UZNESENIE č. 6/2010
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Trenčianskej Turnej
konaného dňa 30.06.2010
A. Berie na vedomie
1. Informáciu o plnení úloh rozvoja obce podľa informácií starostu obce.
2. Záverečný účet Obce Trenčianska Turná za rok 2009.
3. Výročnú správu Obce Trenčianska Turná za rok 2009.
4. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2009.
5. Čerpanie rozpočtu za január - máj 2010.
6. a) čerpanie rezervného fondu v roku 2010.
b) prehľad výnosu dane z príjmov FO za január až jún 2010.
7. Kontrolu plnenia uznesení.
8. Správu o výsledku následnej finančnej kontroly č. 4/2010.
9. Správu o výsledku následnej finančnej kontroly č. 5/2010.
10. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Trenč. Turná na II. polrok 2010
11. Žiadosť o predĺženie platnosti nájomnej zmluvy v bytovom dome súp. č. 31, byt. č. 3.
12. Protest prokurátora zo dňa 09.06.2010 proti článku 2 bodu 6,7,9,10 VZN č. 1/2009
o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Trenčianska
Turná.
13. Žiadosť o realizáciu výmeny vykurovacieho kotla – MUDr. Jana Petrášová.
14. Žiadosť o prenájom priestorov budovy bývalej pošty v Trenč. Turnej – TERMA-Anton
Husár za účelom skladovania a predaja textilu.
15. Sťažnosť na umiestnenie billboardu a jeho odstránenie – Ing. Tomáš Švec, Trenč. Turná
844. Nájomná zmluva je platná do 31.12.2010.
16. Žiadosť o príspevok pre mini futbalové mužstvo „KUVAJT“ z Trenč. Turnej na pohonné
hmoty pri reprezentácii obce na mini futbalovom turnaji, ktorý sa koná v dňoch 26.06.27.06.2010 v Moravskej Třebovej (ČR).
17. Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy v byt. dome súp. č. 829 – Anna Barincová o 1
mesiac, t.j. do 31.08.2010 z dôvodu rekonštrukcie rodinného domu, do ktorého sa bude
sťahovať.
18. Záznam zo stretnutia zúčastnených zo dňa 17.06.2010 o 17.00 hod. ohľadom závad na
bytovke súp. č. 829.
19. Informáciu o zlej vozovke v kruhovom objazde.
B. Schvaľuje
1. Záverečný účet Obce Trenčianska Turná za rok 2009 bez výhrad.
2. Výročnú správu Obce Trenčianska Turná za rok 2009.
3. Čerpanie rezervného fondu v roku 2010 vo výške 19.234,- € na financovanie originálnych
kompetencií v školstve.
4. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Trenčianska Turná na II. polrok 2010.
5. Predĺženie platnosti nájomnej zmluvy v bytovom dome súp. č. 31, byt. č. 3 do 31.07.2013
(Mgr. Murcinová Eva).
6. Prenájom priestorov budovy bývalej pošty v Trenč. Turnej pre firmu TERMA-Anton
Husár za účelom skladovania a predaja textilu od 10.07.2010 za cenu 16,41 €/m2/rok
(na základe uznesenia č. 47/2010 z 31.03.2010) s podmienkou: zapracovať do nájomnej
zmluvy 3-mesačnú výpovednú lehotu.
7. Finančný príspevok pre mini futbalové mužstvo „KUVAJT“ z Trenčianskej Turnej, ktorý
bude použitý na preplatenie cestovných náhrad za spotrebované pohonné hmoty pre

súkromné vozidlá vynaložené pri reprezentácii obce na mini futbalovom turnaji v dňoch
26.06.-27.06.09 v Moravskej Třebovej do výšky 50,- €.
C. Doporučuje
1. Starostovi obce požiadať TSK o opravu vozovky v kruhovom objazde.
D. Ukladá
1. OcÚ doriešiť prístup k bytovému domu súp. č. 133 (zrezať obrubníky).
2. OcÚ vypracovať návrh nového VZN o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Trenčianska Turná v súlade s požiadavkami uvedenými
proteste prokurátora
3. OcÚ prizvať projektanta, realizátora stavby a správcu budovy na zasadnutie stavebnej
komisie.
E. Nesúhlasí
1. S realizáciou výmeny vykurovacieho kotla v zdravotnom stredisku súp. č. 123.
F. Ruší
1. VZN č. 1/2009 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území
obce Trenčianska Turná zo dňa 26.02.2009 schválené uznesením č. 32/2009 na základe
protestu prokurátora Pd 62/10-7 zo dňa 09.06.2010.
G. Súhlasí
1. S navrhnutými uzneseniami bez pripomienok.

Overovatelia:
1. Ing. Peter Mikula

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

2. Ing. Pavol Ježík

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

Ing. František Ježík
starosta

