UZNESENIE č. 4/2008
z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Trenčianskej Turnej
konaného dňa 4.4.2008
A. Berie na vedomie
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Podnety a sťažnosti poslancov OcZ k zavážaniu obecných pozemkov
stavebným odpadom pod čerpacou stanicou Agip
Sťažnosti a podnety poslancov OcZ na výstavbu garáži pod bytovým domom
č. 133 ( Kvartílama)
Informáciu o stave projektovej dokumentácie stavby inžinierske siete
a miestnej komunikácie v priemyselnej zóne pod ČSPH Agip. Projektová
dokumentácia bude vyhotovená do 30.4.2008
Informáciu o podmienkach pre prácu členov v komisiách
Vyhodnotenie pracovného programu starostu obce a zástupcu starostu –
písomné mesačné predkladanie vykonanej práce na zasadnutia OcZ
Stanovisko ku kontrolnej práci hlavnej kontrolórky
Diskusné príspevky

B. Poveruje starostu obce
1.

Vyzvať f. South Reality s.r.o.,Trenčín, aby táto do 15.6.2008 odstránila
nimi navezený odpadový stavebný materiál, ktorý bol vyvezený z ich
stavebného pozemku na pozemky vo vlastníctve obce ( pod ČSPH Agip).

C. Ukladá obecnému úradu
1.

2.

3.

4.
5.

Zabezpečiť z f. South reality, s.r.o. Trenčín, aby táto do 15.6.2008
odstránila nimi navezený odpadový stavebný materiál, ktorý bol vyvezený
z ich stavebného pozemku na pozemky vo vlastníctve obce ( pod ČSHP
Agip)
Zdokumentovať súčasný stav vývozu odpadu zo stavebného pozemku pre
bytový dom a tiež odpadu z pozemku pod stavbou garáži f. South reality s.r.o.
Trenčín, a to fotodokumentáciou, spočítaním fúr ich vlastným vývozcom
do dňa kontroly a naďalej vývoz stavebného a iného odpadu v obci
priebežne kontrolovať.
Pretože pozemok na výstavbu garáži nie je vo vlastníctve f. South
reality,s.r.o. Trenčín, OcZ žiada na svoje rokovanie dňa 30.4.2008
predložiť návrh zmluvy o budúcej zmluve na odkúpenie časti parcely
č. 609( pod garážami) a časti parcely č. 607/13 a pracovnú verziu
geometrického plánu.
Vyčísliť finančný predpokladaný príjem z predaja pozemkov pod pumpou
ČSPH Agip
Vyčísliť obcou reálne vynaložené finančné prostriedky na vybudovanie IS
a cesty na pozemku pod pumpou ČSPH Agip, podľa projektovej
dokumentácie

-26.

7.
8.

Vyčísliť predpokladaný čistý príjem z predaja pozemkov pod pumpou
ČSHP Agip. Tieto finančné prostriedky účelovo viazať a použiť hlavne
pre rozvoj starých častí obce
Pravidelne mesačne predkladať predsedom komisií podklady na
rokovanie komisií, ktoré súvisia s náplňou ich činností
Písomne predkladať na rokovanie OcZ výsledky pracovného programu
a ostatných pracovných činností, starostu a zástupcu starostu obce, a to
vždy za uplynulé obdobie medzi zastupiteľstvami. Predmetný materiál
poslancom predkladať v súlade s Rokovacím poriadkom OcZ podľa
článku 5, bodu 5

D. Žiada hlavnú kontrolórku
1.
2.
3.

Preveriť podmienky a správnosť postupu v súlade so zákonmi pri vydaní
stavebného povolenia pre výstavbu garáži f. South reality, s.r.o. Trenčín
Mesačne predkladať kontrolu plnenia uznesení, a to v tvare :číslo
uznesenia/rok - výsledok plnenia predmetného uznesenia
Kontrolovať plnenie plánu rozvoja obce.

E. Súhlasí
So zvolaním verejného zhromaždenia občanov na deň 16.4.2008 na 18,30
hod. do kultúrneho domu Trenčianska Turná s týmto programom:
1. Otvorenie
2. Informácia o činnosti obecného zastupiteľstva a obecného úradu za rok 2007
3. Informácia o hospodárení obce za rok 2007
4. Rozpočet na rok 2008
5. Informácia o stave schvaľovania územného plánu rozvoja obce
6. Informácia o investičných akciách v obci a predaj pozemkov na podnikanie
7. Informácia o kultúrnych a spoločenských akciách v roku 2008
8. Diskusia
9. Záver

Overovatelia:
1. Ing. Martin Chorvát
2. Ing. Ivan Beták

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

Ing. František Ježík
starosta

