UZNESENIE č. 9/2010
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Trenčianskej Turnej
konaného dňa 27.10.2010
A. Berie na vedomie
1. Informáciu o plnení úloh rozvoja obce podľa informácií starostu obce.
2. Kontrolu plnenia uznesení.
3. Čerpanie rozpočtu za január až september 2010.
4. Kúpnu zmluvu medzi obcou Trenčianska Turná a Slovenský vodohospodársky podnik š.p.
Odštepný závod Piešťany.
5. Čerpanie rezervného fondu v roku 2010.
6. Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok
2009-2010 a informáciu o novom školskom roku.
7. Žiadosť o uzatvorenie novej nájomnej zmluvy – Mgr. Miroslava Filáčková, Trenč. Turná
č. 31.
8. Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy – Soňa Hatiarová, Trenč. Turná č. 1443/20.
9. Informáciu o ukončení nájomnej zmluvy – Peter Vašek, Trenčianska Turná č. 199 ku dňu
30.09.2010.
10. Žiadosť o prenájom nebytových priestorov – Zuzana Žingorová, Trenčianska Turná 470
za účelom zriadenia predajne obuvi, drogérie a prevádzky čistiarne v nebytových
priestoroch na Bánovskej č. 29.
11. Žiadosť o odkúpenie stavebného pozemku od Obce Trenčianska Turná v k.ú. Trenč.
Turná - Jozef Brezan, Trenčianska Turná 349.
12. Dohodu o poskytnutí prác a služieb medzi obcou Trenčianska Turná a Alenou
Jurčákovou, Bošáca 259.
13. Zmluvu o dielo č. 02/10/585 medzi obcou Trenčianska Turná a REKORD, spol. s r.o.
Trnava vo výške 1.030.600,66 € s DPH.
14. Mandátnu zmluvu – PIA STAMAT, s.r.o. Trenčín – stavebný dozor na stavbe:
„Dovybavenie školského komplexu ZŠ s MŠ Trenčianska Turná, prístavba,
rekonštrukcia, zateplenie“.
15. Kúpnu zmluvu medzi obcou Trenčianska Turná a COMSYCO, s.r.o. Bratislava.
16. Zmluvu o dielo č. 18012010 medzi obcou Trenč. Turná a EURO-BUILDING, a.s.
Bratislava.
17. Zmluvu o dielo – Jaroslav Sulo, Chocholná Velčice – stavebný dozor: „Regenerácia
centrálnej zóny obce Trenčianska Turná“.
18. Zmluvu o dielo – EZ – ET s.r.o., Banská Bystrica – „Rekonštrukcia verejného osvetlenia
obce Trenč. Turná“.
19. Žiadosť o odkúpenie časti parcely č. 97 v k.ú. Trenč. Turná, registra KN „E“ – Pavol
Konečný, Trenč. Turná 46.
20. Dohodu o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov za poskytnutú sociálnu službu pre
Alenu a Janu Šimíčkovú, Trenč. Turná 132 v zariadení pre seniorov Sociálnych služieb
mesta Trenčín.
21. a) VZN č. 6/2010 – o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v pôsobnosti
obce Trenčianska Turná
b) poverenie Ing. Anny Ježíkovej starostom obce, zodpovednej za prevádzku DSS a domu
seniorov na dobu určitú - do vymenovania nového zodpovedného vedúceho.
22. Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy v nebytovom priestore č. 829– MUDr. Trebatická.
23. Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy v nebytovom priestore č. 123– MUDr. Petrášová.

B. Schvaľuje
1. Priamy predaj nehnuteľností v k.ú. Trenčianska Turná 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 a to parcely:
parc. č. 1105/71 vodná plocha o výmere 14 m2, parc. č. 1107/223 vodná plocha o výmere
11 m2, parc. č. 1107/224 vodná plocha o výmere 7 m2, parc. č. 1107/225 vodná plocha
o výmere 47 m2. Kúpna cena je určená znaleckým posudkom č. 172/2008 vo výške 28,71
€/ m2 (t.j. za odkúpené nehnuteľnosti suma 2.268,09 €). Nehnuteľnosti sa predávajú na
základe GP č. 19/09 z 06.07.2009 overený Katastrálnym úradom Trenčín č. 779/2009 zo
dňa 15.07.2009.
2. Čerpanie rezervného fondu v roku 2010 vo výške 311.561,44 € na úhradu nasledovných
faktúr:
1. Europrojekt Tender Bratislava – faktúra za realizovanie verejného obstarania na akciu:
„Regenerácia centrálnej zóny obce Trenčianska Turná“ vo výške 2.380,- €.
2. Božena Daňová a František Ježík Trenčianska Turná – vrátenie kúpnej ceny za pozemok
p.č. 1103/23 v k.ú. Trenč. Tuná na základe uznesenia OcZ č. 150/2010 vo výške
210.316,67 €.
3. YAMEX s.r.o. Trenčín – vrátenie kúpnej ceny za pozemok p.č. 1103/25 v k.ú. Trenč.
Turná na základe uznesenia OcZ č. 149/2010 vo výške 98.864,77 €.
3. Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok
2009/2010.
4. Predĺženie platnosti nájomnej zmluvy nájomníkovi – Mgr. Miroslava Filáčková, Trenč.
Turná č. 31 – byt č. 6 do 31.12.2013.
5. Predĺženie platnosti nájomnej zmluvy nájomníkovi – Soňa Hatiarová, Trenč. Tuná č. 1443
– byt č. 20 do 30.09.2013.
6. Prenájom nebytových priestorov – Zuzana Žingorová, Trenčianska Turná 470 za účelom
zriadenia predajne obuvi, drogérie a prevádzky čistiarne v nebytových priestoroch na
Bánovskej č. 29.
7. Dohodu o poskytnutí prác a služieb medzi obcou Trenčianska Turná a Alenou Jurčákovou,
Bošáca 259 vo výške 3.155,- € za akciu: kompletná montáž kanalizačného potrubia
dažďovej vody na ulici Oslobodenia.
8. Zmluvu o dielo č. 02/10/585 medzi obcou Trenčianska Turná a REKORD, spol. s r.o.
Trnava vo výške 1.030.600,66 € s DPH, ktorej predmetom je realizácia stavby:
„Rekonštrukcia ZŠ s MŠ Trenčianska Turná“.
9. Mandátnu zmluvu – PIA STAMAT, s.r.o. Trenčín – stavebný dozor na stavbe:
„Dovybavenie školského komplexu ZŠ s MŠ Trenčianska Turná, prístavba, rekonštrukcia,
zateplenie“ vo výške 9.900,- € s DPH.
10. Kúpnu zmluvu medzi obcou Trenčianska Turná a COMSYCO, s.r.o. Bratislava – dodávka
tovaru IKT v sume 9.880,57 € vrátane DPH.
11. Zmluvu o dielo č. 18012010 medzi obcou Trenč. Turná a EURO-BUILDING, a.s.
Bratislava - realizácia stavby: „Regenerácia centrálnej zóny obce Trenč. Turná“ vo výške
938.828,50 € vrátane DPH.
12. Zmluvu o dielo – Jaroslav Sulo, Chocholná Velčice – stavebný dozor: „Regenerácia
centrálnej zóny obce Trenčianska Turná“ vo výške 13.000,- € s DPH.
13. Zmluvu o dielo – EZ – ET s.r.o., Banská Bystrica – zhotovenie diela: „Rekonštrukcia
verejného osvetlenia obce Trenč. Turná“ vo výške 253.051,97 € s DPH.
14. Priamy predaj pozemku časti parcely č. 97 registra KN „E“ – o výmere 32 m2 – pre
Adrianu a Pavla Konečného, Trenč. Turná č. 46 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 umožní vstup na pozemok, na ktorom má kupujúci
postavený rodinný dom za cenu 8,00 €/m2.
15. VZN č. 6/2010 – o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v pôsobnosti obce
Trenčianska Turná.
C. Ukladá
1. Hlavnej kontrolórke predložiť kontrolu plnenia úloh za celé volebné obdobie na
nasledujúce OcZ.
D. Súhlasí
1. S Dohodou uzavretou dňa 30.09.2010 medzi Obcou Trenč. Turná a Janou a Alenou
Šimičkovou, bytom Trenč. Tuná 132 o doplatku výšky oprávnených ekonomických
nákladov vo výške 144,94 €/mesiac, ktoré uhradia vždy do 15-eho dňa bežného
kalendárneho mesiaca na účet obce Trenč. Turná s doplnením podmienky do zmluvy:
1. splátka bude uhradená vo výške 2-násobku mesačnej splátky.
2. S navrhovanými uzneseniami bez pripomienok.

Overovatelia:

1. Ing. Pavol Ježík

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

2. Ing. Ivan Beták

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

Ing. František Ježík
starosta

