UZNESENIE č. 1/2009
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Trenčianskej Turnej
konaného dňa 28.01.2009
A. Berie na vedomie
1. Informáciu o plnení úloh rozvoja obce podľa informácií starostu obce.
2. Kontrolu plnenia uznesení OcZ.
3. Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Trenčianska Turná za rok 2008.
4. Čerpanie rozpočtu za rok 2008.
5. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2009.
6. Plán práce OcZ Trenčianska Turná na rok 2009.
8. Plán kultúrno-spoločenských podujatí na rok 2009.
9. Návrh úpravy rozpočtu obce Trenč. Turná k 31.12.2008.
10. Rozpočtové opatrenie č. 9/2008 pre ZŠ s MŠ Trenčianska Turná.
11. Rozpočtové opatrenie č. 10/2008 pre ZŠ s MŠ Trenčianska Turná.
12. Rozpočtové opatrenie č. 11/2008 pre ZŠ s MŠ Trenčianska Turná.
13. Zápisnicu z komisie pre kultúru a šport.
14. Predĺženie platnosti zmluvy o poskytovaní právnych služieb s JUDr. Mariánom
Michalíkom.
15. Zmluvu o dielo 200817 medzi Obcou Trenčianska Turná a firmou Ing. Ladislav Orság –
ALKOR.
16. Zmluvu o dielo č. 2007/VYR/005 „Rozšírenie STL plynovodu – Ul. Vysoká“ medzi
Obcou Trenčianska Turná a firmou REPROGAS s.r.o.
17. Zmluvu o vyhotovení diela č. 01/2009 – Urbanistická štúdia – centrum obce Trenčianska
Turná s firmou Ateliér DOMOVA.
18. Žiadosť ZO SZCH Trenčianska Turná II. o bezplatné poskytnutie priestorov KD a okolia
za účelom organizovania Oblastnej výstavy exotického vtáctva a bažantov, ktorá sa uskutoční v dňoch 02.-04.10.2009.
19. Žiadosť FS Večernica o prenájom KD v roku 2009.
20. Žiadosť občianskeho združenia Dedinská liga malého futbalu o prenájom KD za účelom
organizovania tanečnej zábavy dňa 28.11.2009.
21. Žiadosť FS Večernica o poskytnutie dotácie pre FS Večernica na rok 2009 na zakúpenie
krojov a výdavky pri príležitosti osláv 40. výročia súboru.
22. Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2009 pre občianske združenie Dedinská liga malého
futbalu.
23. Žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2009 pre TJ Slovan Trenč. Turná.
24. Žiadosť Rady školy pri ZŠ s MŠ Trenč. Turná o doplnenie 4. člena delegovaného zriaďovateľom.
25. Žiadosť firmy AUTOŠTÝL, a.s. Trenč. Turná o odstránenie reklamy na parc. č.1105/12.
26. Odpoveď na žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti na parc. č. 6 a 922/1 – COOP Jednota
Trenčín, spotrebné družstvo.
27. Odpoveď od TSK na zaradenie stavby križovatky I/50 a II/507 v km 116,998-117,243
do rozpočtu TSK na rok 2009.
28. Oznámenie o znovuotvorení prevádzky PEGAS na ul. Trenčianskej č. 762 v Trenč. Turnej
a oznámenie otváracej doby.

B. Doporučuje
1. Zvolať predstaviteľov organizácií v obci na zasadnutie komisie pre kultúru a šport
ohľadom prípravy programu osláv 740-eho výročia obce.
2. Žiadosť FS Večernica o prenájom KD v roku 2009 prerokovať na zasadnutí komisie pre
kultúru a šport.
3. Žiadosť občianskeho združenia Dedinská liga malého futbalu o prenájom KD za účelom
organizovania tanečnej zábavy dňa 28.11.2009 prerokovať na zasadnutí komisie pre
kultúru a šport.
4. Starostovi obce nepredĺžiť nájomnú zmluvu s firmou ARTON.
5. Starostovi obce schváliť otváracie hodiny v PEGASE nasledovne:
- Nedeľa-Štvrtok: od 17.00 - do 22.00 hod.
- Piatok-Sobota: od 17.00 – do 2.00 hod.
C. Ukladá
1. OcÚ:
- demontovanú lávku na potoku ponúknuť firme UNIKOV formou zápočtu za jej demontáž
(vypracovať zápočtový list),
- zapracovať do zmluvy oporný múr a podpísať zmluvu na odpredaj pozemku s firmou
South reality, s.r.o.
- požiadať TTH ENDUROTEAM o predloženie štúdie a informácie o klube na najbližšie
OcZ.
2. OcÚ požiadať predsedu komisie pre pozemkové úpravy o zvolanie schôdze občanov
Trenčianskej Turnej dňa 11.02.2009.
3. Komisii pre správu majetku, financie, rozvoj podnikania, obchodu a cestovného ruchu a
komisii pre kultúru a šport prerokovať na svojom zasadnutí žiadosti o poskytnutie dotácií
občianskym združeniam a spolkom v obci a predložiť návrh na schválenie na budúcom
zasadnutí OcZ.
D. Schvaľuje
1. Uzatvorenie zmluvy na vypracovanie PD pre územné rozhodnutie „Trenčianska Turná –
IBV Močiar-Podlužie“ vo výške 11.255,- € .
2. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2009.
3. Plán práce OcZ Trenčianska Turná na rok 2009.
4. Plán kultúrno-spoločenských podujatí na rok 2009.
5. Návrh úpravy rozpočtu obce Trenč. Turná k 31.12.2008.
6. Rozpočtové opatrenie č. 9/2008 pre ZŠ s MŠ Trenčianska Turná.
7. Rozpočtové opatrenie č. 10/2008 pre ZŠ s MŠ Trenčianska Turná.
8. Rozpočtové opatrenie č. 11/2008 pre ZŠ s MŠ Trenčianska Turná.
9. Zmluvu o poskytovaní právnych služieb s JUDr. Mariánom Michalíkom do 31.12.2009.
10. Zmluvu o dielo 200817 medzi Obcou Trenčianska Turná a firmou Ing. Ladislav Orság –
ALKOR.
11. Zmluvu o dielo č. 2007/VYR/005 „Rozšírenie STL plynovodu – Ul. Vysoká“ medzi
Obcou Trenčianska Turná a firmou REPROGAS s.r.o.
12. Firme Ateliér DOMOVA zmluvu o vyhotovení diela č. 01/2009 – Urbanistická štúdia –
centrum obce Trenčianska Turná.
13. Žiadosť ZO SZCH Trenčianska Turná II. o bezplatné poskytnutie priestorov KD a okolia
za účelom organizovania Oblastnej výstavy exotického vtáctva a bažantov, ktorá sa uskutoční v dňoch 02.-04.10.2009 a dotáciu na nákup vecných cien v sume 166,- EUR
(5.000,- SK).

14. a) predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.2 OP KaHR na realizáciu projektu
„Rekonštrukcia verejného osvetlenia Obce Trenčianska Turná.“, ktorý je realizovaný
„Obcou Trenčianska Turná“.
b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP
c) financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t.j.
vo výške 12.652,60 Sk.
15. Za 4. člena Rady školy – Mgr. Vladimíra Zvaleného.
E. Ruší
1. Členský príspevok v Obecnej knižnici v Trenčianskej Turnej.
F. Súhlasí
1. S navrhnutými uzneseniami bez pripomienok.

Overovatelia:
1. Ing. Ivan Beták

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

2. Ing. Pavol Ježík

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

Ing. František Ježík
starosta

