UZNESENIE č. 7/2009
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Trenčianskej Turnej
konaného dňa 29.07.2009
A. Berie na vedomie
1. Informáciu o plnení úloh rozvoja obce podľa informácií starostu obce
2. Kontrolu plnenia uznesení OcZ.
3. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2008 a tvorbu a čerpanie rezervného fondu.
4. Čerpanie rozpočtu za január až jún 2009.
5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2009.
6. Kontrolu príjmov, výdavkov a finančných operácií obce za obdobie 2. štvrťrok 2009.
7. Odstúpenie od nájomnej zmluvy byt č. 13 - p. Repková a žiadosť o pridelenie nájomného
bytu č. 13 – p. Vendžúr a byt č. 14 - Martinka Ján.
8. Cenovú ponuku od firmy Malastav s.r.o., Trenčín na prepracovanie PD projektu stavby:
„Dovybavenie školského komplexu ZŠ a MŠ Trenč. Turná – Prístavba, modernizácia,
zateplenie“.
9. Predložené vykonané práce firmou GEOPA Trenčín (Ing. Karol Pavlovič) v zmysle
Zmluvy o dielo č. 2/GPA/09, ktoré sú fakturované štvrťročne.
10. a) autorskú zmluvu od Ing. Jozefa Lehockého, Trenčín, ktorou sa autor zaväzuje odovzdať
dielo pozostávajúce z častí: Publikácia, Zvukový záznam (CD) a Krátke filmy (DVD)
v rámci Projektu: „Ľudové piesne, spevné a tanečné tradície Trenčianskej Turnej“ vo
výške 4.491,- € s DPH (135.295,87 Sk)
b) zmluvu o dielo medzi obcou Trenč. Turná a firmou ELLKO s.r.o., Trenčín –
vyhotovenie multimediálneho DVD o obci Trenč. Turná podľa „Návrhu na spracovanie
prezentačného DVD o obci Trenčianska Turná“ vo výške 2.200,- € s DPH (66.277,20
Sk)
c) zmluvu o dielo medzi obcou Trenč. Turná a firmou ELLKO s.r.o., Trenčín –
vyhotovenie zvukového záznamu (CD) a krátkych filmov (DVD) v počte 600 ks
v rámci Projektu „Ľudové piesne, spevné a tanečné tradície Trenčianskej Turnej“
vo výške 4.476,- € (134.843,98 Sk)
d) dohodu o vykonaní práce – Mgr. Peter Obuch, Piešťany (piesne pre publikáciu)
11. Žiadosť ZO Únie žien Slovenska Trenč. Turná o odpustenie poplatku za autobus, ktorý
bol použitý na prepravu členiek ZO ÚŽS Trenč. Turná na krajskú akciu v Košeci dňa
17.06.2009.
12. Zmluvu o dielo s firmou Hycoprojekt, a.s. Bratislava – vypracovanie PD pre realizáciu
stavby a odborný autorský dohľad projektanta na stavbe: „Trenčianska Turná – úprava
Turnianskeho potoka“.
B. Doporučuje
1. Starostovi obce:
a) požiadať PD o zvolanie kontrolného dňa na stavbe Polder nad PD za účasti zástupcov
komisie výstavby, ŽP, poľnohos., lesného a vodného hospodárstva a informovať OcZ
o výsledku kontrolného dňa,
b) požiadať Povodie Váhu o dokončenie sadových úprav na Hukovom potoku.
2. Starostovi obce vyzvať Ing. Pavloviča - GEOPA, Trenčín predložiť súpis prác, ktoré boli
vykonané za 2. štvrťrok a harmonogram prác, ktoré sa majú vykonať do konca roku 2009
na zasadnutie komisie pre správu majetku, financie, rozvoj podnikania, obchodu a cestovného ruchu.

3. Starostovi obce prerokovať zmluvu o dielo s Ing. Jozefom Lehockým s cieľom upresnenia zodpovednosti za celé dielo a termínov dodania diela.
C. Schvaľuje
1. a) výsledok rozpočtového hospodárenia obce za rok 2008 vo výške 26,017.422,04 Sk,
b) tvorbu – prevod do rezervného fondu obce v roku 2009 vo výške 23,699.666,33 Sk,
t.j. 786.684,80 €,
c) čerpanie rezervného fondu obce v roku 2009 na úhradu faktúr:
Cesty Nitra – stavebné práce ul. Oslobodenia predĺ. 2. časť – dažďová kanalizácia, MK
(40.175,59 €)
Cesty Nitra – stavebné práce ul. Oslobodenia predĺ. 2. časť–plynovod (28.799,95 €)
Antes B+M Trenčianska Turná – kamerový systém obce, časť faktúry (7.129,98 €)
STAMAT Trenčín – projekt stavby Regenerácia centrálnej zóny
(11.900,00 €)
LUXSTAR Trenčín - stavebné práce ul. Oslobodenia predĺženie 2. časť –
verejné osvetlenie
(9.310,00 €)
2. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2009.
3. Pridelenie nájomného bytu č. 13 – p. Vendžúr s manž. (s platnosťou do 31.07.2012)
a bytu č. 14 – p. Martinka Ján s manželkou s platnosťou do 31.07.2010.
4. Cenovú ponuku od firmy Malastav s.r.o., Trenčín na prepracovanie PD projektu stavby:
„Dovybavenie školského komplexu ZŠ a MŠ Trenč. Turná – Prístavba, modernizácia,
zateplenie“ vo výške 2.000,- € s DPH.
5. Dotáciu na úhradu faktúry za prepravu členov ZO Únie žien Slovenska Trenč. Turná
na krajskú akciu v Košeci dňa 17.06.2009.
6. Zmluvu o dielo s firmou Hycoprojekt, a.s. Bratislava – vypracovanie PD pre realizáciu
stavby bez autorského dohľadu projektanta na stavbe.

D. Súhlasí
1. S navrhnutými uzneseniami bez pripomienok.
E. Ruší
1. Uznesenie č. 96/2009 zo dňa 27.05.2009.

Overovatelia:
1. Mgr. Jaroslav Prekop

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

2. Ing. Róbert Raninec

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

Ing. František Ježík
starosta

