UZNESENIE č. 9/2007
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Trenčianskej Turnej
konaného dňa 31.10.2007
A. Berie na vedomie
1. Kontrolu uznesení OcZ s pripomienkami : splniť nesplnené uznesenia do 30. novembra
2007, ktoré sú v štádiu riešenia (uzn. č.146, 147, 156, 157, 167, 169-171)
2. Informáciu o plnení úloh rozvoja obce
3. Prehľad účasti starostu obce na rokovaniach za október 2007.
4. Správu hlavného kontrolóra o čerpaní rozpočtu a informáciu o stave na bankových účtoch
Obce Trenčianska Turná.
5. Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školských
zariadení v ZŠ s MŠ Trenčianska Turná za školský rok 2006/7
6. Zápisnicu zo zasadnutia komisie ÚP, výstavby, životného prostredia, poľnohospodárstva,
lesného a vodného hospodárstva zo dňa 24.10.2007
7. Zápisnicu zo zasadnutia komisie pre správu majetku, financie, rozvoj podnikania, obchodu
a cestovného ruchu
8. Žiadosť Tomáša Laza, Vysoká 726, Trenčianska Turná, o kúpu pozemku na výstavbu
dvojgaráže.
9. Žiadosť Mgr. Gabriely Santovej, Železničná 811, T.Turná, o vybudovanie detského
ihriska
10. Vyjadrenie zástupcu South Reality, s. r. o., ul. Gen. Svobodu č. 1, 911 08 Trenčín –
doplnenie žiadosti o odpredaj pozemku parc. č. 1103/1/1
11. Žiadosť Ing. Juraja Pristacha, Trenčianska Turná č. 837, o kúpu pozemku.
12. Žiadosť MUDr. Jany Petrášovej, NZZ pre deti a dorast, ul. Bánovská 123,
Trenčianska Turná, o odčlenenie merania spotreby vody
13. Vzdanie sa funkcie hlavnej kontrolórky Marty Betákovej, bytom Potôčky 329,
Trenčianska Turná.
B. Odporúča starostovi obce
1. Pozastaviť prevádzku firmy AAAautocentrum na ul. Bánovskej z dôvodu nebezpečenstva
pri vykladaní áut z kamiónov uvedenej firmy a parkovania zákazníkov na chodníkoch
a verejných komunikáciách.
C. Ukladá
1. Komisii pre správu majetku, rozvoj podnikania, obchodu a cestovného ruchu a hlavnej
kontrolórke obce preveriť dodávky lávky č.1 a lávky č.2.
2. Obecnému úradu zvolať rokovanie o návrhu Plánu hospodársko-sociálneho rozvoja Obce
Trenčianska Turná za účasti spracovateľa.
3. Obecnému úradu zabezpečiť predbežné ponuky na realizáciu geotermálneho vrtu
4. Stavebnému úradu vykonať ŠSD na parcele č. 1105/41, kde je umiestnená stavba
„autosalón Ford“ za účelom stotožnenia pozemku s geometrickým plánom a oplotením
pozemku.
5. Komisii pre kultúru a šport a komisii územného plánovania, výstavby, životného
prostredia, poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva určiť miesto na realizáciu
detského ihriska s prípadným vybudovaním dopravného ihriska.
6. Obecnému úradu zvolať mimoriadne zasadnutie k žiadosti South Reality, s. r. o., ul. Gen.
Svobodu č. 1, 911 08 Trenčín – o odpredaj pozemku parc. č. 1103/1/1, na deň 14.11.2007
o 16.oo hodine v prípade záujmu o kúpu pozemku vo výške 50,000.000,– Sk.

7. Obecnému úradu zistiť možnosť zriadenia samostatného merania spotreby vody
v zdravotnom stredisku na ul. Bánovská č.123. V prípade neodčlenitosti brať do úvahy
priemerné spotreby vody pred príchodom zubnej lekárky MUDr. Paškovej.
D. Schvaľuje
1. Ročnú sadzbu za prenájom pozemku p.č. 1105/48 zastavaná plocha a nádvorie o výmere
114 m2 vo výške 30,– Sk/m2 na obdobie od 01.11.21007 do 31.12.2010 pre Ing. Máriu
Bolečkovú,
Trenčianska
Turná 519, za účelom prechodu cez uvedenú parcelu k súkromnému zariadeniu
Gazdovský dvor.
2. Zmluvu o výkone advokácie medzi obcou Trenčianska Turná a JUDr. Mariánom
Michalíkom za cenu práce 10.000,– Sk/mesiac bez DPH od 01.11.2007 do 31.12.2007.
3. Nájomnú zmluvu na nebytový priestor v obchodnom dome č. 29 medzi Obcou
Trenčianska Turná a Monikou Pauerovou, bytom Školská 53, Trenčianska Turná, za
účelom zriadenia kozmetického salóna za cenu 450,– Sk/m2/rok a dobu trvania
nájomného vzťahu od 1.11.2007 do 31.12.2010.
4. Inventarizačné komisie na vykonanie inventarizácie majetku podľa predloženého návrhu.
5. Jednorázovú sociálnu výpomoc vo výške 10.000,– Sk p. Ľudovítovi Režnému, bytom
Trenčianska Turná č. 93 a schvaľuje bezúročnú finančnú výpomoc vo výške 6.600,– Sk s
dobou splatnosti do 31.12.2010.
E. Súhlasí
1. So zrušením vecného bremena uzatvorená medzi obcou Trenčianska Turná a Ing.
Gabrielom Vlkom s tým, že vecné bremená na LV pre stavebníkov a majiteľov RD
v lokalite Za Záhradou, Železničná a Oslobodenia sa týmto uznesením rušia po predložení
žiadosti.

Overovatelia:
1.

Mgr. Vladimír Zvalený

...........................

2.

Mgr. Jaroslav Prekop

...........................

Ing. František Ježík
starosta

