UZNESENIE č. 11/2008
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Trenčianskej Turnej
konaného dňa 22.10.2008
A. Berie na vedomie
1. Informáciu o plnení úloh rozvoja obce podľa informácií starostu obce.
2. Kontrolu plnenia uznesení OcZ.
3. Informáciu o plnení rozpočtu obce za január až september 2008.
4. Informáciu o činnosti ZŠ s MŠ.
5. Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školských
zariadení za školský rok 2007/2008.
6. Informáciu o školskom vzdelávacom programe ISCED 2 a ISCED 1.
7. Zápisnicu z rokovania komisie pre správu majetku, financie, rozvoj podnikania, obchodu
a cestovného ruchu.
8. Žiadosť firmy Autoštýl, a.s. Trenčianska Turná na doriešenie vysporiadania nákladov na
výstavbu dažďovej kanalizácie a miestnej komunikácie a dostavbu predĺženia príjazdovej
komunikácie pri firme Autoštýl a.s. a Auto Koiš na parcele č. 1105/14.
9. Cenovú ponuku firmy Antes B + M s.r.o. Trenčín na realizáciu integrovaného
bezpečnostného systému v obci.
10. Informáciu o rozpočte za údržbu kosačky.
11. Informáciu o možnosti prístupu na pozemky vo vlastníctve obce Trenč. Turná za
priemyselným parkom – územie Močiar.
12. Informáciu o predaji pozemkov za ČA AGIP a výške finančných prostriedkov získaných
za ich predaj.
13. Zápisnicu z rokovania komisie územného plánovania, výstavby, životného prostredia,
poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva.
14. Informáciu o úlohách CO.
15. Informáciu o plánovanom cvičení – havárie na Liptovskej Mare.
16. Žiadosť o odpredaj pozemkov – Ing. Ladislav Kresánek, Rázusova 3, 911 01 Trenčín
17. Odstúpenie od nájomnej zmluvy – Lucia Valentová (nechtové štúdio).
18. Žiadosť o poskytnutie priestorov kuchyne v KD na prenájom – za účelom poskytnutia
služieb v oblasti gastrostravovania a prevádzkovania rôznych akcií (svadby, stužkové,
plesy, atď.) – Mišák Rastislav, Šmidkeho 9, 911 08 Trenčín.
19. Informáciu o „Programovom rozpočte“, ktorý sú obce povinné vypracovať pre r. 2009.
20. Informáciu o regionálnej súťažnej prehliadke folklórnych skupín, ktorú organizuje Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne v spolupráci s OcÚ v Trenč. Turnej.
B. Doporučuje
1. Kontrolórke obce zistiť spôsob účtovania výmeny okien na školskej bytovke – bytový
dom. č. 31.
2. Starostovi obce prerokovať so zástupcami pošty zámer zrekonštruovať požiarnu zbrojnicu
za účelom prenájmu budovy pošte.
3. Dofinancovanie rozpočtu originálnych kompetencií prerokovať na komisii pre správu
majetku, financie, rozvoj podnikania, obchodu a cestovného ruchu.
4. OcÚ realizovať uvedenú zákazku integrovaných bezpečnostných systémov len
s podporou dotácií alebo fondov a pri najbližšej výzve odporúča obecnému úradu podať
opätovne žiadosť na získanie nenávratných príspevkov alebo dotácií.
5. OcÚ vykonať prieskum trhu na zakúpenie novej kosačky a zabezpečenie údržby verejnej
zelene.

6. OcÚ:
- vybudovať zábrany proti prejazdu osobných áut cez parcelu 1472/1 (Porubanech cesta)
- zhromaždiť všetky dostupné doklady o geotermálnom vrte, ktoré sú potrebné na jeho
realizáciu.
- dohodnúť stretnutie s predsedom TSK ohľadom vypracovania projektu na skľudnenie
dopravy v centre obce.
- prejednať na zasadnutí komisie s predsedom poľnohospodárskeho družstva znečisťovanie
komunikácií, aby po ich znečistení zabezpečil ich vyčistenie.
7. Žiadosť o poskytnutie priestorov kuchyne KD na prenájom prerokovať na komisii pre
kultúru a šport.
C. Ukladá
1. OcÚ vypracovať PD na modernizáciu KD s využitím obnoviteľných zdrojov energie
s možnosťou získania dotácie z operačného programu ŽP – Operačný cieľ: 3.2 Minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy vrátane podpory obnoviteľných zdrojov energie.
2. Hlavnej kontrolórke a komisii pre správu majetku, financie, rozvoj podnikania a cestovného ruchu prerokovať čerpanie rozpočtu pred zasadnutím OcZ.
3. OcÚ podať žiadosť na obec Trenčianske Stankovce za účelom vydania súhlasného stanoviska k využívaniu miestnej komunikácie v priemyselnom parku Trenč. Stankovce za účeom možnosti prístupu na pozemky vo vlastníctve obce Trenč. Turná za priemyselným
parkom.
4. Starostovi obce získané finančné prostriedky za odpredaj pozemkov použiť len na rozvoj
tohto územia, t.j. na vybudovanie inžinierskych sietí a miestnej komunikácie. Zostávajúce
finančné prostriedky sa použijú na vybudovanie kanalizácie v obci.
5. Zástupcovi starostu priebežne informovať o predbežných výzvach zo štrukturálnych
fondov.
D. Schvaľuje
1. Obstaranie PD pre riešenie centra obce u Prof. Arch. Michala Šarafína–Ateliér DOMOVA.
2. Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školských
zariadení za školský rok 2007/2008.
3. Školský vzdelávací program ISCED 2 a ISCED 1.
4. Odpredaj pozemku v k.ú. Trenčianska Turná p.č. 1105/14 – orná pôda o výmere 636 m2
spoločnosti Autoštýl a.s. Trenčianska Turná za cenu 600,- Sk / 1 m2, čo predstavuje výšku
záväzku obce voči firme Autoštýl a.s.. Obec Trenčianska Turná zaväzuje spoločnosť
Autoštýl a.s. Trenčianska Turná vybudovať na predmetnej parcele miestnu komunikáciu.
5. Mesačnú mzdu kontrolórke obce vo výške 8300,- Sk/mesiac na základe priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR v roku 2007 s účinnosťou od
1.10.2008 a odmena podľa zák.č. 369/1990 Zb. bude vyplácaná štvrťročne po zhodnotení
stanovených kritérií.
6. Pracovnú skupinu pre vypracovanie „Programového rozpočtu“ pre rok 2009 v zložení:
Ing. František Ježík
- starosta
Ing. Peter Mikula
- zástupca starostu
Ing. Pavol Ježík
- predseda komisie
PhDr. Alena Porubanová - predseda komisie
Dušan Chudada
- predseda komisie
Ing. Róbert Raninec
- predseda komisie
Ing. Adriana Závodská - pracovník OcÚ
Bc. Anna Ježíková
- pracovník OcÚ
Ing. Ľubica Machálková – hlavná kontrolórka

7. Podanie žiadosti o dotáciu na vybudovanie viacúčelového ihriska na Úrad vlády SR.
8. Prenájom KD za účelom usporiadania regionálnej súťažnej prehliadky folklórnych skupín,
ktorú organizuje Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne v spolupráci s OcÚ v Trenč.
Turnej dňa 26.10.2008 vo výške 8.500,- Sk.

E. Súhlasí
1. So spolufinancovaním viacúčelového ihriska z rozpočtu obce na rok 2009.
2. S navrhnutými uzneseniami bez pripomienok.

F. Nesúhlasí
1. S vydaním predbežného stanoviska k predloženej projektovej dokumentácii - lokalita č. 03:
IBV MESTSKÉ, nakoľko nie je v súlade s Doplnkom č. 1 ÚPN SÚ obce Trenč. Turná.
G. Ruší
Uznesenie č. 47/2007 o plate a odmene hlavnej kontrolórky.

Overovatelia:

1. Ing. Róbert Raninec

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

2. Ing. Jozef Kováč

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

Ing. František Ježík
starosta

