UZNESENIE č. 10/2009
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Trenčianskej Turnej
konaného dňa 28.10.2009
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 september 2009.
4. Správu o výsledku následnej finančnej kontroly č. 7/2009.
5. Rozpočtové opatrenie č. 2/2009 a 3/2009 pre ZŠ s MŠ Trenč. Turná.
6. Zmluvu o dielo č. 10 - KPS izolácie, spol. s r.o., Trenčín
7. Dodatok č. 1 k Zmluve na poskytnutie služieb: Spracovanie žiadosti o NFP a súvisiacich
dokumentov na projekt: „Regenerácia sídel v obci Trenčianska Turná“ – M&Z Consulting, s.r.o. Považská Bystrica.
8. Návrh na schválenie prísediacich na Okresný súd Trenčín.
9. Informáciu o činnosti ZŠ s MŠ, Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti za rok 20082009.
10. Vzdelávací program MŠ – ISCED 0.
11. Výchovný program ŠKD.
12. Požiadavku ZŠ s MŠ na dofinancovanie prenesených kompetencií.
13. Zmluvu o dielo – ELLKO s.r.o., Trenčín.
14. Autorskú zmluvu – Ing. Jozef Lehocký, Trenčín, ktorej predmetom je zabezpečenie
vydania publikácie „Ľudové piesne, spevné a tanečné tradície z Trenč. Turnej“
15. Žiadosti o riešenie problémovej situácie s povrchovou vodou:
a) Ing. Juraj Kyselica, Trenč. Turná č. 852
b) Mgr. Martin Honzek, Trenč. Turná č. 851
c) Mgr. Peter Kohút, Gen. Svobodu 3/16, 911 08 Trenčín.
16. Zmluvu o dielo – WIBO-SWISS, a.s., Bratislava, ktorej predmetom je vypracovanie
Žiadosti o poskytnutie NFP na projekt „Riešenie kvality ovzdušia výsadbou zelene v obci
Tr. Turná“.
17. Zmluvu o dielo – WIBO-SWISS, a.s., Bratislava, ktorej predmetom je vypracovanie
Žiadosti o poskytnutie NFP na projekt „Riešenie kvality ovzdušia nákupom čistiacej
techniky v obci Trenč. Turná“.
18. Memorandum o spolupráci, ktorého predmetom je účasť Obce Trenč. Turná na projekte:
„Programové rozpočtovanie – základný predpoklad pre život vidieckych sídiel v 21.
storočí“.
19. Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je „Výroba a montáž brány, oplotenia športového
areálu Trenčianska Turná“ – UNIKOV Trenč. Turná s.r.o.
20. Zmluvu o poskytovaní bezpečnostnej služby – ANTES SECURITY s.r.o., Trenč. Turná.
21. Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku o výmere 75 m2 (zapísaný na LV č. 1 v k.ú.
Trenč. Turná ako parc. č. 2106/2 – ostatné plochy), ktorý je susediaci pozemok medzi
nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľov a miestnou komunikáciou.
22. Oznámenie o zastavení správneho konania vo veci predĺženia lehoty prieskumného
územia Trenčianska Turná – termálne podzemné vody – vydalo MŽP SR.
B. Doporučuje
1. OcÚ vybudovať odkanalizovanie povrchovej vody po pozemkoch žiadateľov na základe
ich súhlasu a zaústiť do kanalizačnej cestnej vpuste oproti RD vo vlastníctve p. Kobelára.

C. Schvaľuje
1. Rozpočtové opatrenie č. 2/2009 a rozpočtové opatrenie č. 3/2009 pre ZŠ s MŠ Trenč.
Turná.
2. Zmluvu o dielo č. 10, ktorej predmetom je zhotovenie diela „Hydroizolácia plochej strechy
nad TJ SLOVAN Trenčianska Turná“ vo výške 4.113,84 € (123.932,33 Sk).
3. Dodatok č. 1 k Zmluve na poskytnutie služieb: Spracovanie žiadosti o NFP a súvisiacich
dokumentov na projekt: „Regenerácia sídel v obci Trenčianska Turná“ – M&Z Consulting,
s.r.o. Považská Bystrica, ktorým sa v čl. III bod C v celom znení Zmluvy nahrádza
„obdržanie oznámenia o schválení“ slovom „obdržanie Výzvy na preukázanie splnenia
podmienok poskytnutia pomoci“.
4. Do funkcie prísediacieho Okresného súdu Trenčín: Pavla Fábika, Trenčianska Turná č. 660
a Mgr. Draginu Santovú, Trenč. Turná č. 417 na obdobie rokov 2010-2014.
5. Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských
zariadení za školský rok 2008/2009.
6. Vzdelávací program MŠ – ISCED 0 (enviromentálna výchova, dopravná výchova, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci).
7. Výchovný program ŠKD.
8. Zmluvu o dielo – ELLKO s.r.o., Trenčín, ktorej predmetom je zhotovenie CD a DVD
v rámci projektu: „Ľudové piesne, spevné a tanečné tradície Trenčianskej Turnej“ v počte
600 kusov vo výške 6.292,- € vrátane DPH (189.552,80 Sk).
9. Autorskú zmluvu – Ing. Jozef Lehocký, Trenčín, ktorej predmetom je zabezpečenie
vydania publikácie „Ľudové piesne, spevné a tanečné tradície z Trenč. Turnej“ vo výške
3.010,- € (90.679,26 Sk).
10. Zmluvu o dielo – WIBO-SWISS, a.s., Bratislava, ktorej predmetom je vypracovanie
Žiadosti o poskytnutie NFP na projekt „Riešenie kvality ovzdušia výsadbou zelene v obci
Tr. Turná“ vo výške 990,- € bez DPH (29.824,74 Sk bez DPH) s nasledovnými zmenami:
a) vypustiť čl. VII. Sankcie
b) doplniť článok VI. bod 4) V prípade, že objednávateľ obdrží Oznámenie o schválení
NFP, zaväzuje sa zmluvu o NFP podpísať,
c) zmeniť v čl. IV – zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať predmet diela objednávateľovi
najneskôr 24 hodín pred dňom doručenia žiadosti na riadiaci orgán pre Operačný
program životné prostredie.
11. a) predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 3.1 OP ŽP na realizáciu projektu
„Riešenie kvality ovzdušia výsadbou zelene v obci Trenčianska Turná“
b) celkové výdavky na projekt vo výške 462 926,24 EUR,
c) celkové oprávnené výdavky na projekt vo výške 462 926,24 EUR,
d) financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt t.j.
vo výške 23 146,31 EUR z vlastných zdrojov.
12. Zmluvu o dielo – WIBO-SWISS, a.s., Bratislava, ktorej predmetom je vypracovanie
Žiadosti o poskytnutie NFP na projekt „Riešenie kvality ovzdušia nákupom čistiacej
techniky v obci Trenč. Turná“ vo výške 990,- € bez DPH (29.824,74 Sk bez DPH)
s nasledovnými zmenami:
a) vypustením čl. VII. Sankcie
b) nahradiť článok VI. bod 4) V prípade, že objednávateľ obdrží Oznámenie o schválení
NFP, zaväzuje sa zmluvu o NFP podpísať.
c) zmeniť v čl. IV – zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať predmet diela objednávateľovi
najneskôr 24 hodín pred dňom doručenia žiadosti na riadiaci orgán pre Operačný
program životné prostredie.

13. a) predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 3.1 OP ŽP na realizáciu projektu
„Riešenie kvality ovzdušia nákupom čistiacej techniky v obci Trenčianska Turná“
b) celkové výdavky na projekt vo výške 289 878,05 EUR,
c) celkové oprávnené výdavky na projekt vo výške 289 878,05 EUR,
d) financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt t.j.
vo výške 14 493,91 EUR z vlastných zdrojov.
14. a) predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 3.1 OP ŽP na realizáciu projektu
„Riešenie kvality ovzdušia zefektívnením palivovej základne v obci Trenčianska
Turná“,
b) celkové výdavky na projekt vo výške 83 723,24 EUR,
c) celkové oprávnené výdavky na projekt vo výške 83 723,24 EUR,
d) financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt t.j.
vo výške 4 186, 17 EUR z vlastných zdrojov.
15. Memorandum o spolupráci, ktorého predmetom je účasť Obce Trenč. Turná na projekte:
„Programové rozpočtovanie – základný predpoklad pre život vidieckych sídiel v 21.
storočí“.
16. Zmluvu o dielo 08/2009 – UNIKOV Trenč. Turná s.r.o., predmetom ktorej je „Výroba
a montáž brány, oplotenia športového areálu Trenčianska Turná“ vo výške 3.147,87 €
(94.832,73 Sk).
17. Zmluvu o poskytovaní bezpečnostnej služby – ANTES SECURITY s.r.o., Trenč. Turná
vo výške 120,- € s DPH (3.615,12 Sk) mesačne.
D. Ukladá
1. Zástupcovi starostu predložiť na OcZ cenové kalkulácie na tlač publikácie.
E. Nesúhlasí
1. So zmluvou medzi Obcou Trenč. Turná a firmou ENVI-PAK, a.s. Bratislava týkajúcu sa
zberu odpadov.
F. Súhlasí
1. S navrhnutými uzneseniami bez pripomienok.

Overovatelia:
1. Ing. Peter Mikula

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

2. Ing. Ježík Pavol

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

Ing. František Ježík
starosta

