UZNESENIE č. 10/2007
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Trenčianskej Turnej
konaného dňa 28.11.2007
A. Berie na vedomie
1. Informáciu o kontrole plnenia uznesení OcZ.
2. Informáciu o plnení úloh rozvoja obce.
3. Informáciu o plnení rozpočtu k 31.10.2007.
4. Zápisnicu zo zasadnutia komisie pre kultúru a šport zo dňa 15.11.2007.
5. Zápisnicu zo zasadnutia komisie pre vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálne
veci.
6. Zápisnicu zo zasadnutia komisie pre správu majetku, financie, rozvoj
podnikania, obchodu a cestovného ruchu
7. Informáciu o návrhu VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre rok 2008.
8. Žiadosť Františka Sabu a manž. Evy Sabovej, Beckovská 240, Trenčianska
Turná o odpredaj pozemku.
9. Žiadosť Miloša Minaroviecha, Beckovská 244, Trenčianska Turná,
o informáciu ohľadom voľných stavebných pozemkov.
10. Žiadosť Mariána Lopatku, 913 21 Trenčianska Turná – Hámry 961, na
úpravu pamätníka pri vstupe do miestnej časti Hámry a
11. List South Reality, s.r.o., ul. Gen. Svobodu 1, 911 08 Trenčín, zo dňa
20.11.2007 s tým, že nesúhlasí s odpredajom predmetnej parcely za
navrhovanú cenu 600,– Sk/m2
B. Ukladá
1. Obecnému úradu opätovne vyzvať správcu toku SVP Povodie Váhu Piešťany
a Správu ciest TSK na vyčistenie Turnianskeho potoka a Hukovho potoka do
30.11.2007.
2. Obecnému úradu pripraviť na komisiu pre správu majetku, financie, rozvoj
podnikania, obchodu a cestovného ruchu dňa 05.12.2007 návrh úpravy
rozpočtu na rok 2007 a rozpočtu na rok 2008 s uvedením potrebného
financovania kapitálových výdavkov podľa priorít.
3. Obecnému úradu do rozpočtu obce na rok 2008 začleniť finančné prostriedky
na zveľadenie pamätníka pri vstupe do miestnej časti Hámry.
4. Obecnému úradu predložiť na budúce rokovanie OcZ geometrický plán na
rozparcelovanie parcely pri benzínovej pumpe pre záujemcov, ktorí sú
zapísaní v zozname žiadateľov o odpredaj pozemkov na výstavbu
priemyselných budov.

C. Schvaľuje
1. Odmenu starostovi obce vo výške 50%, zástupcovi starostu obce vo výške
30% a hlavnej kontrolórke vo výške 30% za 3. štvrťrok 2007
2. Uplatnenie práva na prednostné upísanie kmeňových akcií v počte 10 kusov
v Dexii banke Slovensko a.s. v predajnej cene 8.000,– Sk/akcia.
D. Súhlasí
1. S prenájmom STL PE plynovodu D 90 „Rozšírenie plynofikácie Obce
Trenčianska Turná Ul. Vysoká“:
- Plynovod D 90 – 113,0 m
- Ovzdušňovacie potrubie D 25 – 0,70 m
2. S prenájmom bytu v nájomnom dome č. 829 p. Milanovi Opatovskému,
Trenčianska Turná č. 173 od 01.12.2007.
3. S odpustením poplatku za prenájom KD v Trenčianskej Turnej z kultúrnej
akcie zo dňa 10.11.2007 „Ľudová hodová zábava“.
4. S bezplatným použitím sály kultúrneho domu Trenčianska Turná za účelom
usporiadania Fašiangovej veselice dňa 26.01.2008.
5. S vrátením poplatku za prenájom KD za krajskú súťaž halových modelov dňa
02.12.2007 leteckým modelárom vo výške 3.000,– Sk formou preplatenia
materiálu uvedenému klubu.
E. Nesúhlasí
1. S krátkodobým prenájmom Kultúrneho domu dňa 31.12.2007 Jurajovi
Ševčíkovi, Liptovská 3/37, Trenčín.
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Ing. František Ježík
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