UZNESENIE č. 5/2009
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Trenčianskej Turnej
konaného dňa 27.05.2009
A. Berie na vedomie
1. Informáciu o plnení úloh rozvoja obce podľa informácií starostu obce.
2. Kontrolu plnenia uznesení OcZ.
3. Čerpanie rozpočtu za január až apríl 2009.
4. Stanovisko hlavného kontrolóra a audítora za rok 2008.
5. Zápisnicu z komisie pre kultúru a šport.
6. Zápisnicu z komisie územného plánovania, výstavby, životného prostredia, poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva.
7. Žiadosť o predbežné stanovisko k návrhu projektu zástavby v lokalite č. 03: IBV Mestské
M&M Reality Holding Sk, s.r.o. (Ing. Zuzana Mangundová, 911 01 Trenčín, Mierové námestie č. 5)
8. Pripomienkovanie „Zastavovací plán Predevrátie“ (Ing. Erik Pavlis, 911 01 Trenčín, Pod
Juhom 25)
9. Informáciu o činnosti a aktivitách ZŠ s MŠ Trenčianska Turná, čerpaní finančných
prostriedkov za 1-4/09 - prenesené a originálne kompetencie, dohodovacie konanie,
novom školskom roku, podaných projektoch: Elektronizácia a revitalizácia školskej
jedálne, rozvojový projekt MŠ – Prostredníctvom IKT otvárame dvierka do nového
aj tradičného sveta, Premena tradičnej školy na modernú a ďalších projektoch.
10. Zmluvu o dielo medzi Obcou Trenč. Turná a Tomášom Ranincom, Trenč. Turná 256 –
rekonštrukcia javiska – celková cena diela je 4.382,- EUR (132.012,10 Sk).
11. Informáciu o nákladoch na rekonštrukciu budovy TJ Slovan Trenč. Turná firmou Pilát
Ľuboš.
12. Zmluvu o poskytnutí služieb: Vypracovanie žiadosti o NFP, opis projektu a finančnej
analýzy projektu „Trenčianska Turná – kanalizácia“ s firmou Winston Finance Advisor
& Europartners s.r.o.
13. Zmluvu o na poskytnutie služieb: Spracovanie Žiadosti o NFP a súvisiacich dokumentov
na projekt: „Regenerácia sídiel v obci Trenčianska Turná“ s firmou M&Z Consulting s.r.o.
14. Zmluvu o dielo: Žiadosť o NFP Rekonštrukcie ZŠ s MŠ Trenčianska Turná s firmou P4Y
s.r.o.
15. Výpis z uznesenia č. 26/2009, na základe ktorého Obec Trenč. Stankovce schvaľuje
žiadosť Obce Trenč. Turná o umožnenie užívania MK – priemyselná zóna Vaillant,
ak Obec Trenč. Turná dodrží podmienky uvedené v uznesení č. 26/2009.
16. Žiadosť ZŠ s MŠ Trenč. Turná o pridelenie dotácie na financovanie mimorozpočtových
výdavkov .
17. Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy – Hauerland spol. s r.o., Bratislava.
18. Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy – Vladimír Častka – Racing Team, Trenčín.
19. Žiadosť o odsúhlasenie majetkoprávneho vysporiadania – enermont s.r.o. Bratislava
(splnomocnenec pre ZSE Distribúcia, a.s. Bratislava)
20. Zmluva o dielo – Cesty Nitra, a.s. Nitra – Viacúčelové ihrisko 40x20 m v obci Trenč.
Turná

B. Doporučuje
1. Starostovi obce informovať investorov na pozemkoch pod pumpu o súčasnom stave
spracovania projektovej dokumentácie Turnianskeho potoka a stavebného povolenia,
ktoré tento projekt podmieňuje. Požiadať majiteľov pozemkov o predĺženie doby
realizácie inžinierskych sietí.
C. Ukladá
1. Ocú do podmienok Dohody o prenájme KD na spoločenské podujatia zapracovať ustanovenia zákona č. 214/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č.
219/1996 Z.z. (o zákaze podávania alkoholu osobám maloletým do 15 rokov a mladistvým do 18 rokov, o zákaze zdržiavania sa po 21.00 hodine na verejne prístupných miestach, v ktorých sa podáva alkohol osobám maloletým do 15 rokov bez dozoru svojich
zákonných zástupcov).
D. Schvaľuje
1. Záverečný účet obce za rok 2008 bez výhrad.
2. Tvorbu rezervného fondu vo výške výsledku hospodárenia za rok 2008 - 26.679.792,25 Sk
(885.606,86 €).
3. Výstavbou RD v lokalite č. 03: IBV Mestské s nasledovnými podmienkami:
- stavebná čiara: 6m,
- šírka pozemkov: min. 18 m,
- vzdialenosti RD od hraníc susedných pozemkov: 2 a 5 m
- zaväzuje realitnú kanceláriu vybudovať prístupovú komunikáciu vrátane ostatných
inžinierskych sietí.
V prípade nedodržania vyššie uvedených podmienok nevydá tunajší stavebný úrad územné
rozhodnutie o umiestnení stavby a ani stavebné povolenia.
4. Výstavbu RD v lokalite Predevrátie (varianta č. 1, možnosť napojenia na ulicu Vysoká)
s nasledovnými podmienkami:
- stavebná čiara: 6m,
- šírka pozemkov: min. 18 m,
- vzdialenosti RD od hraníc susedných pozemkov: 2 a 5 m
- zaväzuje Ing. Erika Pavlisa vybudovať prístupovú komunikáciu vrátane ostatných
inžinierskych sietí.
V prípade nedodržania vyššie uvedených podmienok nevydá tunajší stavebný úrad územné
rozhodnutie o umiestnení stavby a ani stavebné povolenia.
5. Zmluvu o dielo medzi Obcou Trenč. Turná a Tomášom Ranincom, Trenč. Turná 256 –
rekonštrukcia javiska – celková cena diela je 4.382,- EUR (132.012,10 Sk).
6. Realizáciu hydrogeologického prieskumného vrtu vrátane čerpacej skúšky na parcele
č. 580/11 firmou OMAR Dubnica nad Váhom vo výške 3.905,60 EUR s DPH
(117.660,11 Sk)
7. Rekonštrukciu budovy TJ Slovan Trenč. Turná firmou Pilát Ľuboš vo výške 16.991,27 €
s DPH (511.879,- Sk)
8. Predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy OPZP-PO1-09-1, OP Životné prostredie,
Prioritná os 1-Integrovaná ochrana, racionálne využívanie vôd:
- názov projektu: Trenčianska Turná KANALIZÁCIA
- výška celkových výdavkov na projekt: 3 492 747,80 €
- výška celkových oprávnených výdavkov na projekt: 3 492 747,80 €
- výška spolufinancovania projektu žiadateľom z celkových oprávnených výdavkov:
174 637,39 €
- spôsob financovania projektu: vlastné zdroje

9. a) predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-4.1a-2009/01 ROP za účelom realizácie
projektu „Regenerácia centrálnej zóny obce Trenčianska Turná“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce/mesta a platným Plánom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce/mesta
b) zabezpečenie realizácie projektu obcou po schválení žiadosti o NFP
c) financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t.j.
vo výške 50 000 eur.
10. Zmluvu o poskytnutí služieb: Vypracovanie žiadosti o NFP, opis projektu a finančnej
analýzy projektu „Trenčianska Turná – kanalizácia“ s firmou Winston Finance Advisor
& Europartners s.r.o. vo výške 70.388,50 EUR s DPH (2.120.523,95 SKK)
11. Zmluvu o na poskytnutie služieb: Spracovanie Žiadosti o NFP a súvisiacich dokumentov
na projekt: „Regenerácia sídiel v obci Trenčianska Turná“ s firmou M&Z Consulting s.r.o.
vo výške 34.771,80 EUR (1.047.535,25 SKK)
12. Zmluvu o dielo: Žiadosť o NFP Rekonštrukcie ZŠ s MŠ Trenčianska Turná s firmou P4Y
s.r.o. vo výške 8.330,- € s DPH + 2 % z výšky schválenej nenávratnej pomoci na tento
projekt.
13. Žiadosť ZŠ s MŠ Trenč. Turná o pridelenie dotácie na financovanie mimorozpočtových
výdavkov:
– na preplatenie autobusu na plávanie astmatikov dňa 23.05.2009 vo výške 16,80 €,
- na preplatenie farieb na maľovanie múrikov v areáli školy vo výške 55,66 €.
14. Predĺženie nájomnej zmluvy – Hauerland spol. s r.o., Bratislava do 31.12.09 vo výške
498,- € (15.002,75 Sk).
15. Predĺženie nájomnej zmluvy na parc. č. 1166 (reklamné zariadenie) – Vladimír Častka –
Racing Team, Trenčín do 31.12.2009 vo výške výške 1992,- € (60.010,99 Sk).
16. Odpredaj pozemku p. č. 821/6 a 7 o výmere 16 m2, na ktorom je umiestnená stavba: Tr.
Turná VN, TS 062-201, NN rozvod investorovi stavby – ZSE Distribúcia a.s. Bratislava
za 40,- €/m2.
17. Zmluvu o dielo č. ZoD 29/2009/08431/M/R medzi Obcou Trenč. Turná a Cesty Nitra a.s.
Nitra, ktorej predmetom je zhotovenie „Viacúčelového ihriska 40x20 m v obci Trenč.
Turná“. Cena diela je 88.567,25 EUR (2.668.177,- Sk).
18. Finančnú dotáciu na rok 2009 nasledovným spolkom:
FS Večernica, DFS Štvorlístok, Letecko-modelársky klub–122 - každej organizácii vo
výške 1.000,- € na činnosť v roku 2009.
19. Odpredaj budovy súp. č. 1 na parc. č. 7 a pozemok parc. KN-C č. 7 v k.ú. Trenčianska
Turná na základe súdno-znaleckého posudku č. 167/2008
E. Súhlasí
1. S navrhnutými uzneseniami bez pripomienok.
F. Nesúhlasí
1. So zmluvou o dielo medzi Obcou Trenč. Turná a firmou MND Servisní a.s. na realizáciu
geotermálneho vrtu.
Overovatelia:
1. Ing. Jozef Kováč

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

2. Ing. Róbert Raninec

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

Ing. František Ježík
starosta

