UZNESENIE č. 1/2010
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Trenčianskej Turnej
konaného dňa 27.01.2010
A. Berie na vedomie
1. Informáciu o plnení úloh rozvoja obce podľa informácií starostu obce bez pripomienok.
2. Kontrolu plnenia uznesení OcZ s pripomienkou – dopracovať prevádzkový poriadok
multifunkčného ihriska.
3. Úpravu rozpočtu obce Trenčianska Turná rok 2009.
4. Rozpočtové opatrenie č. 4/2009.
5. Rozpočtové opatrenie č. 5/2009.
6. Čerpanie rezervného fondu v roku 2009.
7. Správu o výsledku následnej finančnej kontroly č. 12/2009.
8. Správu o kontrolnej činnosti HK obce Trenčianska Turná za rok 2009.
9. Plán kontrolnej činnosti HK obce Trenčianska Turná na I. polrok 2010 s pripomienkou:
doplniť do plánu kontrolnej činnosti - kontrolu hospodárenia s majetkom obce.
10. Plán práce OcZ Trenčianska Turná na rok 2010.
11. Plán kultúrno-spoločenských podujatí na rok 2010.
12. Zápisnicu z komisie územného plánovania, výstavby, životného prostredia, poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva.
13. Dodatok č. 2 a dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 223-827/V/I/06 – Cesty Nitra a.s.
14. Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 10/2008/08431/M/R – Cesty Nitra a.s.
15. Zmluvu o dielo „projekt pre stavebné povolenie: IBV Podlužie“ – Atrium s.r.o.
16. Mandátnu zmluvu „Realizácia verejného obstarávania na projekt Trenčianska Turná
KANALIZÁCIA“ – Mária Šuleková.
17. Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní právnych služieb – JUDr. Marián Michalík
18. Žiadosti o poskytnutie dotácie:
Fsk Večernica, Klub dôchodcov Trenč. Turná, ZO SZCH Trenč. Turná II., AURA, ZO
SZCH II., TJ Slovan Trenč. Turná.
19. Žiadosť o bezplatné poskytnutie priestorov KD a okolia v dňoch 02.10.-12.10.2010 za
účelom zorganizovania výstavy exotického vtáctva VTÁČÍ SVET, ktorá sa uskutoční
v dňoch 08.-10.10.2010.
20. Žiadosti o prenajatie kultúrneho domu za účelom organizovania kultúrnych a spoločenských podujatí (M&M Speed s.r.o., Michal Sýkora).
21. Oznámenie od Martiny Škytovej, Trenč. Turná č. 188, že z neočakávaných osobných
dôvodov si nemôže prenajať schválené priestory v Obchodnom dome Trenč. Turná.
22. Žiadosť o prenájom priestorov v KD miestnej časti Hámre – Peter Vašek, Oslobodenia
199, Trenč. Turná.
23. Žiadosť od firmy STAFIS s.r.o., Trenčín o pridelenie pozemku zámenou na základe
žiadosti zo dňa 22.05.2007 a prikúpenie ďalších cca 1200 m2 za účelom postaviť objekt 810 bytových jednotiek v radovej zástavbe.

B. Doporučuje
1. Starostovi obce požiadať TSK o riešenie spomalenia dopravy v zastavanom území obce
Trenčianska Turná.

C. Schvaľuje
1. Zmenu rozpočtu obce Trenčianska Turná na rok 2009 podľa predloženého návrhu.
2. Rozpočtové opatrenie č. 4/2009.
3. Rozpočtové opatrenie č. 5/2009.
4. a) čerpanie rezervného fondu obce v roku 2009 vo výške 3147,87 € na úhradu faktúry:
UNIKOV s.r.o. Trenč. Turná – výroba oplotenia na štadióne TJ Slovan (3147,87 €)
b) prevod – vrátenie nevyčerpaných finančných prostriedkov vo výške 23391,76 € na účet
rezervného fondu:
1. Marius Pedersen a.s. Trenčín – oprava výtlkov v obci 11491,76 €
2. STAMAT Ing. Malast Trenčín – PD pre stavbu Regenerácia
centrálnej zóny
11900,00 €
5. Plán práce OcZ Trenčianska Turná na rok 2010.
6. Plán kultúrno-spoločenských podujatí na rok 2010.
7. Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 223-827/V/I/06 – Cesty Nitra a.s., na základe ktorého sa
mení termín ukončenia prác na 12/2011.
8. Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 10/2008/08431/M/R – Cesty Nitra a.s., na základe ktorého sa mení termín ukončenia prác na 12/2011.
9. Mandátnu zmluvu „Realizácia verejného obstarávania na projekt Trenčianska Turná
KANALIZÁCIA“ – Mária Šuleková vo výške 8.437,10 € s DPH.
10. Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní právnych služieb – JUDr. Marián Michalík.
11. Bezplatné poskytnutie priestorov KD a okolia v dňoch 02.10.-12.10.2010 za účelom
zorganizovania výstavy exotického vtáctva VTÁČÍ SVET.
12. Prenájom priestorov v KD miestnej časti Hámre – Peter Vašek, Oslobodenia 199,
Trenč. Turná za účelom vybudovania skladu kníh podľa VZN obce.
13. Prenájom STL plynovodu SO 107 „Predĺženie ulice Oslobodenia II“ v dĺžke 178,52 m
a 20 prípojok v dĺžke 106,94 m s možným odpredajom pre SPP a.s. Bratislava.
D. Ukladá
1. OcÚ:
a) doplniť do plánu OcZ – 31.03.2010: príprava verejného zhromaždenia občanov (zvolať
do 15.4.2010)
b) zverejniť v Turnianskych novinách
2. komisii pre kultúru a šport:
prerokovať organizovanie Furmanskej súťaže a prenájom KD na spoločenské podujatia
(koncerty spojené s tanečnou zábavou).
3. OcÚ zverejniť Plán kultúrno-spoločenských podujatí na rok 2010 v Turnianskych novinách
4. OcÚ zmluvu o dielo „projekt pre stavebné povolenie: IBV Podlužie“ – Atrium s.r.o. predložiť na budúce OcZ.
5. Komisii pre kultúru a šport a komisii pre správu obecného majetku, financie, obchod a
podnikanie prerokovať žiadosti o poskytnutie dotácie na rok 2010 a predložiť návrh na
poskytnutie dotácií na budúce OcZ.
6. Komisii pre kultúru a šport prerokovať žiadosti o prenajatie kultúrneho domu za účelom
organizovania kultúrnych a spoločenských podujatí (M&M Speed s.r.o., Michal Sýkora).
E. Súhlasí
1. S navrhnutými uzneseniami bez pripomienok.

Overovatelia:
1. Ing. Róbert Raninec

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

2. Ing. Martin Chorvát

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

Ing. František Ježík
starosta

