UZNESENIE č. 4/2009
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Trenčianskej Turnej
konaného dňa 29.04.2009
A. Berie na vedomie
1. Informáciu o plnení úloh rozvoja obce podľa informácií starostu obce s pripomienkami:
- upraviť Polder pri PD
- prekládka NN rozvodov na ulici Školská – informovať občanov
- geotermálny vrt GTT-1 – rokovať s víťazom ponuky o zmluve na dodávku prác.
2. Kontrolu plnenia uznesení OcZ.
3. Čerpanie rozpočtu za január až marec 2009.
4. Cenový výmer č. 1/2009 pre vozidlo – autobus C 734 00
5. Predĺženie platnosti nájomných zmlúv v bytovom dome súp. č. 829.
6. Informáciu o plate starostu, zástupcu starostu a hlavnej kontrolórky podľa priemernej
mesačnej mzdy v národnom hospodárstve.
7. Informáciu o úlohách CO a plánovanej kontrole CO.
8. Žiadosť o prenájom kultúrneho domu za účelom uskutočnenia tanečnej zábavy spojenej s
vystúpením koncertnej kapely „Horkýže Slíže“ dňa 19.06.2009.
9. Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve TJ Slovan Trenčianska Turná.
10. Žiadosť firmy JO-KO servis, s.r.o. o povolenie reklamného zariadenia
11. Žiadosť firmy JO-KO servis, s.r.o. o predĺženie zmluvy o prenájme pozemku.
12. Žiadosť o prevádzkovanie letnej terasy od 01.04.2009 do 31.10.2009 v čase:
Po-Ne: 11:30-21:00 hod.
13. Žiadosť SED spol. s r.o. o ukončenie nájmu v priestoroch miestnosti č. 4 o výmere 5,00
m2 s účinnosťou od 01.05.2009
14. Zmluvu o o nájme výkonu práva poľovníctva v poľovnom revíri Trenčianska Turná.
15. Žiadosť o umiestnenie dopravnej značky STOP pri železničnom priecestí nachádzajúcom
sa pri cintoríne v Trenčianskej Turnej, nakoľko umiestnenie tejto dopravnej značky je
podmienkou ŽSR, aby mohlo byť zrealizované oplotenie parcely č. 1584, na ktorej
prebieha výstavba rodinného domu.
16. Žiadosť o súhlas s otváracími hodinami od: Caffe & bowling Sofia, Trenčianska Turná
Reštaurácia Gazdovský dvor, Trenč. Turná.
17. Ponuku na rekonštrukciu kabín a spŕch na štadióne TJ Slovan Trenč. Turná.
18. Žiadosť o predbežné stanovisko od firmy M&M Reality Holding, s.r.o., Trenčín
B. Doporučuje
1. O žiadosti o prenájme kultúrneho domu za účelom uskutočnenia tanečnej zábavy spojenej
s vystúpením koncertnej kapely „Horkýže Slíže“ dňa 19. 06. 2009 rozhodnúť v komisii
pre kultúru a šport
C. Ukladá
1. OcÚ zabezpečiť nové porealizačné zameranie Poldra pri PD (navážka hliny – upraviť
svahy, zatrávniť, vyčistiť výustný objekt).
2. OcÚ pripraviť návrh na zriadenie „Denného stacionáru“ – s vyjadrením nákladov na
prevádzku, materiálneho a personálneho zabezpečenia.
3. OcÚ upozorniť nájomníkov v bytovom dome súp. č. 829, ktorí nespĺňajú podmienky
príjmu uvedené v čl. III. bod 2a) a bod 2e) VZN č. 1/2001, že predĺženie platnosti
nájomných zmlúv na ďalšie obdobie je posledný krát.
4. OcÚ prerokovať s p. Balajovou umiestnenie značky STOP a výstavbu priehľadného plota.

5. Žiadosť o predbežné stanovisko prerokovať v komisii územného plánovania, výstavby, ŽP,
poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva – prizvať zástupcov firmy M&M
Reality Holding, s.r.o., Trenčín a projektanta.
D. Schvaľuje
1. Cenový výmer č. 1/2009 pre vozidlo – autobus C 734 00.
2. Predĺženie platnosti nájomných zmlúv v bytovom dome súp. č. 829 na dobu určitú – na tri
roky, t.j. do 30.04.2012 a byt č. 19 do 31.12.2009 (podľa prílohy).
3. Plat zástupcovi starostu obce od 01.01.2009 vo výške 65 % zo základnej mzdy starostu
obce vo výške 1.133,- €
4. Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve TJ Slovan Trenčianska Turná platný od 01.04.2009 do
31.12.2010.
5. Žiadosť firmy JO-KO servis, s.r.o. o povolenie reklamného zariadenia na ceste I/50 v smere od Bánoviec nad Bebravou do Trenčína (cca km 119,485 mimo ochranné pásmo cesty).
6. Predĺženie zmluvy o prenájme pozemku parc. č. 1105/15 firme JO-KO servis, s.r.o. do
31.12.2009 - vo výške 332,- € za rok.
7. Prevádzkovanie letnej terasy pri bytovom dome súp. č. 1444 – Caffe Emily od 01.04.200931.10.2009 v čase: Po-Ne: 11:30-21:00 hod.
8. Ukončenie nájmu v priestoroch miestnosti č. 4 o výmere 5,00 m2 s účinnosťou od
01.05.2009.
E. Súhlasí
1. S navrhnutými uzneseniami bez pripomienok.
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Ing. František Ježík
starosta

