UZNESENIE č. 7/2010
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Trenčianskej Turnej
konaného dňa 28.07.2010
A. Berie na vedomie
1. Informáciu o plnení úloh rozvoja obce podľa informácií starostu obce.
2. Kontrolu plnenia uznesení.
3. a) VZN č.2/2010 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území
obce Trenčianska Turná
b) petíciu občanov
4. Odstúpenie firmy REGIS PLUS s.r.o. Trenčín od kúpnej zmluvy zo dňa 15.07.2008.
5. Ukončenie nájomnej zmluvy v priestoroch prevádzky súp. č. 232.
6. Žiadosť o prenájom nebytových priestorov Trenč. Turná č. 232 za účelom prevádzkovania
novinového stánku s účinnosťou od 01.10.2010.
7. Žiadosť o povolenie vybudovania múrika, bránky, prístupových schodov a vjazdu k rodinnému domu p. Mihálikovej na časti obecného pozemku pred jej rodinným domom.
8. a) žiadosť Márie a Pavla Husára o prevod časti par. č. 97/3 – o výmere 5 m2 a parc. č. 97/4
o výmere 3 m2.
b) žiadosť Eleny a Stanislava Judinyho o prevod časti par. č. 97/1 – o výmere 13 m2 a parc.
č. 97/2 o výmere 29 m2.
9. Žiadosť o vyjadrenie k odpredaju časti parcely č. 1016/2 – Ing. Miroslav Hlucháň,
Trenčín.
10. Žiadosť o odkúpenie pozemku v k.ú. Trenč. Turná – Jaroslav Prekop Autoškola:
parc. č. 1098/7 – zast. plochy a nádvoria o výmere 962 m2
parc. č. 1098/16 – zast. plochy a nádvoria o výmere 824 m2
parc. č. 1098/17 – zast. plochy a nádvoria o výmere 78 m2.
11. Žiadosť Poľovného združenia Lipníky o bezodplatný prevod poľovníckej chaty v lokalite
Breziny s tým, že Obec Trenč. Turná nie je vlastníkom ani užívateľom poľovníckej chaty
v lokalite Breziny.
12. Žiadosť TJ Slovan o odpustenie nájomného za prenájom KD na akciu tanečná zábava,
ktorá sa konala dňa 03.07.2010.
13. Čerpanie rezervného fondu v roku 2010.
14. Zmluvu na poskytnutie služieb „Vypracovanie Žiadosti o NFP, opisu projektu fin. analýzy
projektu „Vybudovanie zberného miesta a intenzifikácia separovaného zberu v obci
Trenč. Turná – M&Z Consulting, s.r.o., Považská Bystrica vo výške 29.512,- €.
15. Harmonogram organizačno-tech. zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí v roku
2010.
16. Harmonogram organizačno-tech. zabezpečenia referenda v podmienkach obce Trenč.
Turná v roku 2010.
17. Informáciu o kontrolnom dni na bytovom dome súp. č. 829.
B. Schvaľuje
1. VZN č.2/2010 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území
obce Trenčianska Turná s pripomienkou:
upraviť Článok 3 – bod 3:
Prevádzkový čas v prevádzkarňach s pohostinskou činnosťou v obytnej zóne je určený
nasledovne:
Nedeľa – Štvrtok – 6.00 hod. do 22.00 hod.
Piatok - Sobota – 6.00 hod. do 24.00 hod.

V prípade organizovania svadieb, plesov, stužkových, rodinných osláv: od 6.00 hod. do
04.00 hod.
2. Ukončenie nájomnej zmluvy v priestoroch prevádzky súp. č. 232 ku dňu 30.09.2010.
3. Odpustenie nájomného za prenájom KD na akciu tanečná zábava, ktorá sa konala dňa
03.07.2010.
4. Čerpanie rezervného fondu v roku 2010 vo výške 2% z výšky schválenej nenávratnej
pomoci (zo sumy 1.005.248,85 €) na úhradu faktúry pre firmu P4Y, s.r.o. Bratislava na
základe Zmluvy o dielo – Rekonštrukcia ZŠ s MŠ
5. Harmonogram organizačno-tech. zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí v roku
2010.
6. Harmonogram organizačno-tech. zabezpečenia referenda v podmienkach obce Trenč.
Turná v roku 2010.
C. Doporučuje
1. Žiadosť o povolenie vybudovania múrika, bránky, prístupových schodov a vjazdu k rodinnému domu p. Gabriely Mihálikovej prerokovať v komisii územného plánovania, ŽP,
poľnohos., lesného a vodného hos.
2. Vypracovať súdno-znalecký posudok izolácie byt. domu súp. č. 829 a na základe neho
zabezpečiť odstránenie závad.
D. Ukladá
1. Starostovi obce:
a) požiadať o vydanie stavebného povolenia na NN a VN rozvody vrátane trafostaníc
a povolenie na skrývku pod budúcou miestnou komunikáciou v Priemyslovom parku
Trenč. Turná
b) vypracovať dodatky ku kúpno-predajným zmluvám na pozemky v Priemyslovom parku,
ktorých predmetom bude predĺženie lehoty na vybudovanie inžinierskych sietí.
2. OcÚ zverejniť ponuku na prenájom nebytových priestorov Trenč. Turná č. 232 za účelom
prevádzkovania novinového stánku.
3. Starostovi obce vyzvať žiadateľov o prevod parciel (Mária a Pavol Husár, Elena a Stanislav
Judiny) o upresnenie výmery a čísla parciel.
4. Starostovi obce:
a) zadať vypracovanie kúpno-predajnej zmluvy na parcely č. 1098/7, 1098/16 a 1098/17
v k.ú. Trenč. Turná s odvolaním na Kúpnu zmluvu čl. 1 bod 5 zo dňa 30.05.2007.
b) vypracovať znalecký posudok na vybudované inžinierske siete na uvedených parcelách.
E. Určuje
1. Na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu obce Trenčianska Turná na plný
úväzok v súlade § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov po voľbách do orgánov samosprávy dňa 27.11.2010.
F. Súhlasí
1. So zrušením kúpno-predajnej zmluvy zo dňa 15.07.2008 podľa článku III. bod 5 medzi
Obcou Trenč. Turná a firmou Regis Plus s.r.o. Trenčín. Vyplatenie finančných prostriedkov
podmieniť návrhom na vklad v Správe katastra na vrátenie pozemku.
2. S navrhnutými uzneseniami bez pripomienok.

Overovatelia:

1. Ing. Ivan Beták

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

2. Ing. Róbert Raninec

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

Ing. František Ježík
starosta

