UZNESENIE č. 12/2008
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Trenčianskej Turnej
konaného dňa 26.11.2008
A. Berie na vedomie
1. Informáciu o plnení úloh rozvoja obce podľa informácií starostu obce.
2. Kontrolu plnenia uznesení OcZ s nasledovnými pripomienkami:
- uvádzať presnejší termín úloh,
- sledovať nesplnené úlohy,
- autorizovať predkladané materiály.
3. Informáciu o plnení rozpočtu obce za január až október 2008.
4. Zmluvu o dielo č. ZoD 10/2008/08431/M/R - Predĺženie ulice Oslobodenia II. Etapa so
spoločnosťou CESTY Nitra, a.s.
5. Zmluvu o čiastočnom prevode práv a povinností zo Zmluvy o dielo zo dňa 14.12.2008
č. ZoD 10/2008/08431/M/R medzi Obcou Trenčianska Turná a TVK, a.s. a CESTY Nitra,
a.s.
6. Zmluvu o zriadení spoločného stavebného úradu s Obcou Mníchova Lehota.
7. VZN č. 5/2008 o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za opatrovateľskú
službu na území Obce Trenčianska Turná.
8. Rokovací poriadok komisií obecného zastupiteľstva Obce Trenčianska Turná a úpravu ich
rokovaní.
9. Zásady pre poskytovanie informácií.
10. Zápisnicu z komisie pre kultúru a šport.
11. Zápisnicu z rokovania komisie pre školstvo, vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálne veci.
12. Žiadosť ZŠ s MŠ o poskytnutie mimorozpočtových finančných prostriedkov vo výške
35.581,- Sk z rozpočtu obce na úhradu nákladov súvisiacich s projektom ESF “ Premena
tradičnej školy na modernú“.
13. Zápisnicu z rokovania komisie územného plánovania, výstavby, životného prostredia,
poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva.
14. Prezentáciu návrhu spracovania urbanistickej štúdie obce firmou Ateliér DOMOVAprof. Ing. arch. Šarafín.
15. Žiadosť o odpustenie nájmu – folklórna skupina Večernica.
16. Žiadosť o poskytnutie finančného grantu – Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trenčianska
Turná.

B. Doporučuje
1. Zvolať obyvateľov ulice Školská za účelom podania informácie o prekládke NN rozvodov
2. Rozpočet podľa návrhu riaditeľstva školy na originálne kompetencie pre rok 2008 podľa
návrhu navýšiť cca 500.000,- Sk.) – požiadavka bude riešená v rámci rozpočtu obce
v mesiaci december
3. Mimorozpočtovú dotáciu pre ZŠ s MŠ za účelom úhrady nákladov súvisiacich s projektom ESF “ Premena tradičnej školy na modernú“ vo výške 35.581,- Sk s DPH – požiadavka bude riešená v rámci rozpočtu obce v mesiaci december.
4. Žiadosť o poskytnutie finančného grantu – Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trenč. Turná
zapracovať v rámci urbanistickej štúdie obce do rozpočtu obce v roku 2009.

C. Ukladá
1. Predložiť na OcZ v januári informáciu o možnosti zriadenia domu opatrovateľskej služby
v bezbariérových bytoch v bytovom dome č. 829.
2. Komisii pre kultúru a šport pripraviť program osláv 740-eho výročia obce na zasadnutie
OcZ vo februári 2009.
3. OcÚ opraviť komunikáciu smerom na Kyselku, zabezpečiť výrub a orezanie stromov
pozdĺž tejto komunikácie, predložiť na zasadnutie OcZ rozpočet na sprejazdnenie komunikácie.
4. OcÚ zaslať katastrálnu mapu obce s vyznačením majetko-právnych vzťahov k pozemkom,
štúdiu kostola firme Ateliér DOMOVA.
D. Schvaľuje
1. Zmluvu o dielo č. ZoD 10/2008/08431/M/R - Predĺženie ulice Oslobodenia II. Etapa so
spoločnosťou CESTY Nitra, a.s.
2. Zmluvu o čiastočnom prevode práv a povinností zo Zmluvy o dielo zo dňa 14.12.2008
č. ZoD 10/2008/08431/M/R medzi Obcou Trenčianska Turná a TVK, a.s. a CESTY Nitra,
a.s.
3. Zmluvu o zriadení spoločného stavebného úradu s Obcou Mníchova Lehota.
4. VZN č. 5/2008 o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za opatrovateľskú
službu na území Obce Trenčianska Turná.
5. Rokovací poriadok komisií obecného zastupiteľstva Obce Trenčianska Turná a úpravu ich
rokovaní.
6. Zásady pre poskytovanie informácií.
7. Mimorozpočtovú dotáciu vo výške 20.000,- Sk na zakúpenie portrétov našich dejateľov
pre ZŠ s MŠ Trenčianska Turná.
8. a) pridelenie 1-izbového bytu č. 14 v bytovom dome č. 1443 p. Anne Kulichovej
(nájomná zmluva na 3 roky od 01.12.2008 do 30.11.2011),
b) pridelenie 1-izbového bytu č. 17 v bytovom dome č. 829 p. Jánovi Martinkovi
s manželkou, bytom Trenč. Turná č. 344 (nájomná zmluva na 1 rok od 01.12.2008 do
30.11.2009)
9. Žiadosť folklórnej skupiny Večernica o odpustenie nájmu za prenájom KD z kultúrnej
akcie „Ľudová hodová zábava“, ktorá sa konala 08.11.2008.
10. Obstaranie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie firmou AD Prievidza, s.r.o.
„Riešenie nehodovostného úseku križovatiek ciest I/50 a II/507 v km 116,998 – 117/243 –
prvá etapa“ za sumu 130.900,- Sk s DPH.
E. Súhlasí
2. S navrhnutými uzneseniami bez pripomienok.
Overovatelia:
1. Ing. Martin Chorvát

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

2. Mgr. Vladimír Zvalený

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

Ing. František Ježík
starosta

