UZNESENIE č. 9/2009
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Trenčianskej Turnej
konaného dňa 30.09.2009
A. Berie na vedomie
1. Informáciu o plnení úloh rozvoja obce podľa informácií starostu obce.
2. Kontrolu plnenia uznesení OcZ.
3. Plnenie príjmov a výdavkov obce za január až august 2009.
4. Čerpanie rezervného fondu v roku 2009.
5. Správu o výsledku následnej finančnej kontroly č. 5/2009.
6. správu o výsledku následnej finančnej kontroly č. 6/2009
7. Zmluvu o dielo č. 08/2009 – KPS izolácie, spol. s r.o., Trenčín, ktorej predmetom je
zhotovenie diela „Hydroizolácia plochej strechy nad malou sálou – dokončenie,
hydroizolácia plochej strechy nad kuchyňou – dokončenie“
8. Zmluvu o dielo č. 09/2008 – KPS izolácie, spol. s r.o., Trenčín, ktorej predmetom je
zhotovenie diela „Hydroizolácia plochej strechy nad veľkou sálou“
9. Dodatok č. 3 k zmluve o dielo č. ZoD 10/2008/08431/M/R – Cesty Nitra, a.s. Nitra –
„Rekonštrukcia komunikácie, inž. siete – predĺženie ulice Oslobodenia II. et. – Trenč.
Turná“, ktorým sa dopĺňajú do predmetu zmluvy nasledovné objekty: Ulica Oslobodenia
vpravo, Ulica Oslobodenia výjazd na hlavnú cestu, na základe ktorých sa zvyšuje cena
diela o 26.295,24 € vrátane DPH. Celková cena diela po zvýšení je 301.372,45 € vrátane
DPH.
10. Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. ZoD 29/2009/08431/M/R – Cesty Nitra, a.s. Nitra,
ktorým sa do predmetu zmluvy dopĺňa nasledovný objekt: „Viacúčelové ihrisko 40x20 m
v obci Trenč. Turná“, a tým sa zvyšuje cena dielo o 43 781,19 € vrátane DPH. Celková
cena diela po zvýšení je 132.348,44 € vrátane DPH.
11. Nové pravidlá o nakladaní s majetkom obcí po 01.07.2009.
12. Žiadosť o odpredaj časti parcely č. 2106/2, ktorá je umiestnená vedľa parc. č. 696/2
a 697/2 na výstavbu rodinného domu.
13. Žiadosť o odpredaj parcely č. 1137/6 o výmere 186 m2 , ktorá je vo vlastníctve
Výstavbového bytového družstva, nakoľko cez parcelu vedie prístupová cesta umiestnená
vedľa parc. č. 696/2 a 697/2.
14. Žiadosť o výmenu pôdy na parc. č. 908/4 (36 m2, cesta pred domom č. 257), ktorá je vo
vlastníctve Rudolfa Ježíka za ornú pôdu na parc. č. 821/3 o výmere 36 m2.
15. Žiadosť o odpojenie súčasnej vykurovacej sústavy od prevádzok a schválenie umiestnenia
vonkajších a vnútorných klimatizačných jednotiek v priestoroch kozmetiky a kaderníctva.
16. Žiadosť nájomníkov Domu služieb a obchodu o opravu spoločných WC.
17. Žiadosť o pridelenie nájomného bytu na obdobie 1 roku pre p. Ľubomíra Porubana.
18. Sťažnosť p. Milana Orsága na rušenie nočného kľudu zákazníkmi Pegas klubu po 22.00
hod.
19. Oznámenie o súkromných spoločenských akciách konaných v Reštaurácii Gazdovský
dvor, Trenč. Turná nad rámec schválených prevádzkových hodín.
20. Žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti súp. č. 233 postavenej na parc. č. 815/1 zastavané
plochy a nádvoria v k.ú. Trenč. Turná za účelom rekonštrukcie budovy na rodinný dom
s tým, že objekt nie je určený na predaj.
21. Opätovnú žiadosť o výmenu vykurovacieho kotla za úsporný kondenzačný kotol
v zdravotnom stredisku, Bánovská 123, Trenč. Turná.
22. Žiadosť o schválenie poplatku pre ZŠ s MŠ Trenč. Turná.
23. Žiadosť o sociálnu výpomoc pre Ing. Adrianu Závodskú.

B. Doporučuje
1. Vyzvať F. Betáka, aby predložil vypracovaný GP na odčlenenie parcely za účelom prístupu
na vlastný pozemok, na základe ktorého bude zverejnený odpredaj predmetnej parcely za
cenu určenú súdno-znaleckým posudkom.
2. OcÚ riešiť komplexné vykurovanie a opravu sanitárnych zariadení po rokovaní so
spoluvlastníkom Coop Jednota, Trenčín
3. Starostovi obce zvolať na prerokovanie sťažnosti zainteresované strany ohľadom sťažnosti
p. Milana Orsága na rušenie nočného kľudu zákazníkmi Pegas klubu po 22.00 hod.

C. Schvaľuje
1. Čerpanie rezervného fondu obce v roku 2009 vo výške 62 916,49 € na úhradu faktúr:
Cesty Nitra – stavebné práce viacúčelové ihrisko – spodná stavba
21 415,95 €
Cesty Nitra – stavebné práce hracia plocha a príslušenstvo
17 443,40 €
Cesty Nitra – stavebné práce kanalizačné prípojky 5 ks
stoka C3 ul. Cintorínska
13 237,61 €
Cesty Nitra – stavebné práce dažďová kanalizácia Pažiť
7 685,25 €
Cesty Nitra – stavebné práce MK Kušnierovec
3 134,28 €
2. Zmluvu o dielo č. 08/2009 – KPS izolácie, spol. s r.o., Trenčín, ktorej predmetom je
zhotovenie diela „Hydroizolácia plochej strechy nad malou sálou – dokončenie,
hydroizolácia plochej strechy nad kuchyňou – dokončenie“ vo výške 6306,30 €
(189.983,50 Sk).
3. Zmluvu o dielo č. 09/2008 – KPS izolácie, spol. s r.o., Trenčín, ktorej predmetom je
zhotovenie diela „Hydroizolácia plochej strechy nad veľkou sálou“ vo výške 11 025,75 €
(332.161,73 Sk).
4. Dodatok č. 3 k zmluve o dielo č. ZoD 10/2008/08431/M/R – Cesty Nitra, a.s. Nitra –
„Rekonštrukcia komunikácie, inž. siete – predĺženie ulice Oslobodenia II. et. – Trenč.
Turná“, ktorým sa zvyšuje cena diela o 26.295,24 € vrátane DPH. Celková cena diela po
zvýšení je 301.372,45 € vrátane DPH (9,079.146,43 Sk).
5. Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. ZoD 29/2009/08431/M/R – Cesty Nitra, a.s. Nitra, ktorým
sa do predmetu zmluvy dopĺňa nasledovný objekt: „Viacúčelové ihrisko 40x20 m v obci
Trenč. Turná“, ktorým sa zvyšuje cena dielo o 43 781,19 € vrátane DPH. Celková cena
diela po zvýšení je 132.348,44 € vrátane DPH (3,987.129,10 Sk).
6. Odpredaj parc. č. 1137/6 o výmere 186 m2 obci Trenč. Turná od Výstavbového bytového
družstva za cenu 2,- € za 1 m2.
7. Odmeny starostovi obce vo výške 50 % zo základného platu, zástupcovi starostu 30 % zo
základného platu a hlavnej kontrolórke obce 30 % zo základného platu za II. štvrťrok 2009.
8. Poplatky pre ZŠ s MŠ Trenč. Turná
poplatok na ďalšie krúžky 2,- €
poplatok za používanie internetu – žiaci ZŠ
0,00 €/hodina
poplatok za používanie internetu - ostatná verejnosť
1,00 €/hodina
tlač materiálu
0,05 €/1 strana
kurz „Práca s počítačom“ pre občanov (20 vyuč. hodín)
20,00 €
9. Jednorazovú sociálnu finančnú výpomoc z dôvodu starostlivosti o maloleté deti vo výške
400,- € pre Ing. Adrianu Závodskú.
D. Ukladá
1. OcÚ zverejniť odpredaj pozemku parc. č. 1162/43 o výmere 74 m2 (odčlenená GP zo dňa
20.07.2009 č. 31321704-478/2009 z parc. č. 2108) p. Zuzane Vachulovej za cenu podľa

súdno-znaleckého posudku z dôvodu prístupu k vlastnému pozemku určenému na výstavbu
RD.
2. OcÚ zabezpečiť vypracovanie projektu a výmenu vykurovacieho kotla za 2 úsporné
kondenzačné kotle na každom podlaží osobitne v zdravotnom stredisku, Bánovská 123,
Trenč. Turná .
E. Súhlasí
1. S navrhnutými uzneseniami bez pripomienok.

Overovatelia:
1. Ing. Martin Chorvát

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

2. Dušan Chudada

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

Ing. František Ježík
starosta

