UZNESENIE č. 10/2008
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Trenčianskej Turnej
konaného dňa 24.9.2008
A. Berie na vedomie
1. Informáciu o plnení úloh rozvoja obce podľa informácií starostu obce.
2. Kontrolu plnenia uznesení OcZ s nasledovnými pripomienkami:
- zabezpečiť opravu poškodenej splaškovej kanalizácie – nesplnené.
3. Informáciu o plnení rozpočtu obce za január až august 2008.
4. Zoznam platných VZN v obci Trenčianska Turná.
5. Žiadosti o predĺženie platnosti nájomných zmlúv v bytovom dome súp. č. 1443 a súp. č. 31
6. Rozpočtové opatrenie č. 4/2008 pre RO ZŠ s MŠ Trenčianska Turná.
7. Rozpočtové opatrenie č. 5/2008 pre RO ZŠ s MŠ Trenčianska Turná.
8. VZN č. 4/2008 o:
- mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej
škole
- mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie predprimárneho vzdelania a o výške
príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
- výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí
- výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej
jedálni
- výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov vo výdajnej školskej jedálni.
9. Zmluvu o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti reg. č. 069670/Zal/1 s ČSOB, a.s.
medzi predávajúcim Obcou Trenčianska Turná a kupujúcim Ing. Katarínou Belobradovou, Mníchova Lehota č. 91.
10. Žiadosť o výkon prenesených kompetencií v oblasti stavebného zákona a územného
plánovania pre obec Mníchova Lehota.
11. Ponuku na odpredaj časti parciel 580/11, 581/2 a 580/21 od p. Beáty Ferovej o celkovej
výmere cca 3658 m2.
12. Žiadosť o poskytnutie dotácie pre FSk Večernica.
13. Žiadosť o odkúpenie pozemkov od firmy KG Home, s.r.o., Trenčín za účelom realizácie
výstavby bytových alebo domových jednotiek.
14. Návrhy a pripomienky k územnému plánu našej obce.
15. Upozornenie – Poľovnícke združenie Lipníky Trenčianska Turná.
16. Informáciu o odvoze výkopového odpadu od firmy SOUTH Reality, s.r.o., Trenčín, ktorý
bude ukončený do konca októbra 2008.
17. Žiadosť o prerokovanie možnosti dostavby príjazdovej komunikácie na parc.č. 1105/14 –
AUTOŠTÝL, a.s. Trenčianska Turná.
18. Žiadosť o predbežné stanovisko k predkladanej projektovej dokumentácii – lokalita č. 03:
IBV MESTSKÉ (severovýchodná časť k.ú. Trenčianska Turná) – M&M REALITY
Holding Sk, s.r.o., Trenčín
19. Informáciu o lokalitách pre výstavbu rodinných domov schválených v „Doplnku čís. 1
ÚPN SÚ Trenčianska Turná“.
B. Doporučuje
1. Žiadosť o odkúpenie pozemkov od firmy KG Home, s.r.o., Trenčín za účelom realizácie
výstavby bytových alebo domových jednotiek zaevidovať do evidencie žiadateľov
o pozemok.
2. Návrhy a pripomienky k územnému plánu našej obce prerokovať v komisii územného

plánovania, výstavby, životného prostredia, poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva a v komisii pre správu majetku, financie, rozvoj podnikania, obchodu a cestovného ruchu.
3. Žiadosť firmy AUTOŠTÝL, a.s. Trenčianska Turná o prerokovanie možnosti dostavby
príjazdovej komunikácie na parc.č. 1105/14 prerokovať v komisii územného plánovania,
výstavby, životného prostredia, poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva
a v komisii pre správu majetku, financie, rozvoj podnikania, obchodu a cestovného ruchu.
4. Žiadosť firmy M&M REALITY Holding Sk, s.r.o., Trenčín o predbežné stanovisko
k predkladanej projektovej dokumentácii – lokalita č. 03: IBV MESTSKÉ (severovýchodná
časť k.ú. Trenčianska Turná) prerokovať v komisii územného plánovania, výstavby,
životného prostredia, poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva a v komisii pre
správu majetku, financie, rozvoj podnikania, obchodu a cestovného ruchu.
C. Ukladá
1. Starostovi obce osloviť firmy na realizáciu projektov na zberný dvor a riešenia centra
obce.
2. OcÚ zabezpečiť vypracovanie zastavovacej štúdie pre lokalitu pri Močiari.
3. OcÚ zabezpečiť vypracovanie PD pre realizáciu parkovacích miest a zdroja úžitkovej vody
pre areál TJ Slovan.
D. Schvaľuje
1. Zmluvu o dielo s firmou MALASTAV s.r.o. na vypracovanie realizačného projektu
stavby: „Dovybavenie školského komplexu ZŠ a MŠ Trenč. Turná, prístavba, rekonštrukcia, zateplenie“ s objektovou skladbou SO 01 až SO 07 za cenu 517.650,- Sk
vrátane DPH.
2. Zmluvu s firmou GEOPA č. 2/GPA/08 za cenu diela 160.000,- Sk (vrátane DPH) na výkon
vedúceho zodpovedného pracovníka na rok 2008 a vypracovanie dokumentácie a správ
o dobývacom priestore tehliarskych hlín DP Trenčianska Turná.
3. Predĺženie platnosti nájomných zmlúv v bytovom dome súp.č. 1443 a súp. č. 31.
4. Rozpočtové opatrenie č. 4/2008 pre RO ZŠ s MŠ Trenčianska Turná
5. Rozpočtové opatrenie č. 5/2008 pre RO ZŠ s MŠ Trenčianska Turná
6. VZN č. 4/2008 o:
- mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej
škole
- mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie predprimárneho vzdelania a o výške
príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
- výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí
- výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej
jedálni
- výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov vo výdajnej školskej jedálni
s nasledovnou pripomienkou:
upraviť sumu v článku 7 – bod 4:
a) Stravníci od 2-6 rokov (dieťa v MŠ denné) – 34,- Sk/1,13 €.
7. Zmluvu o zriadení záložného práva reg. č. 069670/Zal/1 v prospech ČSOB, a.s. na
parcelu č. 1103/21 – orná pôda o výmere 1194 m2 , ktorú predávajúci - Obec Trenčianska
Turná predáva kupujúcemu Ing. Kataríne Belobradovej, Mníchova Lehota č. 91.
8. Žiadosť na vykonávanie činnosti stavebného úradu pre k.ú. Mníchova Lehota a poveruje
na túto činnosť zamestnanca OcÚ s odbornou spôsobilosťou – Ing. Zacharovú Ivanu.
9. Obstaranie geometrického plánu na časti parciel 580/11, 581/2 a odkúpenie uvedených
parciel od p. Beáty Ferovej za cenu 200,- Sk/m2.

10. Finančnú dotáciu 6.000,- Sk, ktorá bude použitá na zaplatenie hudobnej kapely
BLANKYT z Horného Sŕnia (zábava pri príležitosti 300. výročia bitky pri Trenčianskej
Turnej) a finančnú dotáciu 5.000,- Sk na úhradu nákladov spojených s reprezentáciou
obce v zahraničí (Medzinárodný folklórny festival InterFOLK, Bruck an der Mur
v Rakúsku).
E. Súhlasí
1. S navrhnutými uzneseniami bez pripomienok.

F. Splnomocňuje
1. Starostu obce ponúknuť na odpredaj pozemky pod pumpou ďalším záujemcom za
schválených podmienok.

Overovatelia:

1. Ing. Martin Chorvát

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

2. Mgr. Vladimír Zvalený

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

Ing. František Ježík
starosta

