UZNESENIE č. 4/2010
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Trenčianskej Turnej
konaného dňa 28.04.2010
A. Berie na vedomie
1. Informáciu o plnení úloh rozvoja obce podľa informácií starostu obce.
2. Kontrolu plnenia uznesení OcZ.
3. Čerpanie rozpočtu za január až marec 2010 a prehľad výnosu dane z príjmov FO za január
až apríl 2010.
4. Informáciu o počte žiakov v ZŠ a MŠ, o činnosti MŠ – vzdelávací program ISCED 0,
o realizácii štátnych a vzdelávacích programov ISCED 1 a ISCED 2 v ZŠ a iných projektoch realizovaných v MŠ a ZŠ, súťažiach a aktivitách ZŠ a MŠ od 9/2009 do 4/2010,
Správu o stave realizácie projektu MODERNÁ ŠKOLA – ZÁKLAD ŽIVOTA, informáciu o zápise detí do MŠ a ZŠ, financovaní prenesených a originálnych kompetencií
v oblasti školstva.
5. Zápisnicu z komisie územného plánovania, ŽP, poľnohospodárstva, lesného a vodného
hospodárstva.
6. Zmluvu o dielo, ktorej predmetom je rekonštrukcia sociálneho zariadenia a výstavba
bezbariérového WC v kultúrnom dome Trenčianska Turná firmou H + S IPOS spol. s r.o.
Trenčín.
7. Zastavovaciu štúdiu pre výstavbu 5 rodinných domov Trenčianska Turná na parc. č.
1128/15, 1128/16, 1128/17, 1128/19, 1128/21, 1128/2.
8. Stanovisko PD Trenč. Turná o zámene pôdy vo vlastníctve rodiny Jašovej v zastavanom
areáli hospodárskeho dvora Trenč. Turná za iné vhodné pozemky vo vlastníctve obce
Trenč. Turná.
9. Žiadosť od firmy Chorvát spol. s r.o., Trenč. Turná č. 469 o kúpu obecného autobusu za
účelom využitia náhradných dielov.
10. Žiadosť o NFP na výzvu 4.1. MŽ SR na projekt: „Vybudovanie zberného miesta
a intenzifikácia separovaného zberu“
B. Schvaľuje
1. Zastavovaciu štúdiu pre vydanie územného rozhodnutia pre výstavbu 5 rodinných domov
Trenčianska Turná na parc. č. 1128/15, 1128/16, 1128/17, 1128/19, 1128/21, 1128/2
(investori: Peter Horňák – Trenčín, Peter Záň – Košecké Podhradie, Ján Horňák – Trenč.
Turná 315)
2. Predaj obecného autobusu firme Chorvát spol. s r.o., Trenč. Turná č. 469 za účelom
využitia náhradných dielov za sumu 300,- €.
3. Predloženie žiadosti o NFP na výzvu 4.1. MŽ SR na projekt: „Vybudovanie zberného
miesta a intenzifikácia separovaného zberu v obci Trenčianska Turná“ vo výške celkových
výdavkov na projekt 908.995,76 € a výšku spolufinancovania projektu z celkových oprávnených výdavkov (908.995,76 €) v hodnote 5 %, t.j. vo výške 45.449,79 €. Financovanie
projektu bude zabezpečené z vlastných zdrojov žiadateľa.

C. Ukladá
1. OcÚ:
a) doriešiť vstup a vjazd do bytového domu č. 133 z miestnej komunikácie pri bytovom
dome SOUTH Reality s.r.o.
b) na lávke pri p. Tomíkovi ukončiť zábradlie zahnutým madlom

c) opraviť poklop splaškovej kanalizácie pri p. Tomíkovi a p. JUDr. Ľubomírovi
Porubanovi
d) opätovne udeliť pokutu firme Autocentrum AAA AUTO, a.s. za nevybudovaný lapol
2. Zapracovať do zmluvy o dielo, ktorej predmetom je rekonštrukcia sociálneho zariadenia
a výstavba bezbariérového WC v kultúrnom dome Trenčianska Turná firmou H + S IPOS
spol. s r.o. Trenčín vo výške 16.447,68 € s DPH (t.j. 495.502,81 Sk) podmienku, že termín
realizácie II. etapy (rekonštrukcia dámskych WC) určí investor.

D. Nesúhlasí
1. S vybudovaním prekrytia parkoviska firmou South Reality s.r.o. Trenčín na parc. č. 607/1
2. So zámenou pôdy vo vlastníctve rodiny Jašovej v zastavanom areáli hospodárskeho dvora
Trenč. Turná za iné vhodné pozemky vo vlastníctve obce Trenč. Turná

E. Súhlasí
1. S navrhnutými uzneseniami bez pripomienok.
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