UZNESENIE č. 2/2010
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Trenčianskej Turnej
konaného dňa 24.02.2010
A. Berie na vedomie
1. Informáciu o plnení úloh rozvoja obce podľa informácií starostu obce s pripomienkou:
pripraviť na budúce OcZ rozpočet na zriadenie Domova pre seniorov.
2. Kontrolu plnenia uznesení OcZ.
3. Zápisnicu s komisie územného plánovania, výstavby, životného prostredia, poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva.
4. Zápisnicu z komisie pre správu obecného majetku, financie, rozvoj podnikania, obchodu
a cestovného ruchu.
5. Zápisnicu z komisie pre kultúru a šport.
6. Zmluvu o diele 2010/01 – Ing. Ladislav Orság – ALKOR Trenčianska Turná.
7. Zmluvu o dielo na Riadenie projektu – Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ a MŠ
Trenčianska Turná – Octigon, a.s. Bratislava.
8. Zmluvu o poskytnutí služieb – Creative Finance s.r.o. Viničné.
9. Návrh na vysporiadanie objektu a nákupného strediska Trenčianska Turná a s tým súvisiacich pozemkov.
10. Žiadosť od Hnutia kresťanských spoločenstiev detí – eRko o odpustenie platby za prenájom podjaviskovej sály KD v Trenčianskej Turnej za účelom konania „Koledníckeho
karnevalu“, ktorý sa konal dňa 06.02.2010.
11. Investičný zámer lokalita Mestské – výstavba ulice (Ing. Miroslav Chlup a Ing. Martin
Chlup, Žabinská 3, 911 05 Trenčín).
12. Žiadosť ZO Únie žien Slovenska Trenč. Turná č. 386 o pridelenie dotácie na rok 2010.
13. Žiadosť o poskytnutie priestorov KD za účelom usporiadanie oblastnej výstavy pri príležitosti 40. výročia založenia ZO chovateľov poštových holubov v Trenč. Turnej v dňoch
17.-18.12.2010.
B. Doporučuje
1. OcÚ:
a) vyhlásiť verejnú súťaž na vypracovanie urbanistickej štúdie celého cintorína v Trenč.
Turnej, v rámci ktorej by mali byť riešené nasledovné veci:
prístupová komunikácia pre pozostalých, prístupová komunikácia pre príjazd pohrebného auta, parkovacie miesta, prestavba pôvodného domu smútku resp. výstavba nového,
b) rozpracovať investičný zámer zvýšenia kapacity MŠ, v rámci ktorého by malo byť doriešené hlavne parkovanie áut pred materskou škôlkou, hracie vonkajšie plochy pre deti,
atď.
2. Starostovi obce:
a) preveriť možnosti zakonzervovania, prípadne zrušenia dobývacieho priestoru tehliarskych hlín a predložiť na zasadnutie OcZ kalkuláciu doteraz vynaložených všetkých
nákladov na vykonávanie banskej činnosti od získania povolenia.
b) prehodnotiť faktúru od South reality za vybudovanie kanalizačnej prípojky a zmluvy
o predaji pozemku s podmienkou vybudovania oporného múra (faktúru vrátiť dodávateľovi prác, nakoľko niektoré stavebné práce a materiály nie sú fakturované objekktívne, napr. paženie, obsyp, skruža, ... a fakturovaná suma napriek zníženiu je nadhodnotená). Zmluva o predaji pozemku – doteraz sú dodržané všetky zmluvné podmienky.
c) prehodnotiť odpredaj autobusu, nakoľko prevádzka autobusu po schválení mýtneho
systému je pre obec vysoko stratová.

4. Ocú:
a) v rámci technicko-organizačného zabezpečenia Furmanskej súťaže, ktorá sa bude konať
24.07.2010 stanoviť, že organizácia, ktorá bude zabezpečovať organizáciu súťaže, bude
povinná zabezpečiť bezplatné občerstvenie účastníkom súťaže.
b) v centre obce osadiť informačnú tabuľu (základné informácie o obci).
5. Starostovi obce:
rokovať s COOP Jednota Trenčín o cene za pozemky pod predajňou Jednoty a predaji
budovy starej kinosály
C. Schvaľuje
1. Dotácie z rozpočtu obce na činnosť na rok 2010 nasledovne:
Únia žien Slovenska Trenčianska Turná
200 €
SZŤP Trenčianska Turná
150 €
Klub dôchodcov Trenčianska Turná
400 €
ZO chovateľov okrasných vtákov II.
200 €
ZO chovateľov poštových holubov
200 €
SČK Trenčianska Turná
300 €
Zápasnícky oddiel Trenč. Turná
500 €
1000 €
DFS Štvorlístok Trenč. Turná
FS Večernica Trenč. Turná
1000 €
LMK Trenč. Turná
1000 €
4000 €
TJ Slovan Trenč. Turná
2. Odmeny starostovi obce, zástupcovi starostu obce a hlavnej kontrolórke obce za december
2009 nasledovne:
starostovi obce vo výške 50 % zo základného platu, zástupcovi starostu obce 0 % (PN),
hlavnej kontrolórke obce vo výške 15 % zo základného platu.
3. Zmluvu o diele 2010/01 – Ing. Ladislav Orság – ALKOR Trenčianska Turná vo výške
5.392,63 € s DPH.
4. Zmluvu o dielo na Riadenie projektu – Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ a MŠ Trenčianska
Turná – Octigon, a.s. Bratislava vo výške 19.873,- € s DPH.
5. Zmluvu o poskytnutí služieb – Creative Finance s.r.o. Viničné, predmetom ktorej je Výkon
externého manažmentu projektu „Regenerácia centrálnej zóny obce Trenčianska Turná“ vo
výške 18.207,- € s DPH.
6. Odpustenie platby za prenájom podjaviskovej sály KD v Trenčianskej Turnej za účelom
konania „Koledníckeho karnevalu“, ktorý organizovalo Hnutie kresťanských spoločenstiev
detí - eRko dňa 06.02.2010.
7. Investičný zámer výstavba IBV lokalita Mestské – výstavba ulice na parc. č. 3209 a 3210
(Ing. Miroslav Chlup a Ing. Martin Chlup, Žabinská 3, 911 05 Trenčín) s podmienkou, že
výstavby ulice bude v plnej výške financovaná z vlastných zdrojov investora, to znamená,
že spoluúčasť obce nebude potrebná pri výstavbe samotných sietí a cesty. Zapracovať do
zmluvy o prevode vlastníckeho práva podmienku odkanalizovania dažďových vôd do
Hukovho potoka.
8. Bezplatné poskytnutie priestorov KD za účelom usporiadanie oblastnej výstavy pri príležitosti 40. výročia založenia ZO chovateľov poštových holubov v Trenč. Turnej v dňoch
17.-18.12.2010.
9. zmluvu o dielo – Atrium s.r.o., ktorej predmetom je „projekt pre stavebné povolenie: IBV
Podlužie“ vo výške 20.864,27 € s DPH.

D. Ukladá
1. OcÚ:
požiadať TSK o riešenie spomalenia dopravy v centre obce umiestnením dopravnej značky
obytná zóna, prípadne umiestnením ostrovčekov
E. Nesúhlasí
s prenajatím KD za účelom organizovania kultúrno-spoločenských podujatí:
a) M&M Speed s.r.o., Nové Mesto nad Váhom
b) Michal Sýkora, Trenč. Turná č. 519 – predmetná žiadosť neobsahuje konkrétne údaje
o podujatiach (názov kapely, dátum akcie, atď.)
F. Súhlasí
1. S navrhnutými uzneseniami bez pripomienok.

Overovatelia:
1. Ing. Jozef Kováč

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

2. Dušan Chudada

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

Ing. František Ježík
starosta

