UZNESENIE č. 13/2008
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Trenčianskej Turnej
konaného dňa 16.12.2008
A. Berie na vedomie
1. Informáciu o plnení úloh rozvoja obce podľa informácií starostu obce.
2. Kontrolu plnenia uznesení OcZ.
3. Kontrolu výkonu správy miestnych daní.
4. Rozpočet obce na roky 2009-2011.
5. VZN č. 6/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady s pripomienkami od JUDr. Michalíka (viď príloha).
6. VZN č. 7/2008 o ovzduší a poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia platné od roku 2009.
8. Zápisnicu z rokovania komisie územného plánovania, výstavby, životného prostredia,
poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva.
9. Rozpočtové opatrenia č. 6,7,8/2008 (ZŠ s MŠ Trenč. Turná)
10. Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 08 009 23: „Trenčianska Turná – priemyselný park“
projekt organizácie dopravy – Hydroteam spol. s r.o. Bratislava
11. Zmluvu o dielo 200816 – výroba a montáž plastových okien na bytovom dome súp. č. 31
- Ing. Ladislav Orság – ALKOR
12. Žiadosť firmy TTH ENDUROTEAM Trenčianska Turná, Hámre 915 o prenájom
pozemku na vybudovanie enduro, motocrossovej, cyklocrossovej trate na dobu neurčitú za
účelom podpory a rozvoja mládežníckeho športu v našom regióne.
13. Žiadosť Zápasníckeho oddielu Trenčianska Turná na poskytnutie dotácie na rozvoj
zápasenia vo vekových kategóriach: žiaci, dorast, juniori s tým, že po prerokovaní
v komisii pre správu majetku, financie, rozvoj podnikania, obchodu a cestovného ruchu
bude výška dotácie schválená OcZ.
14. Žiadosť ZŠ s MŠ Trenčianska Turná o schválenie nového cenníka služieb pre verejnosť
v športovej hale od 01.01.2009
15. Žiadosť o pridelenie finančného príspevku pre Slovenský zväz telesne postihnutých s tým,
že po prerokovaní v komisii pre správu majetku, financie, rozvoj podnikania, obchodu
a cestovného ruchu bude výška dotácie schválená OcZ.
16. Zmluvu o dielo č. 2511/08 o dodávke lokálneho orientačného systému Navigo U3 pre
obec Trenčianska Turná s firmou ADVERTA s.r.o., Bratislava.
17. Žiadosť AS Trenčín, a.s. Trenčín o záujem získania, resp. investovania do pozemkov
v obci Trenčianska Turná na parc. č. 562/863 a jej okolia za účelom vybudovania moderného športového komplexu, ktorý by slúžil ako futbalová akadémia s následnou
možnosťou vybudovania moderného futbalového štadióna spĺňajúceho kritériá licenčného systému UEFA.
18. Žiadosť TJ Slovan Trenč. Turná o rekonštrukciu budovy na futbalovom štadióne.
19. Žiadosť IB správcovská, s.r.o., Trenčín o prenájom priestorov za účelom zriadenia
predajne čerstvého pečiva a pekárenských výrobkov v priestoroch – presklená miestnosť pri vstupe do obecného úradu.
20. Žiadosť Klubu dôchodcov o poskytnutie dotácie na rok 2009 s tým, že po prerokovaní
v komisii pre správu majetku, financie, rozvoj podnikania, obchodu a cestovného ruchu
bude výška dotácie schválená OcZ.
21. Žiadosť Základnej organizácie Slovenského zväzu chovateľov Trenčianska Turná II.
o preplatenie cestovného do Prahy na medzinárodnú súťaž exotického vtáctva.

B. Doporučuje
1. Projekt Zberného dvora prerokovať a posúdiť na komisii pre územné plánovanie,
výstavbu, životné prostredie, poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo.
2. Prerokovať žiadosť firmy TTH ENDUROTEAM Trenčianska Turná, Hámre 915
o prenájom pozemku na vybudovanie enduro, motocrossovej, cyklocrossovej trate na
zasadnutí komisie územného plánovania, výstavby, životného prostredia, poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva a komisie pre kultúru a šport.
3. Starostovi obce rokovať za účasti poverených poslancov OcZ s AS Trenčín, a.s. o možnosti realizácie futbalovej akadémie na parc. č. 562/863.
4. Starostovi obce vyplatiť odmeny zamestnancom obce vo výške 50 % z tarifného platu.
C. Ukladá
1. Zástupcovi starostu ponúknuť starú lávku na odpredaj firme UNIKOV s.r.o. za šrotovú
cenu.
2. Starostovi obce vyzvať firmu South reality s.r.o. k podpisu zmluvy o odkúpení pozemkov
pod garážami (v zmluve má byť zapracované vybudovanie oporného múru na parkovacej
ploche)
3. OcÚ:
- zabezpečiť zásyp výtlkov a vyčistenie miestnej komunikácie na ulici Školská
- zabezpečiť preskúšanie funkčnosti hydrantov na ul. Školská
- zaslať M&M Reality Holding SK, s.r.o. Trenčín stanovisko k zastavovacej štúdii
v lokalite IBV MESTSKÉ
4. OcÚ zabezpečiť vypracovanie PD preložky NN kábla zo vzdušnej siete do zeme.
D. Schvaľuje
1. Rozpočet obce na roky 2009-2011 bez pripomienok.
2. VZN č. 6/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady s pripomienkami pre rok 2009.
3. VZN č. 7/2008 o ovzduší a poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia platné od roku 2009.
4. Rozpočtové opatrenia č. 6,7,8/2008 (ZŠ s MŠ Trenčianska Turná).
5. Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 08 009 23: „Trenčianska Turná – priemyselný park“
projekt organizácie dopravy – Hydroteam spol. s r.o. Bratislava
6. Zmluvu o dielo 200816 – výroba a montáž plastových okien na bytovom dome súp. č. 31
- Ing. Ladislav Orság – ALKOR.
7. Cenník služieb pre verejnosť v športovej hale platný od 01.01.2009.
8. Zmluvu o dielo č. 2511/08 o dodávke lokálneho orientačného systému Navigo U3 pre
obec Trenčianska Turná s firmou ADVERTA s.r.o., Bratislava s tým, že dodávka stĺpov
na uchytenie sa upresní po dodaní cenovej ponuky od firmy ALUTRADE, Bratislava.
9. Prenájom priestorov – presklená miestnosť pri vstupe do obecného úradu firme IB
správcovská, s.r.o., Trenčín za účelom zriadenia predajne čerstvého pečiva a pekárenských
výrobkov s podmienkou vyriešenia presťahovania ZO Slov. zväzu chovateľov Tr.Turná II.
10. Žiadosť Základnej organizácie Slovenského zväzu chovateľov Trenčianska Turná II.
o preplatenie cestovných náhrad za spotrebované pohonné hmoty pre 3 súkromné
motorové vozidlá vynaložené pri účasti na medzinárodnej súťaži exotického vtáctva
Exotika v Prahe do výšky 5.000,- Sk.
11. Ročnú odmenu za rok 2008 starostovi obce vo výške 32,5 % zo základného ročného platu.
12. Ročnú odmenu za rok 2008 zástupcovi starostu obce vo výške 24 % zo základného ročného platu.

E. Ruší
1. VZN č. 4/2007 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady pre rok 2007.
2. VZN č. 1/2003 o ovzduší a poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia platné pre roky 2004-2008.
F. Súhlasí
1. S navrhnutými uzneseniami bez pripomienok.

Overovatelia:
1. Ing. Jozef Kováč

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

2. Dušan Chudada

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

Ing. František Ježík
starosta

