UZNESENIE č. 6/2009
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Trenčianskej Turnej
konaného dňa 24.06.2009
A. Berie na vedomie
1. Informáciu o plnení úloh rozvoja obce podľa informácií starostu obce s pripomienkami:
projekt Rekonštrukcia ZŠ s MŠ – informovať občanov, že prepracovaný projekt
zahŕňa modernizáciu a zateplenie jestvujúcich budov
2. Kontrolu plnenia uznesení OcZ.
3. Čerpanie rozpočtu za január až máj 2009.
4. Správu o výsledku následnej finančnej kontroly č. 3/2009
5. Správu o výsledku následnej finančnej kontroly č. 2/2009
6. Zápisnicu z komisie vzdelávania, sociálnych vecí a zdravotníctva.
7. Žiadosti o nájomné byty:
Miroslav Oravec a manželka Katarína, Trenč. Turná č. 130
Anna Polnau a Martin Béreš, Trenč. Turná č. 83
Pavol Marcinát a manželka Eva, Trenč. Turná č. 323
Miroslav Lehocký a manželka, Trenč. Turná č. 267 – 3-izbový
Petronela Oravcová, Veľké Bierovce č. 144
Jaroslav Mandinec a manželka Gabriela, Opatovce č. 51
Silvia Rozvadská, Krivosúd-Bodovka č. 117
Ján Martinka a manželka Silvia, Trenč. Turná č. 344
Monika Majčíková a manžel Ľubomír, Trenč. Turná č. 344
Ľudovít Beták, Trenč. Turná č. 434
Janka Hudecová, Trenčín,
Emília Judinyová, Dubodiel č. 224
8. Zápisnicu z komisie pre správu obecného majetku, financie, rozvoj podnikania, obchodu
a cestovného ruchu.
9. Rozpočtové opatrenie č. 1/2009
10. Návrh odmien starostovi obce, zástupcovi starostu obce a hlavnej kontrolórke obce za
1.Q 2009 v plnej výške, t.j. nasledovne – starosta obce 50 % zo základného platu,
zástupca starostu obce 30 % zo základného platu, hlavná kontrolórka obce 30 % zo
základného platu.
11. Zmluvu o dielo číslo 3013 medzi Obcou Trenč. Turná a firmou ANTES B+M, s.r.o.
Trenč. Turná
12. Zmluvu o dielo medzi obcou Trenč. Turná a firmou Marius Pedersen a.s., Trenčín – na
realizáciu opráv výtlkov v obci vo výške 26,6867 €/m2 s DPH
13. Žiadosť firmy JO-KO Servis s.r.o. Trenčín o návrh zmluvy o prenájme pozemku s dlhšou
dobou platnosti za účelom umiestnenia reklamného zariadenia
14. Žiadosť o zmenu nájomnej zmluvy o prenájme časti pozemku Nad Petrovičkou –
Vladimír Častka, Racing Team, Trenčín
15. Zmluvu o dielo č. 24/2009 s firmou STAMAT – Ing. Ján Malast, projektový ateliér
Trenčín
16. Zmluvu o dielo na realizáciu stavby VO v obci Tr.Turná ulica Oslobodenia vo výške
7823,60 € bez DPH s firmou Peter Ondrejička-LUXSTAR.
17. Zmluvu o dielo č. 280109/01 – ADVERTA s.r.o., Bratislava
18. Žiadosť o schválenie finančného príspevku pre ZŠ s MŠ Trenč. Turná
19. Žiadosť ZŠ s MŠ Trenč. Turná o vytvorenie 4. oddelenie ŠKD
20. Návrh cenníka prenájmu OTE umiestnenej v kuchyni KD Trenč. Turná

21. Cenovú ponuku na knižnú publikáciu „Ľudové piesne, spevné a tanečné tradície Trenč.
Turnej“, CD a DVD a ponuku na spracovanie prezentačného DVD o obci Trenč. Turná
22. Sťažnosť Milana Orsága, Trenč. Turná č. 590 na rušenie nočného kľudu z Klubu Pegas
23. List z Reg. úradu verejného zdravotníctva – Prešetrenie podnetu-oznámenie
24. Žiadosť o príspevok od obce pre minifutbalové mužstvo „KUVAJT“ z Trenč. Turnej na
pohonné hmoty pri reprezentácii obce na minifutbalovom turnaji v dňoch 27.06.-28.06.
2009 v Moravskej Třebovej.
25. Zdôvodnenie platby na základe Dodatku č. 2 k zmluve o nájme výkonu práva poľovníctva
v poľovnom revíri Trenč. Turná zo dňa 27.05.2009
26. Informáciu o predĺžení platnosti prieskumného územia geotermálnych vôd
27. Žiadosť PaedDr. Šimíčka na odkúpenie parc. č. 1506/2 na Bánovskej ulici pred rodinným
domom súp. č. 132
28. Žiadosť Petra Horňáka, Trenčín o súhlas k výstavbe RD na parc. č. 1128/15 k.ú. Trenč.
Turná .
29. Žiadosť o odkúpenie pozemku č. 1162/36, ktorú vlastní Ing. Vachulová a obecnou cestou
kvôli prístupu k pozemku Ing. Vachulovej
30. Žiadosť TJ Slovan Trenč. Turná o prenájom KD za účelom usporiadania tanečných zábav
v dňoch: 11.07.2009 a 29.08.2009.
31. Zmluvu o dielo č. 2/GPA/09 medzi obcou Trenč. Turná a firmou GEOPA.
B. Doporučuje
1. Žiadosti o nájomné byty zaevidovať do evidencie žiadostí o nájomné byty.
2. Starostovi obce rokovať s p. Petrom Ondrejičkom ohľadom odkladu úhrady za
zrealizované dielo.
3. Starostovi obce predložiť na budúce OcZ zmluvu o dielo na publikáciu „Ľudové piesne,
spevné a tanečné tradície Trenč. Turnej“, CD a DVD a ponuku na spracovanie prezentačného DVD o obci Trenč. Turná.
4. Starostovi obce vypracovať geometrický plán na odčlenenie parcely.
PaedDr. Šimíčkovi splniť podmienky stanovené komisiou územného plánovania,
výstavby, životného prostredia, poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva.
C. Ukladá
1. OcÚ predložiť návrh na zmenu VZN týkajúceho sa kultúrno-spoločenských a športových
podujatí v súvislosti s vydaním zákona č. 214/2009 Z.z.
2. OcÚ doručiť jednotlivým organizáciám obce pokyny vyplývajúce pre usporiadateľov
kultúrno-spoločenských a športových podujatí v obci Trenč. Turná
3. OcÚ vypracovať podmienky na zriadenie domu opatrovateľskej služby (denného stacionáru) pre starých a prestárlych občanov v bezbariérových bytoch byt. domu súp. č. 829
4. Zástupcovi starostu pripraviť projekt výstavby nájomných bytov v lokalite Močiar z
prostriedkov ŠFRB a dotácie MVRR SR.
5. Starostovi obce upozorniť majiteľa klubu Pegas na nedodržiavanie prevádzkovej doby na
základe kontroly vykonanej hlavnou kontrolórkou obce dňa 22.06.2009, kedy bolo zistené
nedodržanie prevádzkovej doby zariadenia v súlade s VZN č. 1/2009
6. OcÚ zabezpečiť potrebné doklady k žiadosti o predĺženie platnosti pridelenia prieskumného územia geotermálnych vôd.
7. OcÚ predložiť žiadosť na SSC IV Žilina a TSK o začlenenie stavby „Rekonštrukcia
križovatky cesty I/50 a III/5072“.
8. Starostovi obce prerokovať s Ing. Bolečkovou a p. Mahríkovou ich záväzok voči obci
súvisiaci s vybudovaním prístupovej komunikácie do prevádzky Gazdovský dvor
a na pozemky v ich vlastníctve

9. OcÚ vypracovať protokol o prevzatí kľúčov a podmienkach užívania nebytových
priestorov KD na Hámroch.
10. OcÚ predložiť zmluvu o dielo na prerokovanie v komisii pre správu obecného majetku,
financie, rozvoj podnikania, obchodu a cestovného ruchu a následne predložiť na budúce
OcZ.
D. Schvaľuje
1. a) Platnosť nájomných zmlúv v bezbariérových bytoch na 1 rok nasledovne:
Vendžúr Roman – byt č. 14 do 31.07.2010
Lehotský Miroslav – byt č. 15 do 30.06.2010
Barincová Anna– byt č. 16 do 31.07.2010
b) Platnosť nájomných zmlúv nasledovne:
Ing. Klement Róbert – byt č. 5 v byt. dome č. 31 do 31.07.2012
Mária Plevová - byt č. 5 v byt. dome 829 do 31.07.2012
2. Dotácie na činnosť na rok 2009 nasledovne:
Únia žien Slovenska Trenčianska Turná 200,- €
SZŤP Trenčianska Turná
150,- €
Klub dôchodcov Trenčianska Turná
350,- €
Svojpomocný klub stomikov Trenčín
50,- €
150,- €
ZO chovateľov okrasných vtákov II.
ZO chovateľov poštových holubov
200,- €
SČK Trenčianska Turná
300,- €
300,- €
Zápasnícky oddiel Trenč. Turná
Ostatným žiadateľom o dotáciu boli schválené finančné prostriedky schválením rozpočtu
na rok 2009 alebo uznesením OcZ č. 116/09 dňa 26.5.2009.
3. Rozpočtové opatrenie č. 1/2009 z dôvodu opodstatnených nákladov pre originálne
kompetencie na vyplatenie odchodného pre zamestnanca školy.
4. Odmeny za 1. Q 2009 nasledovne:
- starostovi obce vo výške 50 % zo základného platu,
- zástupcovi starostu obce vo výške 30 % zo základného platu,
- hlavnej kontrolórke obce vo výške 30 % zo základného platu.
5. Zmluvu o dielo číslo 3013 medzi Obcou Trenč. Turná a firmou ANTES B+M, s.r.o. Trenč.
Turná – „Dodávka a montáž kamerového systému pre obec Trenčianska Turná“ vo výške
17.129,17 EUR s DPH, z ktorej financovanie bude z dvoch zdrojov – 10.000,- € z dotácie
zo ŠR SR na rok 2009 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality a 7.129,97 € z vlastných
zdrojov obce.
6. Zmluvu o dielo medzi obcou Trenč. Turná a firmou Marius Pedersen a.s., Trenčín – na
realizáciu opráv výtlkov v obci vo výške 26,6867 €/m2 s DPH
7. Starostovi obce objednávať stavebné práce, tovary a služby bez rozhodnutia obecného
zastupiteľstva do výšky 1700 € s DPH s dodržaním hospodárneho nakladania s verejnými
finančnými prostriedkami a s dodržaním ostatných právnych noriem.
8. Nájomnú zmluvu o prenájme pozemku pod reklamnú tabuľu umiestnenú na ceste I/50
v smere od Bánoviec nad B. na Trenčín cca na 119,485 km mimo ochranné pásmo od
1.7.2009 do 31.12.2010 vo výške 498,- €/rok (15002,748 SKK)/rok.
9. Nájomnú zmluvu od 1.1.2009 do 31.12.2010 vo výške 1000 € (30126 SKK)/rok pre
Vladimíra Častku – Racing Team, Trenčín
10. Zmluvu o dielo č. 24/2009 s firmou STAMAT – Ing. Ján Malast, projektový ateliér
Trenčín na projekt stavby: „Regenerácia centrálnej zóny obce Trenčianska Turná“ vo
výške 22.015,- € s DPH.
11. Zmluvu dielo na realizáciu stavby VO v obci Tr.Turná ulica Oslobodenia vo výške
7823,60 € bez DPH s firmou Peter Ondrejička-LUXSTAR

12. Zmluvu o dielo č. 280109/01 s firmou ADVERTA s.r.o. Bratislava – dodávka lokálneho
orientačného systému NAVIGO U3 v obci.
13. Finančný príspevok pre Základnú školu s materskou školou Trenčianska Turná vo výške
spoluúčasti 5 % z naprojektovanej sumy v projekte ESF OP Vzdelávanie, opatrenie 1.1.
Premena tradičnej školy na modernú vo výške 8.262,70 € (248.922,- Sk).
14. Vytvorenie 4. oddelenia ŠKD.
15. Cenník prenájmu OTE umiestnenej v kuchyni KD Trenč. Turná
16. Finančný príspevok pre minifutbalové mužstvo „KUVAJT“ z Trenčianskej Turnej, ktorý
bude použitý na preplatenie cestovných náhrad za spotrebované pohonné hmoty pre
súkromné vozidlá vynaložené pri reprezentácii obce na minifutbalovom turnaji v dňoch
27.06.-28.06.09 v Moravskej Třebovej.
17. Výstavbu RD na parc. č. 1128/15 a 1128/19 k.ú. Trenč. Turná s podmienkou, že obec
Trenč. Turná sa nebude podieľať na vybudovaní inžinierskych sietí pre uvedenú parcelu
18. Prenájom KD pre TJ Slovan Trenč. Turná za účelom usporiadania tanečných zábav
v dňoch: 11.07.2009 a 29.08.2009.
19. Dotáciu na vybudovanie spevnených plôch, odvodenie a úprava zelene areálu
Rímskokatolíckeho kostola v Trenčianskej Turnej vo výške 15.000,- €.
20. Úhradu faktúr za realizované stavby:
- Lesostav Nitra:
Fa č. 20090019 – vybudovanie a oprava priepustov ul. Potôčky a nad cestou na Kyselú
vodu vo výške 11.570,57 €
Fa č. 20090050 – práce strojom na parc. č. 1102 a prečistenie cesty na Kyselú vodu
vo výške 2.135,81 €
- MIRGA spol. s r.o. Spišský Štvrtok – Fa č. 08-06-09 – výkopové práce pre kanalizáciu
na ulici Pažiť vo výške 2.380,- €
21. Odpredaj pozemku parc. č. 1166/110 – orná pôda o výmere 120 m2 za cenu 9,30 €/ m2
Pavlovi Opatovskému, Trenčín.
22. Prenájom nebytových priestorov v KD na Hámroch za účelom skúšok študentov členov
rockovej hudobnej skupiny zastúpenej Lubomirom Matiaškom, Trenč. Turná č. 910
E. Súhlasí
1. S navrhnutými uzneseniami bez pripomienok.
2. S odpredajom parc. č. 1162/6 p. Ing. Vachulovej po predložení geometrického plánu.
F. Ruší
1. Uznesenie č. 112/2009 zo dňa 27.05.2009.
2. Uznesenie č. 214/2008 z 16.12.2008.
G. Splnomocňuje
1. Starostu obce na pridelenie 1-izbového nájomného byt (po Štefanovi Šulekovi) v byt.dome
súp. č. 829 s platnosťou nájomnej zmluvy na 1 rok do 31.07.2010.

Overovatelia:
1. Ing. Martin Chorvát

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

2. Mgr. Vladimír Zvalený

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

Ing. František Ježík
starosta

