UZNESENIE č. 8/2008
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Trenčianskej Turnej
konaného dňa 25.6.2008
A. Berie na vedomie
1. Informáciu o plnení úloh rozvoja obce podľa informácií starostu obce.
2. Kontrolu plnenia uznesení OcZ.
3. Kontrolu plnenia rozpočtu obce za január až máj 2008 s pripomienkou na čerpanie
rozpočtu účtu 630 – Tovary, služby, kde čerpanie za 5 mesiacov je v úrovni 62,9 %.
4. Kontrolu schválených kúpnych a nájomných zmlúv v I. polroku 2008.
5. Plán obce Trenčianska Turná na zavedenie eura.
6. Zápisnicu z komisie pre školstvo, vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálne veci. Diskusné
príspevky.
7. Žiadosti o pridelenie nájomného bytu.
8. Žiadosť p. Margity Peťovskej (bytom Trenč. Turná.č 110) o opatrovateľskú službu.
9. Zápisnicu z komisie pre kultúru a šport.
10. Zápisnicu z komisie územného plánovania, výstavby, životného prostredia, poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva.
11. Žiadosti o odpredaj pozemkov pri čerpacej stanici AGIP.
12. Žiadosť o príspevok od obce Trenč. Turná pre minifutbalové mužstvo „KUVAJT“
na pohonné hmoty, pri reprezentácii obce na minifutbalovom turnaji vo Svitavách
- Anton Sivák, Nivka. č. 887, Trenč. Turná.
13. Žiadosť o zriadenie prevádzky kaderníckeho salónu H+K v priestoroch domu služieb
v Trenč. Turnej – Silvia Rozvadská, Krivosúd-Bodovka č. 117.
14. Žiadosť o odkúpenie časti pozemku parc. č. 7, k.ú. Trenčianska Turná – Viliam Dohál,
Trenč. Turná č. 708.
15. Pozvánku starostovi obce z Regionálneho združenia miest a obcí Stredného Považia
na pracovnú cestu do Bruselu.
B. Doporučuje
1. Obecnému úradu podať informáciu o odstránení materiálu (skládka pod pumpou) na
budúcom zasadnutí OcZ.
2. Žiadosti o pridelenie nájomného bytu zaevidovať do evidencie žiadateľov o pridelenie
bytu.
3. Poslancom zaslať predsedovi komisie pripomienky k aktualizácii VZN, ktoré budú
schvaľované na budúcom zasadnutí OcZ:
- VZN č. 4/1995 o verejných kultúrnych a spoločenských podujatiach na území obce
Trenčianska Turná
- VZN č. 5/1995 o podmienkach poriadania tanečných zábav, diskoték a plesov
v Kultúrnom dome Trenčianska Turná.
4. Starostovi obce
a) rokovať s dotknutými orgánmi o smerovaní nákladnej dopravy cez centrum obce
Trenčianska Turná z miestnej časti Biskupice a Bobrovník – Nozdrkovce.
b) vstúpiť do jednania s Jednodou Trenčín ako druhým podielnikom ohľadom rekonštrukcie kina, nakoľko obec je podielovým vlastníkom pozemku a nehnuteľnosti.
C. Ukladá
1. komisii pre kultúru a šport navrhnúť organizáciám, ktoré užívajú KD, zosúladiť harmonogram návštev KD a oboznámiť o podmienkach užívania priestoroov KD.

D. Schvaľuje
1. Plán obce Trenčianska Turná na zavedenie eura s tým, že časový harmonogram zavedenia
euromeny bude vypracovaný na základe vyhlásenia konverzného kurzu, príp. usmernenia
Ministerstva financií SR a NBS.
2. a) Pridelenie 2-izbového bytu v nájomnom dome č. 829 – p. Miroslavovi Lehockému
a manž., bytom Trenč. Turná č. 267, ktorí majú 2 deti (na 1 rok – od 1.7.2008).
b) Pridelenie 2-izbového (mezonetového) bytu v nájomnom dome č. 829 – p. Ivanovi
Červeňanovi a manželke, bytom Trenč. Turná č. 101, ktorí majú 2 deti (uzatvorenie
nájomnej zmluvy na byt cca 3 roky – od 1.8.2008).
3. Odmenu za poriadanie kultúrnych a spoločenských akcií v obci, za akcie ZPOZ-u učiteľke
MŠ p. Antónie Divincovej vo výške 15.000,- Sk netto.
4. Odpredaj pozemkov pri čerpacej stanici za cenu 1.200,- Sk/m2 firmám, ktoré súhlasili
s podmienkami odpredaja.
5. Finančný príspevok pre minifutbalové mužstvo „KUVAJT“ z Trenčianskej Turnej, ktorý
bude použitý na pohonné hmoty pri reprezentácii obce na minifutbalovom turnaji v dňoch
28.6.-29.6.2008 vo Svitavách.
6. Osloviť cateringovú firmu na zabezpečenie občerstvenia pre návštevníkov Furmanských
pretekov.
7. Príspevok starostovi obce na pracovnú cestu do Bruselu.
E. Súhlasí
1. S vydaním povolenia na živnostenskú činnosť pre Silviu Rozvadskú – kadernícky salón
H+K v priestoroch Kozmetiky – Monika s uzatvorením nových nájomných zmlúv pre
Moniku Pauerovú, Luciu Valentovú a Silviu Rozvadskú za všeobecne platných podmienok.
2. S navrhnutými uzneseniami bez pripomienok.
F. Nesúhlasí
1. Toho času vyhovieť žiadosti p. Margity Peťovskej (bytom Trenč. Turná č. 110) o opatrovateľskú službu.
2. S umiestnením priemyselnej zóny v lokalite za železničnou stanicou Trenčianska Turná
pozdĺž cesty II/507, lokalitu preklasifikovať na obytnú zónu.
3. So žiadosťou p. Viliama Dohála (Trenč. Turná č. 708) o odpredaj časti parcely č. 7 , k.ú.
Trenčianska Turná.
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