UZNESENIE č. 8/2010
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Trenčianskej Turnej
konaného dňa 22.09.2010
A. Berie na vedomie
1. Informáciu o plnení úloh rozvoja obce podľa informácií starostu obce.
2. Kontrolu plnenia uznesení.
3. Správu o výsledku následnej finančnej kontroly č. 6/2010
4. Čerpanie rozpočtu január – august 2010.
5. a) Monitorovaciu správu programového rozpočtu obce Trenčianska Turná k 30.06.2010
b) Stanovisko hlavného kontrolóra k monitorovacej správe k programovému rozpočtu obce
Trenčianska Turná.
6. a) Zápisnicu z rokovania komisie pre správu obecného majetku, financie, rozvoj podnikania, obchodu a cestovného ruchu.
b) Informáciu o prehľade výnosu dane z príjmov FO s porovnaním rokov 2009 a 2008.
7. Zmluvu na poskytnutie služieb „Vypracovanie Žiadosti o NFP, opisu projektu a fin.
analýzy projektu „Vybudovanie zberného miesta a intenzifikácia separovaného zberu
v obci Trenčianska Turná – M&Z Consulting, s.r.o., Považská Bystrica.
8. Čerpanie rezervného fondu v roku 2010.
9. Harmonogram OTZ volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2010 a informáciu starostu
obce o príprave volieb.
10. VZN č. 3/2010 o poskytovaní sociálnych služieb.
11. VZN č. 4/2010 o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb,
o spôsobe a výške úhrad za stravu, ubytovanie, starostlivosť a o jednorazovom príspevku
v Dome sociálnych služieb Trenčianska Turná.
12. Odstúpenie od zmluvy zo dňa 20.08.2008 – YAMEX s.r.o. Trenčín.
13. Odstúpenie od zmluvy zo dňa 22.09.2008 – Daňová Božena, František Ježík, Tr. Turná.
14. Zápisnicu z verejnej obchodnej súťaže – Novinový stánok.
15. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 02/10/585 medzi obcou Trenčianska Turná a Rekord
s.r.o. Trnava.
16. Prefinancovanie realizácie projektov: „Rekonštrukcia ZŠ a MŠ Trenčianska Turná,
„Regenerácia centrálnej zóny Trenč. Turná“ prostredníctvom produktu „Dexia Komunál
eurofondy úver pre mestá, obce a samosprávne kraje“.
17. Kúpnu zmluvu medzi obcou Trenčianska Turná a Mgr. Jaroslavom Prekopom
18. Zmluvu o dielo medzi obcou Trenčianska Turná a H+S IPOS spol. s r.o. Trenčín, ktorej
predmetom je rekonštrukcia Domu sociálnych služieb 829.
19. Kúpnu zmluvu č. 14/09/10/CH medzi obcou Trenčianska Turná a Jumicol s.r.o. Žilina.
20. Zmluvu na dodanie tovaru – polohovateľných postelí medzi obcou Trenčianska Turná
a SINAKO SK, s.r.o. Banská Bystrica.
21. Zmluvu o dielo medzi obcou Trenčianska Turná a Olmar združenie Trenč. Turná.
22. Zmluvu o dielo č. 1/2010-10-10 medzi obcou Trenčianska Turná a SVD Klampiarstvo
Trenč. Turná.
23. Zmluvu o dielo medzi obcou Trenčianska Turná a Stavmont Trenčín s.r.o.
24. Dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 06.05.2009 medzi obcou Trenčianska Turná a P4Y
s.r.o., Bratislava.
25. Žiadosť o odpredaj pozemku časti parcely č. 24/8 – 13 m2, 24/9 – 29 m2 – Elena
a Stanislav Judiny a parc. č. 24/6 - 3 m2, 24/5 - 5 m2 – Pavol a Mária Husár.
26. Žiadosť o poskytnutie náhradných priestorov – Klub dôchodcov Tr. Turná s tým, že
všetky akcie môžu organizovať v prísalí KD po predložení a zosúladení harmonogramu
akcií.

27. Žiadosť o prenájom sály KD pre Občianske združenie - Folklórny súbor Nadšenci za
účelom zorganizovania podujatia s názvom „Tanečný dom“ dňa 06.11.2010.
28. Žiadosť o prenájom priestorov (miestnosť pri OcÚ – bývalá predajňa pečiva) – Ing. Juraj
Kyselica, Trenčianska Turná za účelom zriadenia prevádzky predaja občerstvenia.
29. Žiadosť o odkúpenie časti obecného majetku na LV č. 2583 v šírke 20 m nachádzajúcej sa
medzi pozemkom č. 3209 a štátnou cestou v časti Kosmatina.
30. VZN č. 5/2010 o ekonomicky oprávnených nákladoch v zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Trenčianska Turná.
31. Žiadosť o prenájom nebytových priestorov v KD Trenč. Turná časť Hámre – Martin
Slezáček, Trenč. Turná č. 900 za účelom využívania priestorov na športovú aktivitu pre
občanov a mládež – stolný tenis.
B. Schvaľuje
1. Zmluvu na poskytnutie služieb „Vypracovanie Žiadosti o NFP, opisu projektu a fin.
analýzy projektu „Vybudovanie zberného miesta a intenzifikácia separovaného zberu
v obci Trenčianska Turná – M&Z Consulting, s.r.o., Považská Bystrica vo výške 29.512,€ vrátane DPH s tým, že úhrada finančných prostriedkov bude v zmysle článku VI. Cena
a platobné podmienky - bod 1 A, 1.B a 1.C.
2. Čerpanie rezervného fondu v roku 2010 vo výške 89.928,30 € na úhradu uvedených faktúr:
1. Ing. Ján Malast – STAMAT – faktúra za vypracovanie PD na akciu „Vybudovanie zberného miesta a intenzifikácia separovaného zberu v obci Trenčianska Turná“ vo výške
8.925,- €.
2. M&Z Consulting, s.r.o., Považská Bystrica – faktúry za vypracovanie žiadosti o NFP na
projekt „Vybudovanie zberného miesta a intenzifikácia separovaného zberu v obci
Trenčianska Turná vo výške 3.927,- €.
3. REGIS PLUS s.r.o. Trenčín – vrátenie kúpnej ceny za pozemok parc. č. 1103/20 v k.ú.
Trenčianska Turná na základe uznesenia OcZ č. 122/2010 vo výške 77.076,30 €.
3. VZN č. 3/2010 o poskytovaní sociálnych služieb.
4. VZN č. 4/2010 o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb,
o spôsobe a výške úhrad za stravu, ubytovanie, starostlivosť a o jednorazovom príspevku
v Dome sociálnych služieb Trenčianska Turná.
5. Odstúpenie od zmluvy a vrátenie kúpnej ceny za pozemok parc. č. 1103/25 v k.ú.
Trenčianska Turná vo výške 98.864,77 € (2,978.400,- Sk).
6. Odstúpenie od zmluvy a vrátenie kúpnej ceny za pozemok parc. č. 1103/23 v k.ú.
Trenčianska Turná vo výške 210.316,67 € (6,336.000,- Sk).
7. Prenájom nebytových priestorov – požiarnej zbrojnice pre firmu AUČTO, s.r.o., Lipová
238/37 Trenčín podľa ponuky obchodnej verejnej súťaže - za cenu 35,50 €/m2/rok vrátane
DPH do 30.09.2011.
8. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 02/10/585 medzi obcou Trenčianska Turná a REKORD
spol. s r.o. Trnava, ktorej predmetom je zhotovenie stavby: „Rekonštrukcia a modernizácia
ZŠ a MŠ Trenčianska Turná“ – naviac práce vo výške 122.159,77 € vrátane DPH.
9. Prijatie úveru vo výške 755.000,- EUR poskytnutého zo strany Dexia banky Slovensko a.s,
so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH:
SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa,
Vložka číslo: 148/L (ďalej len „banka“) za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej
zmluve, s možnosťou prolongácie zmluvy dodatkom, vrátane možnosti zmeny úveru na
dlhodobý termínovaný úver, na účely zabezpečenia financovanie investičného projektu:
„Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ s MŠ Trenčianska Turná, Mládežnícka ul. 30“
s podporou projektu v zmysle príslušných predpisov o pomoci a podpore poskytovanej z
fondov Európskeho spoločenstva formou Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného

príspevku, číslo zmluvy Z2211012042701 operačný program, Regionálny operačný
program spolufinancovaný fondom EFRR, Opatrenie 1.1 Infraštruktúra vzdelávania.
Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje vystavenie vlastnej vista blankozmenky na rad
banky za účelom zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého úveru, vrátane možnosti
vystavenia vlastnej vista blankozmenky na rad banky za účelom nahradenia poskytnutého
zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého úveru pre prípad prolongácie prijatého úveru
alebo zmeny úveru na dlhodobý termínovaný úver.
10. Prijatie úveru vo výške 1,000.000,- EUR poskytnutého zo strany Dexia banky Slovensko
a.s, so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 951, IČ
DPH: SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel:
Sa, Vložka číslo: 148/L (ďalej len „banka“) za podmienok dojednaných v príslušnej
úverovej zmluve, s možnosťou prolongácie zmluvy dodatkom, vrátane možnosti zmeny
úveru na dlhodobý termínovaný úver, na účely zabezpečenia financovanie investičného
projektu: „Regenerácia centrálnej zóny obce Trenčianska Turná“ s podporou projektu v
zmysle príslušných predpisov o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho
spoločenstva formou Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo
zmluvy Z2214012013201 operačný program, Regionálny operačný program
spolufinancovaný fondom EFRR, Opatrenie 4.1 Regenerácia sídiel.
Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje vystavenie vlastnej vista blankozmenky na rad
banky za účelom zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého úveru, vrátane možnosti
vystavenia vlastnej vista blankozmenky na rad banky za účelom nahradenia poskytnutého
zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého úveru pre prípad prolongácie prijatého úveru
alebo zmeny úveru na dlhodobý termínovaný úver.
11. Priamy predaj nasledovných nehnuteľností v k.ú. Trenčianska Turná Mgr. J. Prekopovi:
a) parc. č. 1098/7 o výmere 445 m2 – zastavané plochy a nádvoria
b) parc. č. 1098/16 o výmere 625 m2 – zastavané plochy a nádvoria
c) parc. č. 1098/25 o výmere 408 m2 – zastavané plochy a nádvoria
d) parc. č. 1098/29 o výmere 39 m2 – zastavané plochy a nádvoria
s osobitným zreteľom podľa § 9a odst. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov za účelom pričlenenia odkúpených nehnuteľností k susednej nehnuteľnosti
s tým, že vlastníkovi sa zväčší výmera pozemku a umožní sa prístup k pozemku z miestnej komunikácie k podnikateľským objektom. Predaj sa schvaľuje na základe Zmluvy
o združení finančných prostriedkov zo dňa 12.06.2006, Kúpnej zmluvy uzavretej dňa
30.05.2007, kde na základe čl. I. bod 5. má kupujúci predkupné právo na uvedené
nehnuteľnosti a znaleckého posudku č. 104/2010 zo dňa 26.08.2010 vo výške 30.218,64 €.
12. Zmluvu o dielo medzi obcou Trenčianska Turná a H+S IPOS spol. s r.o. Trenčín, ktorej
predmetom je rekonštrukcia Domu sociálnych služieb, Trenč. Turná 829 vo výške
5.337,77 € vrátane DPH.
13. Kúpnu zmluvu č. 14/09/10/CH medzi obcou Trenčianska Turná a Jumicol s.r.o. Žilina,
ktorej predmetom je zakúpenie nočných stolíkov vo výške 3.634,20 € vrátane DPH.
14. Zmluvu na dodanie tovaru – polohovateľných postelí medzi obcou Trenčianska Turná
a SINAKO SK, s.r.o. Banská Bystrica vo výške 11.970,10 € vrátane DPH.
15. Zmluvu o dielo medzi obcou Trenčianska Turná a Olmar združenie Trenč. Turná na
zhotovenie šatníkových skríň s nadstavcami vo výške 3.760,40 € vrátane DPH.
16. Zmluvu o dielo medzi obcou Trenčianska Turná a SVD Klampiarstvo Trenč. Turná na
zhotovenie diela – oprava strechy na bytovom dome súp. č. 829 vo výške 19.049,46 €
bez DPH s podmienkou: prepracovať lehotu splatnosti a lehotu realizácie.
17. Zmluvu o dielo medzi obcou Trenčianska Turná a Stavmont Trenčín s.r.o. na zhotovenie
diela – prístrešky nad vstupmi do objektov ZŠ Trenč. Turná vo výške 12.346,25 € vrátane
DPH.

18. Priamy predaj pozemku časti parcely č. 24/8 – 13 m2, 24/9 – 29 m2 – pre Elenu a
a Stanislava Judinyho, Trenč. Turná č. 47 a parc. č. 24/6 - 3 m2, 24/5 - 5 m2 – pre Máriu
a Pavla Husára, Trenč. Turná č. 47 na základe GP č. 56/10 zo dňa 18.06.2010 s osobitným
zreteľom podľa § 9 a odst. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov za účelom pričlenenia odkúpených nehnuteľností k susednej nehnuteľnosti s tým, že
vlastníkovi sa zväčší výmera pozemku, na ktorom majú kupujúci postavený rodinný dom
za cenu 8,00 €/m2.
19. Žiadosť o prenájom sály KD pre Občianske združenie - Folklórny súbor Nadšenci za
účelom zorganizovania podujatia s názvom „Tanečný dom“ dňa 06.11.2010 s odpustením
prenájmu a úhradou za skutočne vynaložené režijné náklady.
20. VZN č. 5/2010 o ekonomicky oprávnených nákladoch v zariadeniach, ktorých
zriaďovateľom je Obec Trenčianska Turná.
21. Prenájom nebytových priestorov v KD Trenč. Turná časť Hámre – Martin Slezáček,
Trenč. Turná č. 900 za účelom využívania priestorov na športovú aktivitu pre občanov
a mládež – stolný tenis bezodplatne s podmienkou: určiť zodpovednú osobu za priestory.

C. Doporučuje
1. Poslancovi Mgr. Prekopovi osloviť firmu ALKOR – Ing. Ladislav Orság na výmenu skiel
na oknách na severnej strane bytového domu č. 829 na náklady firmy ALKOR.
D. Ukladá
1. OcÚ zvolať verejné zhromaždenie občanov dňa 27.10.2010.
E. Určuje
1. V zmysle § 11 odst. 3 písm. e) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (podľa počtu
obyvateľov obce – 3094) 9 poslancov obecného zastupiteľstva.
F. Súhlasí
1. S navrhovanými uzneseniami bez pripomienok.
G. Utvára
1. V zmysle § 9 zák. SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí dňa
27.11.2010 1 volebný obvod a 3 volebné okrsky.
H. Ruší
1. VZN č. 3/2003 o poskytovaní opatrovateľskej služby.
CH. Nesúhlasí
1. So schválením dodatku č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 06.05.2009 medzi obcou
Trenčianska Turná a P4Y s.r.o., Bratislava
2. S odpredajom časti obecného majetku v časti Kosmatina.
I. Poveruje
1. Poslanca Mgr. Prekopa na rokovanie s CHKO Biele Karpaty vo veci regulácie
Turnianskeho potoka medzi Trenč. Turná a miestna časť Hámre.

Overovatelia:

1. Ing. Jozef Kováč

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

2. Ing. Peter Mikula

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

Ing. František Ježík
starosta

