UZNESENIE č. 2/2009
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Trenčianskej Turnej
konaného dňa 26.02.2009
A. Berie na vedomie
1. Informáciu o plnení úloh rozvoja obce podľa informácií starostu obce.
2. Kontrolu plnenia uznesení OcZ.
3. Informáciu o stave riešenia urbanistickej štúdie – centrum obce Trenčianska Turná.
4. Zápisnicu z komisie pre správu majetku, financie, rozvoj podnikania, obchodu
a cestovného ruchu.
5. Zápisnicu z komisie územného plánovania, výstavby, životného prostredia, poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva.
6. VZN č. 1/2009 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území
Obce Trenčianska Turná.
7. Kúpnu zmluvu medzi Obcou Trenčianska Turná a South Reality s.r.o.
8. Zmluvu o zriadení spoločného stavebného úradu s Obcou Trenčianske Jastrabie.
9. Zmluvu o spolupráci medzi Obcou Trenčianska Turná a AS Trenčín a.s. so zapracovanými pripomienkami z finančnej komisie.
10. Zmluvu o dielo č. 2/GPA/09 s pripomienkami z rokovania komisie pre správu obecného
majetku, financie, rozvoj podnikania, obchodu a cestovného ruchu.
11. Žiadosť o predĺženie verejného osvetlenia.
12. Žiadosť občanov ulice 9. líp o pričlenenie príslušných m2 k zadnej časti pozemkov
občanov bývajúcich na ulici 9. líp z parcely č. 562/863 v lokalite Močiar, kde by boli
vytvorené samostatné stavebné pozemky.
13. Cenovú kalkuláciu výroby máp Obce Trenčianska Turná.
14. Zmluvu o dodávke elektriny vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením distribúcie elektriny a súvisiacich sieťových služieb.
15. Prezentáciu TTH Enduro team Trenčianska Turná.
16. Žiadosť Letecko-modelárskeho klubu, Trenč. Turná o pridelenie dotácie pre rok 2009.
17. Žiadosť ZO CHPH o poskytnutie dotácie na činnosť ZO v roku 2009.
18. Žiadosť DFS Štvorlístok o dotáciu na činnosť v roku 2009.
19. Žiadosť TJ Slovan Trenč. Turná o prenájom KD za účelom organizovania tanečných
zábav v dňoch 12.04.2009 a 26.12.2009.
20. Žiadosť Svojpomocného klubu STOMICOV ILCO Trenčín o finančnú dotáciu na rok
2009.
21. Sťažnosť Márie Šubovej na PEGAS.
B. Doporučuje
1. OcÚ:
- umiestniť zberný dvor v prednej časti pred objektom Holubárov,
- v jestvujúcom objekte umiestniť kanceláriu správcu zberného dvora,
- doriešiť podmienky pri odovzdávaní odpadu v rámci prevádzkového poriadku zberného
dvora (množstvo odpadu na osobu, prevádzkové hodiny atď.,)
- doriešiť parkovanie na verejnom priestranstve (parkovanie riešiť vo dvore, vylúčiť
parkovanie na miestnych komunikáciách).
2. Zmluvu o spolupráci medzi Obcou Trenčianska Turná a AS Trenčín a.s. prerokovať
v komisii pre správu obecného majetku, financie, rozvoj podnikania, obchodu a cestovného ruchu a v komisii územného plánovania, výstavby, životného prostredia, poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva za účasti právnika JUDr. Michalíka po prijatí

pripomienok s AS Trenčín a.s. a prizvať p. Rybníčka z AS Trenčín a.s. na rokovanie.
3. Spracovateľovi dokumentácie pre územné rozhodnutie posúdiť náklady na prekládku
inžinierskych sietí v súvislosti so žiadosťou občanov ulice 9. líp o predaj časti pozemkov
z parcely č. 562/863 k ich priľahlým záhradám
4. Starostovi obce prerokovať so ZSE Energia a.s. úpravu tarifov pre odber elektrickej
energie.
5. Starostovi obce zvolať rokovanie stavebnej komisie a predstaviteľov TTH Enduro teamu
a zástupcu OÚ ŽP na prerokovanie zámeru umiestnenia tréningovej dráhy v lokalite
Bukovina, príp. Parcelácia.
C. Ukladá
1. OcÚ vyzvať p. Pavloviča o predloženie výkazu vykonaných prác do 14 dní, ktoré sú
predmetom Zmluvy o dielo č. 2/GPA/09 medzi Obcou Trenčianska Turná a Ing. Karolom
Pavlovičom.
2. Vyzvať žiadateľov o dotácie z rozpočtu obce o predloženie plánu práce na rok 2009 s priložením finančného rozpočtu na požadovanú dotáciu.
3. OcÚ osloviť ďalšie firmy ponúkajúce výrobu máp na výrobu máp Obce Trenč. Turná
a osloviť firmy sídliace na území obce o možnosti umiestnenia reklamy na ploche
skladačky obce s čiastočnou úhradou za poskytnutú reklamu.
D. Schvaľuje
1. VZN č. 1/2009 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území
obce Trenčianska Turná s pripomienkou - vypustiť čl. 5 – bod 1:
„Povolenia o určení času predaja a času prevádzky služieb vydané pred účinnosťou tohto
VZN zostávajú v platnosti“.
2. Odpredaj parcely č. 607/14 o výmere 61 m2- zastavané plochy a parcely č. 609 o výmere
300 m2 – záhrady za sumu 7191,12 €, t.j. 19,92 €/m2 firme South Reality, s.r.o. Trenčín.
3. Zmluvu o zriadení spoločného stavebného úradu medzi Obcou Trenčianska Turná a
Obcou Trenčianske Jastrabie.
4. Zmluvu o dielo č. 2/GPA/09 ako rámcovú s tým, že úhrada za vykonanú prácu za 1. Q
2009 bude vo výške ¼ z ceny diela, t.j. vo výške 1.327,75 €. Fakturácia za obdobia 2.Q –
4.Q 2009 bude uskutočňovaná až po predložení a prehodnotení vykonanej práce.
5. Odkúpenie oceľovej konštrukcie pri vchode pri KD od p. Antona Husára za 1,- €.
E. Súhlasí
1. So zapracovanými pripomienkami v kúpnej zmluve medzi Obcou Trenčianska Turná
a South Reality, s.r.o. Trenčín z rokovania komisie pre správu obecného majetku, financie,
rozvoj podnikania, obchodu a cestovného ruchu
2. S navrhnutými uzneseniami bez pripomienok.
Overovatelia:
1. Ing. Martin Chorvát

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

2. Ing. Róbert Raninec

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

Ing. František Ježík
starosta

