UZNESENIE č. 7/2008
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Trenčianskej Turnej
konaného dňa 28.5.2008
A. Berie na vedomie
1. Informáciu o plnení úloh rozvoja obce podľa informácií starostu obce.
2.Kontrolu plnenia uznesení OcZ s týmito pripomienkami:
uzatvoriť s vlastníkmi pozemkov pod ihriskom a cintorínom nájomné zmluvy – osloviť
podielnikov (nebolo splnené).
3.Informáciu o mimoriadnej členskej schôdzi TJ Slovan Trenč. Turná, ktorá sa konala
23.5.2008.
4. Kontrolu plnenia rozpočtu obce za I.-IV.2008.
5. Informáciu o stave ZŠ s MŠ, o aktivitách a projektoch vypracovaných v školskom roku
2007/2008, úspešné celoškolské aktivity, súťaže, činnosť MŠ podľa predloženej prílohy
s tým, že v rozbehnutých činnostiach sa bude pokračovať.
6. Zápisnicu z rokovania komisie pre správu majetku, financie , rozvoj podnikania, obchodu
a cestovného ruchu zo dňa 13.5.2008.
7. Zápisnicu z komisie územného plánovania, výstavby, životného prostredia, poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva.
8. Správu o výsledku kontroly plnenia príjmov ekonomickej klasifikácie rozpočtovej
klasifikácie podľa hlavných kategórií v obci Trenčianska Turná.
9. Úlohy CO pre rok 2008.
10. Žiadosť p. Štefana Blaška, Trenč. Turná, časť Hámre– o odkúpenie pozemku
pod prístupovou cestou k rodinným domom Obecným úradom.
11.Žiadosť firmy R.E.&D, a.s., Bratislava – o odkúpenie nehnuteľnosti
(kino)
12. Žiadosť Lucie Valentovej – nechtový dizajn a manikúra o povolenie na živnostenskú činnosť v priestoroch Kozmetiky – Monika.
13. Žiadosť firmy PROSPECTA GROUP – o odkúpenie pozemkov pri čerpacej stanici na
výstavbu priemyselnej haly.
14. Žiadosť JUDr. Antona Kamasa – o zriadenie práva prechodu cez parcelu 1105/19
15. Žiadosť p. Daňovej Boženy a Františka Ježíka
- o odkúpenie pozemku.
16. Projekt „Rozvoj technické infrastruktury a zajištění energetické efektivity a bezpečnosti
v pohraniční oblasti“ v rámci programu cezhraničnej spolupráce s ČR.
17. Diskusné príspevky.
B. Doporučuje
1. Starostovi obce listom oboznámiť vlastníkov pozemkov pod ihriskom o záujme obce o ich
odkúpenie za cenu podľa súdno-znaleckého posudku.
2. a) obecnému úradu
zmluvu o spolupráci s firmou euro AWK spol. s r.o. Bratislava dať posúdiť p. JUDr.
Michalíkovi a opätovne dať na prerokovanie komisii pre správu obecného majetku,
financie, rozvoj podnikania, obchodu a cestovného ruchu a komisii pre výstavbu
a územné plánovanie, výstavby, životného prostredia, poľnohospodárstva, lesného
a vodného hospodárstva,
b) finančnej komisii
konkretizovať neschválenie odmien starostovi obce, zástupcovi starostu za I. Q 2008 a
zmenu odmeňovania pre hlavnú kontrolórku obce do budúceho OcZ,

c) starostovi obce vyvolať za prítomnosti p. Kováča rokovanie s urbárskou spoločnosťou
Hámry o odkúpenie pozemku pod prístupovou cestou na ul. Hájová a navrhnúť sumu vo
výške 20,- Sk/m2.
3. P.. Vranákovej opätovne požiadať PD Trenč. Turná o možnosť prenájmu priestoru na vybudovanie parkovacích miest pri administratívnej budove družstva, nakoľko obec nemá
na odpredaj pozemok, ktorý by bol vhodný na vybudovanie parkoviska pre penzión
Havran.
4. Starostovi obce zvolať rokovanie s urbárskou spoločnosťou Hámry o odkúpenie parcely
pod prístupovou cestou k parceliam č. 167, 70/2, 171/2, 171/3 za cca 20 Sk/m2.
5. Žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti v k.ú. Trenčianska Turná na parc.č. 7, LV č. 1295 za
účelom rekonštrukcie pôvodného objektu na polyfunkčný objekt „Dom služieb PELIKÁN“
prerokovať na komisii územného plánovania, výstavby, ŽP, poľnohospodárstva, lesného
a vodného hospodárstva a komisii pre správu majetku, financie, rozvoj podnikania, obchodu a cestovného ruchu.
6. Žiadosť firmy PROSPECTA GROUP o odkúpenie pozemkov pri čerpacej stanici
zaevidovať do evidencie žiadateľov o pozemky.
7. Predložiť zmluvu o zriadení práva prechodu cez parcelu 1105/19 komisii územného
plánovania, výstavby, životného prostredia, poľnohospodárstva, lesného a vodného
hospodárstva a komisii pre správu majetku, financie, rozvoj podnikania, obchodu
cestovného ruchu k prerokovaniu.
8. Žiadosť p. Daňovej Boženy a Františka Ježíka o odkúpenie pozemku zaevidovať do
evidencie žiadateľov o pozemky.

C. Ukladá
1. hlavnej kontrolórke:
a) pripraviť na budúce OcZ materiál o akruálnom účtovníctve – rozdiely medzi majetkom
a financiami,
b) vykonávať kontrolu plnenia uznesení v uzneseniach v časti ukladá a v časti schvaľuje.
2. obecnému úradu:
a) začať prípravné práce na výstavbe zberného dvora pri dome záhradkárov,
b) vykonať štátny stavebný dohľad vo firme AAA Auto Autocentrum a.s., Bratislava,
c) prerokovať ponuku firmy euro AWG na realizáciu autobusových zastávok,
d) vyzvať urbársku spoločnosť – pozemkové spoločenstvo Trenčianska Turná o
predloženie zoznamu vlastníkov chát (hospodárskych budov) na Patlíkovej
a priľahlých lokalitách,
e) predložiť materiál na pripomienkovanie Územného plánu mesta Trenčín na prerokovanie
komisii územného plánovania, výstavby, ŽP, poľnohospodárstva, lesného a vodného
hospodárstva,
f) predložiť požiadavku o celkovom skľudnení dopravy a parkovania v obci spracovateľom
projektu .
3. Kontrolórke obce vykonať raz za rok kontrolu výkonu správy miestnych daní a to najmä
v týchto oblastiach:
- výkon správy - náležitosti rozhodnutí, doručovanie písomností, postup pri prijímaní
podaní a ich následné posudzovanie a postupovanie na nadriadený orgán, vyznačovanie
vykonateľnosti a právoplatnosti na vydaných rozhodnutiach, dodržiavanie lehôt
v daňovom konaní, vyrubovanie pokút a sankčných úrokov, ...

-

vymáhanie daňových nedoplatkov – včasnosť uplatňovania svojich práv prostredníctvom
súdneho exekútora, ktorému bude daňový nedoplatok odstupovaný v lehote maximálne 6
mesiacov od jeho vzniku.

D. Schvaľuje
1. Prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu (z prebytku hospodárenia z roku 2007)
do finančných operácií – časť príjmov – položka 454001, kód zdroja 46 vo výške
233 102,71 Sk (slovom: dvestotridsaťtritisícjednostodva 71/100 korún slovenských) a ich
použitie na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s vybudovaním IS na stavbe „Trenč.
Turná – priemyselný park“ (podnikateľská zóna pod ČS AGIP).
2. Nájomnú zmluvu s nájomcom Telefónica O2 Slovakia s.r.o. na prenájom časti budovy s.č.
86 Kultúrny dom Trenčianska Turná vo výške 90.000,- Sk.
3. Zmluvu o dielo č. 08 009 23 s dodávateľom Hydroteam spol. s r.o. Bratislava - pre
vypracovanie dokumentácií pre ÚR a SP na stavbu „Trenčianska Turná – priemyselný
park“ po akceptovaní 10 % zľavy na cenu diela.
4. Nájomnú zmluvu za pozemok parcelné číslo 1105/14 o výmere 169 m2 s nájomcom
AUTO KOIŠ spol. s r.o. – vo výške 37,50 Sk/m2/rok na obdobie od 1.1.2008 do
31.12.2008.
5. Opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených NKÚ-SR zo dňa 15.4.2008.
6. a) Účasť na spoločnom projekte s mestom Bojkovice „Rozvoj technické infrastruktury
a zajištění energetické efektivity a bezpečnosti v pohraniční oblasti“ v rámci programu
cezhraničnej spolupráce s ČR.
b) Financovanie projektu v celkovej výške oprávnených výdavkov na projekt, t.j. vo
výške max. 1,800.000,- Sk.
E. Súhlasí
1. S umiestnením reklamného zariadenia JO-KO servis s.r.o.
2. S vydaním povolenia na živnostenskú činnosť pre Luciu Valentovú – nechtový dizajn a
manikúru v priestoroch Kozmetiky – Monika a s uzatvorením nájomných zmlúv v ½-ici
pre Moniku Pauerovú a Luciu Valentovú za všeobecne platných podmienok od 1.6.2008
na dobu určitú do 31.12.2010.
3. S navrhnutými uzneseniami bez pripomienok.
Overovatelia:

1. Mgr. Prekop Jaroslav

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

2. Mgr. Zvalený Vladimír

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

Ing. František Ježík
starosta

