UZNESENIE č. 6/2008
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Trenčianskej Turnej
konaného dňa 30.4.2008
A. Berie na vedomie
1. Kontrolu plnenia uznesení s týmito pripomienkami:
- zaslať vyjadrenie OcZ k vypusteniu z návrhu pre TSK Trenčín k ÚPN golfové ihrisko
v lokalite Trenčianska Turná - Breziny-Vinohrady,
- f. South Reality s.r.o. Trenčín nebol vyhotovený geometrický plán,
- nebol vysporiadaný pozemok č. 609 a 607/1 k.ú. Trenčianska Turná pod garážami
v lokalite Kvartíle.
2. Informáciu o plnení úloh rozvoja obce.
3. Kontrolu príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, plán práce HK na prvý polrok
2008, stanovisko k podmienkam pri postupe vydávania stavebných povolení.
4. Zápisnicu z rokovania finančnej komisie zo dňa 9.4.2008.
5. Zápisnicu z rokovania komisie pre kultúru a šport.
6. Žiadosť o odkúpenie pozemku – Ing.arch. Desana Lysková s tým, že OcZ sa bude so žiadosťou zaoberať po predložení podnikateľského zámeru.
7. Nasledovné žiadosti o odkúpenie pozemkov s tým, že im budú ponúknuté pozemky, o ktoré
nebol záujem:
a) žiadosť o pridelenie pozemku- KADLO–Kadlec Vlastimil
b) žiadosť o odkúpenie pozemku - IVERO GROUP, s.r.o
c) žiadosť o odpredaj pozemku – Jozef Beďač
d) žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti vo vlastníctve obce–Ivan Gašpar–Car Center,
e) žiadosť o kúpu pozemku v katastri obce Trenčianska Turná – Vision J.R. s.r.o.,
8. Žiadosť o pomoc pri riešení parkovacích miest – Eva Vranáková.
9. Diskusné príspevky.
B. Doporučuje
1. Hlavnej kontrolórke predkladať priebežne plnenia príjmov a výdavkov obce za príslušné
obdobie.
2. OcÚ vypracovať štatút komisií OcZ obce Trenčianska Turná.
3. Predsedovi komisie pre kultúru a šport predložiť na budúce zasadnutie OcZ návrh na vyčlenenie prostriedkov na dobudovanie informačných tabúľ obce a ich umiestnenie.
4. OcÚ na základe kontrolného dňa 6.5.2008 zvolať mimoriadne zastupiteľstvo na deň
9.5.2008, kde bude upravená cena pozemku za 1 m2 a bude oznámená dotknutým kupujúcim.
5. OcÚ žiadosti o odkúpenie pozemkov zaevidovať do zoznamu žiadateľov o pozemky.
C. Ukladá
1. OcÚ zabezpečiť splnenie uznesení s týmito pripomienkami:
- zaslať vyjadrenie OcZ k vypusteniu z návrhu pre TSK Trenčín k ÚPN golfové ihrisko
v lokalite Trenčianska Turná - Breziny-Vinohrady,
- f. South Reality s.r.o. Trenčín nebol vyhotovený geometrický plán,
- nebol vysporiadaný pozemok č. 609 a 607/1 k.ú. Trenčianska Turná pod garážami
v lokalite Kvartíle.
2. OcÚ a komisii pre kultúru a šport vypracovať VZN o organizovaní kultúrnych podujatí
v obci.
3. Komisii územného plánovania, výstavby, ŽP, poľnohospodárstva, lesného a vodného

hospodárstva predložiť návrh na riešenie žiadosti o pomoc pri riešení parkovacích miest
(Eva Vranáková) OcZ.
D. Ruší
Uznesenie OcZ č. 39/2008 o prenájme pozemku časti parcely č. 1105/15 pre „Autoštýl, a.s.
Trenčianska Turná“.
E. Schvaľuje
1. Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve medzi obcou Trenč. Turná a South Reality, s.r.o.
Trenčín na odpredaj pozemku parcely č. 606–záhrady o výmere 166 m2 a parcely č. 609
-záhrady o výmere 300 m2 a časti parcely 607/1-zastavané plochy a nádvoria o výmere
80 m2 podľa geometrického plánu za účelom výstavby garáží a parkovísk s tým, že
v zmluve bude uvedená dĺžka miestnej komunikácie od napojenia štátnej cesty III/5062
po most na ceste II/507 a oporného múru (viď. čl. 5 odst. 4 písm. A a B).
2. Úpravu a doplnenie VZN č. 4/2007 o miestnych daniach a miestnom poplatku platnú pre
rok 2008 podľa prílohy s tým, že čl. 25 sa mení nasledovne:
2. Miestnu daň pri využívaní verejného priestranstva na ambulantný predaj nebude
správca dane vyrubovať platobným výmerom. Daň bude inkasovaná pri ohlásení
užívania verejného priestranstva do pokladne obce.
3. Nákup drobného hmotného majetku do KD Trenč. Turná (stoly a stoličky, výmena
vrchnej dosky) do výšky 100.000,- Sk.
Nájomnú zmluvu na pozemok časti parcely č. 1105/15 pre firmu Autoštýl, a.s. Trenčianska Turná na dobu určitú 10 rokov za cenu 35,- Sk/m2 a to od parcely 1568
po hranicu medzi parcelami č. 1105/12 a 1105/11 s tým, že v nájomnej zmluve budú
zapracované podmienky, že v prípade rozširovania komunikácie sa ukončí nájomný
vzťah s trojmesačnou výpovednou lehotou.
Zapracovať do všetkých doteraz uzatvorených nájomných zmlúv (dodatky k zmluvám)
podmienku určovania vyššej ceny nájomného po zohľadnení inflačných a devalvačných
pohybov podľa ŠÚ SR každoročne.
4. Obstaranie PD pre územné rozhodnutie na pozemky pod pumpou AGIP.
5. Zmluvu o službách č. 150408/1 medzi obcou Trenčianska Turná a firmou OPEN DOOR
INTERNATIONAL, s.r.o. pre vypracovanie žiadosti o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku z fondov Európskych spoločenstiev v rámci prioritnej osi č. 1
Infraštruktúra vzdelávania z Regionálneho operačného programu 2007-2013 a služby
súvisiace s implementáciou.
6. Preplatenie finančných nákladov na usporiadanie muzikálu „Soľ nad zlato“ pri príležitosti osláv Dňa matiek podľa skutočne vynaložených nákladov na cestovné a darčeky
pre matky.
F. Súhlasí
s navrhnutými uzneseniami bez pripomienok.
G. Zmocňuje
Starostu obce s uplatnením požiadavky úpravy vydaného vodoprávneho rozhodnutia na
prevádzkový objekt splašková kanalizácia stavby „NC Laugarício, Trenčín-Belá“ na zaradenie obce ako účastníka konania a opravu predmetného rozhodnutia. S požiadavkou
zastavenia stavby do vyriešenia námietky.
H. Nesúhlasí
s poriadaním tanečných zábav mimo odsúhlasených akcií na rok 2008.

CH. Poveruje
1. Starostu obce k príprave projektu na realizáciu zberného dvora v obci.
2. Pripraviť projektovú dokumentáciu k výstavbe vodovodu na ulici Pri potoku.
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Ing. František Ježík
starosta

