UZNESENIE č. 3/2011
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Trenčianskej Turnej
konaného dňa 30.03.2011
A. Berie na vedomie
1. Informáciu o plnení úloh rozvoja obce podľa informácií starostu obce s pripomienkou:
vyvolať rokovanie s TSK a SSC na úpravu križovatky I/50 s cestou II/507.
2. Kontrolu plnenia uznesení s nasledovnými pripomienkami:
vyradiť z nesplnených uznesení uznesenia č.: 104/08, 160/08, 206/08, 53/09, 12/10,
24/10, 27/10, 51/10, 52/10, 90/10.
uzn. č. 13/08, 152/09 – vyvolať rokovanie s p. Bolečkovou vo veci riešenia nájmu
pozemku do termínu: 30.04.2011
uzn. č. 94/09 – informovať investorov na pozemkoch pod pumpou do termínu:
30.04.2011
uzn. č. 225/09 – rekonštrukciu kuchyne – zistiť možnosti financovania do termínu:
30.04.2011
uzn. č. 32/10 – riešiť v rámci projektu: Zberný dvor (tabule budú zakúpené z projektu)
termín: spustenie prevádzky Zberný dvor
uzn. č. 54/10 – dohodnúť stretnutie s vlastníkmi pozemkov pod tenisovými kurtami,
predsedom občianskeho združenia tenistov do termínu: 31.05.2011
uzn. č. 73/10 – a) vyriešiť vjazd do byt. domu súp. č. 133 do termínu: 31.05.2011
b) vyradiť z nesplnených uznesení
c) opraviť poklop pri p. Tomíkovi a JUDr. Porubanovi do termínu:
30.04.2011
uzn. č. 97/10 – pripraviť alternatívne riešenie - oprava dažďovej kanalizácie na
Trenčianskej ulici
uzn. č.119/10 – a) informácie podať na budúce OcZ
b) riešiť po informovaní investorov pod pumpou
uzn. č. 37/11 – a) p. Ježíková – zmluvy s klientami DSS a DD – je zapracovaná možnosť
úpravy sumy v budúcom období
- kalkulácia mesačných nákladov na DSS a DD
b) po doporučení geológa – dobývací priestor netreba rušiť
uzn. č. 39/11 – spracováva sa GP a znalecký posudok
uzn. č. 53/11 – viesť obecnú kroniku – informovať do budúceho OcZ
3. Čerpanie rozpočtu za január až február 2011.
4. Čerpanie rezervného fondu v roku 2011.
5. Návrh na zvýšenie nájomného za nebytové priestory na základe oznámenia ŠÚ, kde bola
miera inflácie v roku 2010 v priemere 1,0 %.
6. a) Úpravu mzdy starostovi obce podľa priemernej mesačnej mzdy v SR za rok 2010 a na
základe zákona NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí, v znení zákona NR SR č. 374/1994 Z.z., zákona č. 172/1998 Z.z. zák. č.
453/2001 a zákona č. 289/2002 Z.z. a podľa § 4 ods. 1 písm. 4, s platnosťou od
01.01.2011 vo výške 1.853,50 € mesačne
b) Úpravu mzdy hlavnej kontrolórke obce podľa priemernej mesačnej mzdy v SR za rok
2010 na základe zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov a doplnkov, § 18
c, odst. 1 písm. d, s platnosťou od 01.01.2011 vo výške 345,- € mesačne.
7. Správu o výsledku kontroly č. 2/2011 hlavnej kontrolórky obce Trenč. Turná.
8. Správu o výsledku kontroly č. 3/2011 hlavnej kontrolórky obce Trenč. Turná.

9. Zápisnicu z rokovania komisie pre správu obecného majetku, financie, rozvoj podnikania,
obchodu a cestovného ruchu.
10. Zápisnicu z rokovania komisie pre územné plánovanie, výstavbu, životné prostredie,
poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo.
11. Zmluvu o poskytnutí služieb – predmet zákazky: Výkon externého manažmentu projektu
s názvom „Trenčianska Turná KANALIZÁCIA“ – M & Z Consulting, s.r.o. Považská
Bystrica.
12. Zmluvu o dielo medzi Obcou Trenč. Turná a firmou Ing. Monika Čižnárová – STAVMON, Trenčín – „Stavebný dozor – Trenčianska Turná – kanalizácia“.
13. Žiadosť o prenájom sály KD – Občianske združenie FS Nadšenci, Trenčín dňa
07.05.2011.
14. Žiadosť o odpustenie poplatku za prenájom sály KD - Občianske združenie FS Nadšenci.
15. Žiadosť o prenájom KD za účelom usporiadania koncertu – Michal Sýkora, Tr. Turná 519
16. Otvorený list obecnému zastupiteľstvu – František Svatík, Trenč. Turná č. 373.
17. Žiadosť o udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier na území
obce prostredníctvom výherných hracích prístrojov v kalendárnom roku 2011 –
CARRENA, s.r.o. Bojná.
18. Žiadosť o povolenie na presklenie balkónovej časti bytu č. 8 na Železničnej ulici č. 1443 –
Peter Cverenkár.
19. Predloženú cenovú ponuku na dodávku zemného plynu od firmy BCF.
B. Schvaľuje
1. Čerpanie rezervného fondu v roku 2011 vo výške 8.583,93 € na úhradu uvedených faktúr:
a) EZ-ET s.r.o. Žilina - faktúra za realizovanie prác na akciu „ Rekonštrukcia verejného
osvetlenia obce Trenčianska Turná“
vo výške 2.038,93 € ( čo predstavuje našu 5 %
spoluúčasť na financovaní projektu).
b) Ing. Ján Malast – STAMAT Trenčín – faktúra za vypracovanie PD na akciu
„Vybudovanie zberného miesta a intenzifikácia separovaného zberu v obci
Trenčianska Turná“ vo výške 6.545,00 €.
2. Zvýšenie nájomného nasledovne:
a) všetky nebytové priestory – 16,57 € /m2/rok (doteraz 16,41 € /m2/rok)
b) TJ Slovan Trenč. Turná – spoločná chodba a WC, pohostinstvo a kabíny mužstva –
8,37 €/m2/rok (doteraz 8,29 € /m2/rok)
c) Stredná odborná škola obchodu a služieb Trenčín – kaderníctvo v obchodnom dome –
9,26 € /m2/rok (doteraz 9,17 € /m2/rok)
d) novinový stánok v budove súp. č. 232 - 35,85 € /m2/rok (doteraz 35,50 € /m2/rok)
e) podbránie budovy súp. č. 233 – 1,01 € /m2/rok (doteraz 1,0 € /m2/rok)
3. Zmluvu o poskytnutí služieb – predmet zákazky: Výkon externého manažmentu projektu
s názvom „Trenčianska Turná KANALIZÁCIA“ – M & Z Consulting, s.r.o. Považská
Bystrica vo výške 70.380,- € vrátane DPH.
4. Zmluvu o dielo medzi Obcou Trenč. Turná a firmou Ing. Monika Čižnárová – STAVMON, Trenčín – „Stavebný dozor – Trenčianska Turná – kanalizácia“ vo celkovej výške
58.800,- €.
5. Prenájom sály KD pre Občianske združenie FS Nadšenci, Trenčín za účelom usporiadania
akcie s názvom „Tanečný dom“, ktorá je zameraná na výučbu ľudového tanca profesionálnymi pedagógmi tanca.
6. Odpustenie poplatku za prenájom sály KD - Občianske združenie FS Nadšenci na akcii
„Tanečný dom“.

C. Ukladá
1. P. Ježíkovej predložiť rozpočet skutočných režijných nákladov na prevádzku DSS a DD
k 30.06.2011.
2. Hlavnej kontrolórke predložiť čerpanie rozpočtu sumár – jednotlivé faktúry na OcZ.
3. a) hlavnej kontrolórke:
- vykonať kontrolu dodávateľských zmlúv a faktúr v roku 2011, hotovostných nákupov
v dome sociálnych služieb od otvorenia prevádzky do 30.06.2011 – zároveň úloha bude
trvalá,
b) komisii pre ÚP, výstavbu, ŽP, poľnohos., lesné a vodné hospodárstvo a komisii pre
správu obecného majetku, financie, rozvoj podnikania, obchodu a cest. ruchu:
zosúladiť a upraviť Rokovací poriadok komisií OcZ obce Trenčianska Turná s vypracovaným Štatútom komisií.
4. OcÚ:
a) aktualizovať zoznam žiadateľov o pozemky formou web-stránky, Turnianskych novín,
obecného rozhlasu do termínu: 30.04.2011
b) predložiť návrh na riešenie revitalizácie areálu materskej školy na OcZ v 10/2011
5. Starostovi obce odpovedať na list p. Svatíkovi.
D. Neschvaľuje
1. Udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier na území obce
prostredníctvom výherných hracích prístrojov v kalendárnom roku 2011, nakoľko sa
reštauračné zariadenie nachádza vo vzdialenosti 20 m od ZŠ s MŠ podľa § 35 odst.
11 zákona 171/2005 Z.z.
E. Nesúhlasí
1. S prenájmom KD za účelom usporiadania koncertu – Michal Sýkora, Tr. Turná 519.
2. S dodávkou zemného plynu od firmy BCF.
F. Ruší
1. Uznesenie č. 31/09 ohľadom Zberného dvora
G. Súhlasí
1. S odpoveďou na žiadosť zo dňa 16.03.2011 (pod reg. č. 363/2011).
2. S presklením balkónovej časti bytu č. 8 na Železničnej ulici č. 1443 – Peter Cverenkár
s podmienkou samofinancovania a predloženia návrhu vzhľadu presklenia na OcÚ.
3. S navrhnutými uzneseniami bez pripomienok.
H. Konštatuje
1. Že OcZ zvážilo výhody, resp. nevýhody umiestnenia výherného hracieho prístroja
a zhodnotilo, že pokoj v rodinách a zdravý vývoj mladých detí je väčším prínosom ako
finančné prostriedky z prevádzkovania výherného hracieho prístroja.
Overovatelia:
1. Ing. Dušan Poruban

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

2. Dušan Chudada

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

Ing. Peter Mikula
starosta

