UZNESENIE č. 5/2010
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Trenčianskej Turnej
konaného dňa 26.05.2010
A. Berie na vedomie
1. Informáciu o plnení úloh rozvoja obce podľa informácií starostu obce.
2. Informáciu o možnosti získania úveru z Dexia banky Slovensko a.s. na zriadenie Domu
sociálnych služieb a domu seniorov pri úroku 2 %.
3. Kontrolu plnenia uznesení OcZ s pripomienkou: predkladať nesplnené uznesenia aj
z predošlých OcZ.
4. Čerpanie rozpočtu za január až apríl 2010.
5. Správu o výsledku následnej finančnej kontroly č. 2/2010.
6. Čerpanie rezervného fondu v roku 2010.
7. VZN č. 1/2010 o hospodárení s finančnými prostriedkami obce Trenčianska Turná
8. Zásady postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach Obce Trenčianska Turná
9. Odpredaj pozemkov parc. č. 1103/32 – ostatná plocha o výmere 24 m2 , 1570/2 –
zastavaná plocha o výmere 8 m2, 1097/3 – ostatná plocha o výmere 16 m2 pod
trafostanicami v Priemyslovom parku Trenč. Turná v prospech Západoslovenská
energetika, a.s., člen skupiny E.ON, Bratislava, Čulenova 6, 816 47 Bratislava.
10. Žiadosť ZŠ s MŠ Trenčianska Turná o preplatenie autobusovej prepravy pre žiakov a
občanov obce na akciu „Plávanie astmatikov a ich priateľov“.
11. Žiadosť o vyriešenie problémovej situácie súvisiacej s napojením sa na centrálny odpad
povrchovej vody – Ing. Juraj Kyselica, Mgr. Martin Honzek, Mgr. Peter Kohút.
12. Žiadosť o ukončenie nájomnej zmluvy – AUTOŠTÝL, a.s. Trenč. Turná.
13. Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy v bytovom dome súp. č. 829:
Ján Martinka, Anna Barincová, Peter Vavruš.
14. Zásady odmeňovania poslancov a volených orgánov Obce Trenčianska Turná.
15. Žiadosť o finančný príspevok na cestovné náklady – Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva, Bánovce nad Bebravou.
16. Zápisnicu z komisie územného plánovania, životného prostredia, poľnohospodárstva,
lesného a vodného hospodárstva.
17. Zmluvu o pristúpení k záväzku uzavretú podľa § 533 a nás. Občianskeho zákonníka medzi
DOMICILE, n.o., Papraď a Obecným úradom Trenčianska Turná, ktorej predmetom je
uhradiť odplatu za poskytovanie starostlivosti a služieb občanovi Tiborovi Škytovi, Trenč.
Turná č. 165 vo výške 257,- € na 1 mesiac do vybavenie príspevku z VÚC.
18. Informáciu o sťažnostiach občanov na vytápanie na ulici Mládežnícka a Železničná.
B. Schvaľuje
1. Prijatie kontokorentného úveru z Dexia banky Slovensko a.s. do výšky 65.000,- € na účel
vybavenia Domu sociálnych služieb a domu seniorov v bytovom dome súp. č. 829.
2. a) zmluvu o dielo s firmou H + S IPOS, s.r.o. Trenčín vo výške 6.094,28 €, ktorej
predmetom je rekonštrukcia mužských WC v KD Trenč. Turná
b) čerpanie rezervného fondu obce v roku 2010 vo výške 22.512,66 € na úhradu vyššie
uvedených faktúr:
1. ALKOR Ing. Orság Ladislav Trenčianska Turná – výroba a výmena okien v KD Trenč.
Turná vo výške 5.392,63 €.
2. KPS izolácie s.r.o. Trenčín – oprava strechy na KD Trenč. Turná vo výške 11.025,75 €.
3. H+S IPOS Trenčín–výmena obkladov a dlažby v KD Tr. Turná vo výške 3.780,62 €.

4. H+S IPOS Trenčín – sadrokartón, elektroinštalácia, montáž sanity a armatúr v KD
Trenč. Turná vo výške 2.313,66 €.
3. VZN č. 1/2010 o hospodárení s finančnými prostriedkami obce Trenčianska Turná
s pripomienkou:
Doplniť § 19 - Schvaľovanie zmeny rozpočtu starostom:
1. Starosta obce je oprávnený schváliť nasledujúce rozpočtové opatrenia:
- povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov obce do sumy 2.000,- €.
- rozpočtový presun výdavkov v rámci schváleného rozpočtu programu obce do výšky
2.000,- €.
4. Zásady postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach Obce Trenčianska Turná
a komisiu v nasledovnom zložení:
Mgr. Zvalený Vladimír, Mgr. Ing. Jozef Kováč, Mgr. Prekop Jaroslav, náhradník:
Ing. Chorvát Martin.
5. Priamy predaj pozemkov s osobitným zreteľom podľa § 9a písm. e) zákona č. 138/1991
Z.z. v znení neskorších predpisov parc. č. 1103/32 – ostatná plocha o výmere 24 m2 ,
570/2 – zastavaná plocha o výmere 8 m2, 1097/3 – ostatná plocha o výmere 16 m2 pre
trafostanice v Priemyslovom parku Trenčianska Turná v prospech Západoslovenská
energetika, a.s., člen skupiny E.ON, Bratislava, Čulenova 6, 816 47 Bratislava na základe
GP č. 41373006-013-10 zo dňa 26.04.2010, ktorý bol overený katastrálnym úradom
Trenčín pod číslom 413/2010 zo dňa 06.05.2010 vystaveného súkromným geodetom Ing.
Vladimírom Murcinom, Piaristická 273, IČO 41373006 za dohodnutú cenu 1,46 € za 1 m2
za účelom vybudovania trafostaníc v Priemyslovom parku na náklady Západoslovenskej
energetiky, a.s., člen skupiny E.ON, Bratislava, Čulenova 6, 816 47 Bratislava.
6. Mimorozpočtovú dotáciu pre ZŠ s MŠ Trenč. Turná za účelom financovania autobusovej
prepravy pre žiakov a občanov obce na akciu „Plávanie astmatikov a ich priateľov“, ktoré
organizuje ZŠ s MŠ Trenč. Turná vo výške dodávateľskej faktúry.
7. Ukončenie nájomnej zmluvy – AUTOŠTÝL, a.s. Trenč. Turná k 31.05.2010.
8. Zásady odmeňovania poslancov a volených orgánov Obce Trenčianska Turná.
9. Finančný transfer pre Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Bánovce
nad Bebravou vo výške 30,- € na úhradu cestovných nákladov s podmienkou zúčtovania
nákladov.
10. Zmluvu o pristúpení k záväzku uzavretú podľa § 533 a nás. Občianskeho zákonníka medzi
DOMICILE, n.o., Papraď a Obecným úradom Trenčianska Turná, ktorej predmetom je
uhradiť odplatu za poskytovanie starostlivosti a služieb občanovi Tiborovi Škytovi, Trenč.
Turná č. 165 vo výške 257,- € na 1 mesiac.
C. Doporučuje
1. Starostovi obce poveriť Mgr. Prekopa, aby zvolal rokovanie so zainteresovanými osobami
ohľadom problémov so zatekaním v bytovom dome č. 829.
2. Starostovi obce zadať vypracovanie ponúk na realizáciu mreže na odvodnenie dažďovej
vody z Mládežníckej ulice na Železničnú do jestvujúceho kanála a po vyhodnotení
najlepšej ponuky zadať realizáciu stavby.

D. Ukladá
1. Starostovi obce predložiť na budúce OcZ zmluvu so SČK Dom humanity Trenčín a Obcou
Trenč. Turná na zriadenie a prevádzku Domu sociálnych služieb a domu seniorov v bytovom dome súp. č. 829.

E. Nesúhlasí
1. S predĺžením nájomnej zmluvy v bytovom dome súp. č. 829: Ján Martinka, Anna Barincová, Peter Vavruš z dôvodu zriadenia Domu sociálnych služieb v uvedených bytoch.
E. Súhlasí
1. S realizáciou odkanalizovania 5 pozemkov pod rodinnými domami na ulici Oslobodenie I.
na náklady OcÚ.
2. S navrhnutými uzneseniami bez pripomienok.

Overovatelia:
1. Ing. Martin Chorvát

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

2. Mgr. Jaroslav Prekop

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

Ing. František Ježík
starosta

