UZNESENIE č. 3/2009
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Trenčianskej Turnej
konaného dňa 25.03.2009
A. Berie na vedomie
1. Informáciu o plnení úloh rozvoja obce podľa informácií starostu obce s pripomienkami.
2. Kontrolu plnenia uznesení OcZ.
3. Čerpanie rozpočtu 1/2009.
5. Kontrolu príjmov, výdavkov a finančných operácií obce za obdobie 1. štvrťrok 2009.
6. Návrh na zvýšenie nájomného za nebytové priestory vypracovaný na základe oznámenia
štatistického úradu o zvýšení miery inflácie v roku 2008 v priemere 4,6 %.
8. Zápisnicu z komisie územného plánovania, výstavby, životného prostredia, poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva.
9. Zápisnicu z komisie pre kultúru a šport, na ktorej sa dohodli o presune termínu osláv 740.
výročia obce na 11.-13.09.2009.
10. Žiadosť ISP Slovakia s.r.o., Trenčín o prenájom, príp. kúpu pozemkov v obci Trenč.
Turná.
11. Žiadosť nájomníkov Domu služieb a obchodu, Trenčianska Turná o zriadenie nového
kotlu na vykurovanie miestností na poschodí z dôvodu neúmerne vysokých platieb za
plyn.
12. Sťažnosť Milana Orsága na rušenie nočného kľudu motorovými vozidlami zákazníkov
Bistra Pegas v čase od 22.00 hod. a strážnym psom.
13. Petíciu občanov Trenčianskej Turnej susediacich s Bistrom Pegas na ul. Trenčianskej.
14. Žiadosť Ľubomíra Matiaška, Hámre 910 – o prenájom KD na Hámroch (bývalá knižnica,
obchod) na účely skúšok rockovej hudobnej skupiny študentov.
15. Žiadosť Tomáša Rapaiča o jednorazovú sociálnu finančnú výpomoc z dôvodu starostlivosti o maloleté deti.
16. Žiadosť MUDr. Petrášovej a MUDr. Paškovej, Bánovská 123, Trenč. Turná – o výmenu
vykurovacieho kotla za úsporný kondenzačný kotol z dôvodu neekonomickej prevádzky
a následne vysokých finančných nákladov počas vykurovacieho obdobia za rok 2008 a
montáž meračov na radiátory s termoregulačnými ventilmi.
17. Informáciu o súťaži „Dedina roka 2009“ s tým, že obec Trenčianska Turná sa prihlási
do súťaže.
18. Žiadosť občanov Trenč. Turnej o riešenie sociálnej starostlivosti o prestárlych občanov.
B. Doporučuje
1. OcÚ:
spracovateľovi dokumentácie „Nový stavebný obvod Močiar-Podlužie“ doprojektovať
preluku medzi uvažovanou novou výstavbou tak, aby bol v budúcnosti umožnený prístup
k pozemkom občanov bývajúcich na Ulici 9. líp.
2. OcÚ:
- v zmluve s p. Pavlovičom – GEOPA konkretizovať všetky činnosti a práce týkajúce sa
dobývacieho priestoru,
- vypracovať finančný plán činností výkonu zodpovedného pracovníka na ťažobné práce,
- vypracovať časový harmonogram a rozpočet na vyťaženie potrebného množstva tehliarskej hliny pre potreby skúšok,
- v prípade, že sa v priebehu roku 2009 nenájde vhodný investor, dobývací priestor zakonzervovať.

C. Ukladá
1. Hlavnej kontrolórke:
predložiť na budúce OcZ zmluvu so South Reality, s.r.o. na odpredaj pozemku a stavebné
povolenie na komunikáciu – skontrolovať výmeru komunikácie, ktorú sa zaväzuje firma
South Reality, s.r.o. vybudovať.
2. OcÚ:
Zabezpečiť právne stanovisko JUDr. Michalíka a návrh na vydanie reštitučného nároku
Mariána Prekopa na parc. č. 930/2 a 930/10 k.ú. Trenč. Turná.
3. OcÚ:
vyplatiť vlastníkov pozemkov pod cestou „Predĺženie ulice Družstevná“
4. Hlavnej kontrolórke:
predkladať čerpanie rozpočtu v duálnom zobrazení €/Sk.
5. Komisii pre kultúru a šport:
predložiť technicko-organizačné zabezpečenie jednotlivých podujatí na budúce OcZ.
6. OcÚ:
informovať budúce OcZ o vykonaných opatreniach v súvislosti so sťažnosťami občanov
na Bistro Pegas.
7. Komisii pre školstvo, vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálne služby:
prerokovať a vypracovať návrh na riešenie opatrovateľskej služby a denného stacionára
v rámci možností našej obce.
D. Schvaľuje
1. Návrh na zvýšenie nájomného za nebytové priestory.
2. Termín konania osláv 740. výročia obce: 11.-13.09.2009.
3. Jednorazovú sociálnu finančnú pomoc Tomášovi Rapaičovi z dôvodu starostlivosti
o maloleté deti vo výške 400,- €.
4. Doplnok č. 2 k Zmluve o dielo č. 10/2008 medzi obcou Trenčianska Turná a zhotoviteľom
Cesty Nitra, a.s. na dodávku „SO 107 Plynovod a verejné časti prípojok k RD“ za cenu
26.613,- € (801.748,- Sk).
5. Zmluvu o dielo medzi Obcou Trenč. Turná a p. Jaroslavom Sulom, Chocholná-Velčice vo
výške 2.987,- € (90.000,- Sk) – technický dozor na stavbe „Miestna komunikácia a inžinierske siete – predĺženie ul. Oslobodenia“.
E. Ruší
1. Termín osláv 740. výročia obce – 7.-9.08.2009, ktorý bol schválený v Pláne kultúrnospoločenských podujatí na rok 2009
F. Súhlasí
1. S navrhnutými uzneseniami bez pripomienok.
G. Nesúhlasí
1. S umiestnením tréningovej dráhy pre TTH Enduro team, Trenčianska Turná v lokalite
na Bukovine na základe doporučenia komisie pre územné plánovanie, výstavbu, ŽP,
poľnohos., lesného a vodného hospodárstva.
Overovatelia:
1. Ing. Peter Mikula
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2. Ing. Pavol Ježík

......................................
Ing. František Ježík
starosta

