UZNESENIE č. 12/2009
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Trenčianskej Turnej
konaného dňa 16.12.2009
A. Berie na vedomie
1. Informáciu o plnení úloh rozvoja obce podľa informácií starostu obce bez pripomienok.
2. Kontrolu plnenia uznesení OcZ bez pripomienok.
3. Plnenie príjmov a výdavkov obce za január až november 2009.
4. Správu o výsledku následnej finančnej kontroly č. 10/2009 a č. 11/2009.
5. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce Trenčianska Turná na rok 2010.
6. Zmluvu o dielo č. 10 - KPS izolácie, spol. s r.o., Trenčín
7. Zápisnicu z komisie pre správu obecného majetku, financie, rozvoj podnikania, obchodu a
cestovného ruchu zo dňa 2.12.2009.
8. Rozpočet obce pre rok 2010-2012.
9. Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2009 prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska.
10. Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2009 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na
dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Trenč.
Turná.
11. Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálny odpad a drobné stavebné odpady pre rok 2010.
12. Zápisnicu z komisie územného plánovania, výstavby, životného prostredia, poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva.
13. Príkazovú zmluvu medzi obcou Trenčianska Turná a Ing. Jankou Zatloukalovou – Verejné obstarávanie na predmet zákazky „Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ s MŠ Trenčianska
Turná“.
14. Mandátnu zmluvu medzi obcou Trenčianska Turná a Máriou Šulekovou – Verejné obstarávanie na predmet zákazky „Regenerácia centrálnej zóny obce Trenčianska Turná“.
15. Žiadosť o finančný príspevok pre Slovenský zväz telesne postihnutých.
16. Žiadosť Milana Orsága na výmenu okien v rodinnom dome súp. č. 590.
B. Doporučuje
1. OcÚ a TJ Slovan Tr. Turná vypracovať harmonogram prevádzky MI.
2. Starostovi obce vyzvať TVS Trenčín a TVK Trenčín k dobudovaniu biologického stupňa
ČOV Tr. Stankovce.
3. Starostovi obce vyplatiť pracovníkom obce odmenu vo výške tarifného mesačného platu.
C. Schvaľuje
1. Mimorozpočtovú dotáciu pre ZŠ s MŠ na dopravu žiakov školy do Bratislavy a späť na nakrúcanie relácie pre deti v STV.
2. Rozpočet obce Tr. Turná na rok 2010 bez pripomienok.
3. Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2009 prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska,
so zmenou čl. 3 bod 12 : Hygienické zariadenie sa nachádza v budove TJ Slovan Tr.Turná
4. Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2009 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na
dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Trenč.
Turná.
5. Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálny odpad a drobné stavebné odpady pre rok 2010 bez výhrad.
6. Príkazovú zmluvu medzi obcou Trenčianska Turná a Ing. Jankou Zatloukalovou – Verejné
obstarávanie na predmet zákazky „Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ s MŠ Trenčianska
Turná“ vo výške 2.450,- €.

7. Mandátnu zmluvu medzi obcou Trenčianska Turná a Máriou Šulekovou – Verejné obstarávanie na predmet zákazky „Regenerácia centrálnej zóny obce Trenčianska Turná“ vo
výške 2.380,- € s DPH.
8. a) odmeny za 3. Q 2009 nasledovne:
- starostovi obce vo výške 50% zo základného mesačného platu za III. Q 2009
- zástupcovi starostovi obce vo výške – 0
- hlavnej kontrolórke vo výške 30% zo základného mesačného platu za III. Q 2009
b) odmeny nasledovne:
- starostovi obce vo výške 50% zo základného mesačného platu za 10/09 a 11/2009
- zástupcovi starostovi obce vo výške 30% zo základného mesačného platu za 12/2009
- hlavnej kontrolórke vo výške 30% zo základného mesačného platu za 10/09 a 11/09
D. Ukladá
1. OcÚ:
- vrátiť dodávateľskú faktúru č. 13/GP/09 – Ing. Karol Pavlovič GEOPA – za výkon zodpovedného vedúceho pracovníka za 2.Q 2009, nakoľko nesplnil uznesenie OcZ č. 36/2009 a
následne uznesenie č. 116/2009. Po splnení predmetných uznesení a po kontrole súpisu
prác, ktoré mal dodávateľ predložiť, komisia dá návrh na úhradu faktúr.
- vrátiť k prepracovaniu dodávateľskú faktúru č. FV09004 – SOUTH reality s.r.o. – za vybudovanie kanalizačnej prípojky pre RD súp. č. 133, nakoľko niektoré stavebné práce a dodávka materiálu nie sú fakturované objektívne a vo faktúre treba uviesť aj cenu za mernú
jednotku.
- riešiť prenájom KD Hámre objednávaním miestností v KD Hámre prostredníctvom obecného úradu s platbou za nájom vopred.
- zverejniť inzerát o odpredaji budovy kinosály a budovy COOP Jednota SD Trenčín za
cenu podľa súdnoznaleckého posudku.
E. Ruší
1. Všeobecné záväzné nariadenie č. 6/2008 zo dňa 16.12.2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady pre rok 2009.
F. Súhlasí
1. S navrhnutými uzneseniami bez pripomienok.
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