UZNESENIE č. 11/2009
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Trenčianskej Turnej
konaného dňa 25.11.2009
A. Berie na vedomie
1. Informáciu o plnení úloh rozvoja obce podľa informácií starostu obce s pripomienkami.
2. Kontrolu plnenia uznesení OcZ.
3. Plnenie príjmov a výdavkov obce za január až október 2009.
4. Správu o výsledku následnej finančnej kontroly č. 8/2009.
5. Návrh na schválenie inventarizačných komisií na vykonanie inventarizácie majetku obce
Trenč. Turná k 31.12.2009
6. Zápisnicu z komisie územného plánovania, výstavby, životného prostredia, poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva.
7. Zmluvu o dielo TZB Technológie s.r.o., Bratislava, ktorej predmetom je vypracovať PD
v rozsahu: projekt ústredného kúrenia (súčasťou bude aj MaR, časť elektroinštalácie,
stavebné dispozičné riešenia a výkaz výmer jednotlivých profesií).
8. Žiadosť o prenájom nebytových priestorov v Obchodnom dome Trenč. Turná – Martina
Škytová, Trenč. Turná č. 188.
9. Čerpanie rezervného fondu v roku 2009.
10. Zmluvu o dielo – Kvitnúce záhrady s.r.o. Trenčín – vypracovanie PD projekt sadovníckych úprav (súčasťou bude aj osadzovací a vytyčovací plán, výkaz výmer jednotlivých
plôch) pre Žiadosť o NFP týkajúcu sa projektu „Riešenie kvality ovzdušia prostredníctvom výsadby zelene v obci Trenč. Turná“
11. Zápisnicu z komisie pre školstvo, vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálne veci.
B. Schvaľuje
1. Navrhované zloženie inventarizačných komisií na vykonanie inventarizácie majetku obce
Trenč. Turná k 31.12.2009.
2. Zmluvu o dielo TZB Technológie s.r.o., Bratislava, ktorej predmetom je vypracovať PD
v rozsahu: Projekt ústredného kúrenia (súčasťou bude aj MaR, časť elektroinštalácie,
stavebné dispozičné riešenia a výkaz výmer jednotlivých profesií) pre Žiadosť o NFP
týkajúcu sa projektu „Riešenie kvality ovzdušia zefektívnením palivovej základne v obci
Trenč. Turná“ v celkovej výške 3.592,35 s DPH.
3. Prenájom nebytových priestorov v Obchodnom dome Trenč. Turná – Martina Škytová,
Trenč. Turná č. 188 za účelom zriadenia predajne detského textilu v termíne od 01. 01.
2010 do 31.12.2010 podľa VZN obce.
4. Čerpanie rezervného fondu obce v roku 2009 vo výške 123.071,40 € na úhradu nasledovných faktúr:
1. Cesty Nitra – stavebné práce viacúčelové ihrisko a prístupová komunikácia 53.656,39 €
2. Winston Finance Advisor Bratislava – žiadosť o NFP Trenč. Turná:
- kanalizácia, čl. VI. bod 2D – oznámenie o schválení
32.629,80 €
3. Marius Pedersen Trenčín – vysprávka výtlkov v obci
11.491,76 €
4. STAMAT Ing. Malast Trenčín – projekt pre stavbu „Regenerácia centrálnej
Zóny obce Trenčianska Turná“
11.900,00 €
5. Atrium s.r.o. Trenčín – spracovanie IBV Podlužie-Močiar
13.393,45 €
5. Zmluvu o dielo – Kvitnúce záhrady s.r.o. Trenčín – vypracovanie PD projekt sadovníckych
úprav (súčasťou bude aj osadzovací a vytyčovací plán, výkaz výmer jednotlivých plôch)
vo výške 21.148,04 € s DPH.

6. Pridelenie bytov v byt. dome súp. č. 829 do 31.07.2010 bez náhrady na náhradné
ubytovanie:
Peter Vavruš, Trenč. Turná č. 546 (po Jánovi Klobušickom)
Lenka Doričková, Svinná č. 221 (po p. Anne Kulichovej)
Miroslav Velický, Továrenská č. 884, Kúty (po Štefanovi Šulekovi).
C. Ukladá
1. OcÚ predložiť projekt na rekonštrukciu kuchyne v KD vrátane riešenia stravovania pre ZŠ
s MŠ s využitím prísalia KD ako stravovacieho zariadenia pre ZŠ .
2. OcÚ:
- zadať vypracovanie PD pre rozšírenie kapacity materskej škôlky,
- zadať vypracovanie finančnej analýzy na zriadenie a prevádzkovanie domu opatrovateľskej služby,
- prizvať na stavebnú komisiu dňa 1.12.2009 predstaviteľov TVK a TVS za účelom
preveriť súčasný stav tykajúci sa napojenia obchodného domu „Laugarício“ na splaškovú
kanalizáciu obce,
- zadať vypracovanie PD na zriadenie sociálneho zariadenia na cintoríne,
- zahrnúť do rozpočtu obce rekonštrukciu miestneho rozhlasu (resp. vybudovanie nového)
- zahrnúť do rozpočtu obce investičnú akciu autobusová zástavka Horný majer,
- prerokovať s firmou South reality a SOG odstránenie navážky a stavebného materiálu za
garážami pri bytovom dome a dobudovanie cesty po most,
3. OcÚ doplniť do čl. II textu zmluvy o dielo – TZB Technológie s.r.o. Bratislava: „projekt
ústredného kúrenia v MŠ“.
D. Súhlasí
1. S navrhnutými uzneseniami bez pripomienok.

Overovatelia:
1. Ing. Jozef Kováč
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Ing. František Ježík
starosta

