UZNESENIE č. 10/2010
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Trenčianskej Turnej
konaného dňa 24.11.2010
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 október 2010.
4. Stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtu obce na roky 2011-2013.
5. Programový rozpočet obce Trenčianska Turná 2011-2013.
6. Správu o výsledku následnej finančnej kontroly č. 7/2010.
7. Zmeny v cenníku pre služby poskytované v športovej hale.
8. Zmluvu o dielo č. 2/2010 medzi obcou Trenč. Turná a firmou STAFIS spol. s r.o., Trenčín.
9. Žiadosť o vyjadrenie k povoleniu prejazdu a stavby inžinierskych sietí cez obecnú parc. č.
1016/2, ktorá susedí s parc. č. 3209, kde po odkúpení tejto parcely sa bude realizovať
výstavba rodinných domov s tým, že musí byť jeho návrh na výstavbu RD v súlade so
zastavovacou štúdiou.
10. Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy o nájme nebytových priestorov – MUDr. Andrea
Trebatická, Trenč. Turná 829.
11. Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy o nájme nebytových priestorov – MUDr. Jana
Petrášová, Trenč. Turná 123.
12. Žiadosť o odkúpenie časti parc. č. 1479/1 v k.ú. Trenč. Turná susediacej s parc. č. 1032/1,
na ktorej bude realizovať výstavbu rodinného domu – Katarína Bartáková, Trenčianske
Jastrabie 232.
13. Prílohu č. 1 a č. 2 k VZN č. 4/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady platné na rok 2011.
14. Cenovú ponuku pre vypracovanie PD stavby „Obchodné centrum Trenč. Turná –
dostavba“ - ARCHID, Trenčín vo výške 21.122,50 € vrátane DPH.
15. Žiadosť o odpustenie prenájmu za KD na akciu – hodová ľudová zábava, ktorá sa konala
dňa 13.11. 2010.
16. Kúpnu zmluvu medzi COOP Jednota, Trenčín a Nadežda Lazová, Trenč. Turná č. 585 na
odkúpenie priestorov reštaurácie v budove súp. č. 29.
17. Návrh na odmeny starostovi obce, zástupcovi starostu, hlavnej kontrolórke obce.
18. Návrh na odmeny zamestnancom obce.
B. Doporučuje
1. Hlavnej kontrolórke obce spísať zoznam nesplnených uznesení a nesplnené uznesenia
budú kontrolované novozvoleným OcZ.
2. Posúdiť žiadosť o odkúpenie časti parc. č. 1479/1 v komisii pre územné plánovanie, ŽP,
poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo.
3. Starostovi obce vyplatiť pracovníkom obce odmenu vo výške jedného mesačného
funkčného platu za mesiac november zníženého o 10 %.
C. Ukladá
1. Starostovi obce
a) osadiť značky „Daj prednosť v jazde“ na ulici Potôčky a Beckovská, ul. 9.líp a ul. Za
Oravcom
b) doriešiť osvetlenie križovatky I/50 a III/573

D. Schvaľuje
1. Programový rozpočet obce Trenčianska Turná 2011-2013.
2. Cenník služieb poskytovaných ZŠ s MŠ Trenč. Turná v športovej hale upravený
s platnosťou od 1.1.2011 nasledovne:
Poplatok za tenis: 12,- €
Poplatok za bedminton – 1 kurt: 6,- €
3. Zmluvu o dielo č. 2/2010 medzi obcou Trenč. Turná a firmou STAFIS spol. s r.o., Trenčín,
ktorej predmetom je zateplenie severnej strany bytového domu súp. č. 829 vo výške
3.258,46 € vrátane DPH.
4. Predĺženie nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov v bytovom dome súp. č.
829 – MUDr. Andree Trebatickej do 31.12.2011 za cenu 16,41 €/m2/rok (na základe
uznesenia č. 47/2010 schváleného OcZ dňa 31.03.2010).
5. Predĺženie nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov v bytovom dome súp. č.
123 – MUDr. Jane Petrášovej do 31.12.2011 za cenu 16,41 €/m2/rok (na základe uznesenia
č. 47/2010 schváleného OcZ dňa 31.03.2010).
6. Prílohu č. 1 a č. 2 k VZN č. 4/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady platné na rok 2011.
7. Výšku podielu Obce Trenč. Turná na PD stavby: „Obchodné centrum Trenč. Turná –
dostavba“ vo výške 7.877,80 € vrátane DPH.
8. Odpustenie prenájmu za KD na akciu – hodová ľudová zábava, ktorá sa konala
dňa 13.11. 2010.
9. Odmeny s prihliadnutím na náročnosť a kvalitu výkonu funkcie nasledovne:
- starostovi obce vo výške 40% súčtu platov za obdobie od 01. do 12. mesiaca v roku 2010
- zástupcovi starostovi obce vo výške 20% súčtu platov za obdobie od 01. do 12. mesiaca
v roku 2010
- hlavnej kontrolórke vo výške 20% súčtu platov za obdobie od 01. do 12. mesiaca v roku
2010.
E. Súhlasí
1. S vyhlásením petície zo strany obce za účelom obmedzenia nákladnej dopravy v obci
Trenč. Turná .
2. Obec Trenč. Turná si neuplatňuje predkupné právo na 1/3 pozemku parc. č. 1 k.ú. Trenč.
Turná spoluvlastníka COOP Jednota, Trenčín, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy medzi
COOP Jednota, Trenčín a Nadežda Lazová, Trenč. Turná č. 585.
3. S navrhovanými uzneseniami bez pripomienok.
F. Poveruje
1. Starostu obce v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších
predpisov na zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy.
Overovatelia:
1. Dušan Chudada
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2. Ing. Jozef Kováč
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Ing. František Ježík
starosta

