UZNESENIE č. 4/2011
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Trenčianskej Turnej
konaného dňa 27.04.2011
A. Berie na vedomie
1. Informáciu o plnení úloh rozvoja obce podľa informácií starostu obce.
2. Kontrolu plnenia uznesení s nasledovnými pripomienkami:
- rokovanie s p. Bolečkovou bude dňa 28.04.2011 o 14.00 hod.
- rekonštrukcia kuchyne – je možnosť financovania iba prostredníctvom úveru
- treba opraviť poklop pri p. Jozefovi Tomíkovi.
3. Čerpanie rozpočtu za január až marec 2011.
4. Správu o výsledku kontroly č. 1/2011 hlavnej kontrolórky obce Trenč. Turná.
5. Správu o výsledku kontroly č. 4/2011 hlavnej kontrolórky obce Trenč. Turná
s pripomienkou: prehodnotiť zmluvu s firmou ille-Papier-Service SK, spol. s r.o., Skalica
a vyhotoviť prieskum trhu na dodávku hyg. potrieb.
6. Správu o výsledku kontroly č. 5/2011 hlavnej kontrolórky obce Trenč. Turná
7. Zápisnicu z rokovania komisie pre kultúru, šport, vzdelávanie, sociálne veci
a zdravotníctvo.
8. Zápisnicu z rokovania komisie pre územné plánovanie, výstavbu, životné prostredie,
poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo.
9. Rokovací poriadok komisií OcZ obce Trenčianska Turná.
10. Protest prokurátora.
11. Návrh členov krízového štábu obce Trenčianska Turná:
Ing. Peter Mikula, Ing. Anna Ježíková, Mgr. Vladimír Zvalený, Ing. Jozef Kováč, MUDr.
Andrea Trebatická, Ing. Anton Marko, PaedDr. Beáta Sabová, Ing. Martin Lipták, Mgr.
Eva Vranáková.
12. VZN č. 2/2011 o povodňových plánoch záchranných prác právnických osôb a fyzických
osôb, podnikateľov na území obce Trenčianska Turná.
13. Žiadosť Vladimíra Oravca, Trenč. Turná č. 543 o prenájom nebytových priestorov (budovy bývalej kinosály) za účelom využitia priestoru na „Propagáciu histórie a udržanie
našich tradícií v ekonomicky funkčnej prevádzke“.
14. Žiadosť o kúpu budovy súp. č. 1 a pozemku parc. č. 7 – LIZARA, s.r.o. Trenč. Turná č.
465.
15. Žiadosť o prenájom nebytových priestorov nad COOP Jednota (stará cukráreň) – Michal
Bulko, Trenč. Turná 1443 za účelom zriadenia obchodu na predaj domácich potrieb, dverí
a ďalšieho spotrebného tovaru.
16. Žiadosť o odpredaj obecného pozemku (parc. č. 1162/4 a 1162/44) – Ing. Zuzana
Trebichalská Vachulová, M. Rázusa 28, Trenčín.
17. Žiadosť o usporiadanie pozemku – Janka Špačková, Kostolná-Záriečie 204.
18. Výpoveď nájomnej zmluvy za prenájom 40 m2 z parc. č. 2108 (ostatná plocha) - Dušan
Šedivý, Trenč. Turná č. 1443 k 15.04.2011.
19. Návrh na preplatenie nevyčerpanej dovolenky za rok 2010 Ing. Františkovi Ježíkovi.
B. Schvaľuje
1. a) predĺženie nájomnej zmluvy v obecnom byte do 30.04.2013 - Ing. Jakubovi Ježíkovi
b) Márii Godovičovej, Tr.Turná č. 1443 – predĺženie nájomnej zmluvy v nájomnom byte
do 30.4.2014, po predložení príjmov.

c) umiestniť do DSS a DD, po preskúmaní stupňa odkázanosti, nasledovných klientov:
p.Libuša Zorničková, Beckov č. 405, Štefánia Závacká, Soblahovská 15, Trenčín,
Jozef Závacký, Soblahovská 15, Trenčín, Oľga Mišurová, ul. Kúty č. Trenčín,
Dušan Hrušovský, Trenč. Stankovce 18, Mária Betáková, Trenč. Turná 588, Jozef
Lančarič, Jána Zemana 30, Trenčín.
2. Rokovací poriadok komisií OcZ obce Trenčianska Turná s pripomienkami:
1. Komisii pre ÚP, ŽP, poľnohos., lesné a vodné hospodárstvo:
a) vyčiarknuť úlohu - vypracováva stanoviská k žiadostiam o drobné stavby
b) doplniť v Rokovacom poriadku komisií OcZ úlohu - prerokováva návrhy investičných akcií obce v štádiu projektovej prípravy a zaujíma k nim stanovisko na nasledovné znenie: „prerokováva návrhy investičných akcií obce a investorov pôsobiacich
na území obce v štádiu projektovej prípravy a zaujíma k nim stanovisko“.
2. Komisii pre kultúru, šport, vzdelávanie, zdravotníctvo a sociálne veci zapracovať:
a) prerokováva a vyjadruje sa k žiadostiam o pridelenie náj. bytov
b) prerokováva a vyjadruje sa k žiadostiam k umiestneniu klientov do DSS a DD.
3. Členov krízového štábu obce Trenčianska Turná:
Ing. Peter Mikula, Ing. Anna Ježíková, Mgr. Vladimír Zvalený, Ing. Jozef Kováč, MUDr.
Andrea Trebatická, Ing. Anton Marko, PaedDr. Beáta Sabová, Ing. Martin Lipták, Mgr.
Eva Vranáková.
4. VZN č. 2/2011 o povodňových plánoch záchranných prác právnických osôb a fyzických
osôb, podnikateľov na území obce Trenčianska Turná.
5. Preplatenie nevyčerpanej dovolenky za rok 2010 Ing. Františkovi Ježíkovi, ktorá bola vyplatená v 12/2010, nakoľko si nemohol vyčerpať dovolenku do konca minulého kalendárneho roka z dôvodu nezvolenia do funkcie starostu pre volebné obdobie 2011-2014.
C. Poveruje
1. Mgr. Vranákovú zistiť skutočné podmienky vybavenia kuchyne v MŠ s možnosťou
dovybavenia do 25.05.2011
D. Ukladá
1. OcÚ vyhlásiť verejnú obchodnú súťaž na prenájom nebytových priestorov nad COOP
Jednota (stará cukráreň)
E. Doporučuje
1. p. Ježíkovej vypracovať zásady prijímania klientov do DSS a DD (VZN č. 4/2010 bod 4.
vypracovať) do budúceho OcZ.
2. predložiť do finančnej komisie zmluvu s firmou atrium s.r.o. (Ing. arch. Ján Kvasnica),
ktorej predmetom je vykonanie diela - projekt pre SP: IBV Podlužie
3. Vypracovať nové VZN o pravidlách času a predaja prevádzok na území obce Trenč. Turná,
VZN o kultúrnych a spoločenských podujatiach v obci a organizovaní týchto podujatí
v obci, ktoré bude predložené na posúdenie JUDr. Michalíkovi.
4. Starostovi obce zvolať zasadnutie krízového štábu CO do konca júna 2011
5. Starostovi obce zaslať p. Vladimírovi Oravcovi odpoveď, že v súčasnosti obec rokuje
o predaji budovy.
6. Starostovi obce rokovať s firmou LIZARA, s.r.o. o podmienkach predaja budovy bývalej
súp. č. 1 a pozemku parc. č. 7 a podnikateľskom zámere firmy.

F. Nesúhlasí
1. S odpredajom obecného pozemku (parc. č. 1162/4 a 1162/44) – Ing. Zuzane Trebichalskej
Vachulovej, M. Rázusa 28, Trenčín.

G. Súhlasí
1. S ukončením nájomnej zmluvy za prenájom 40 m2 z parc. č. 2108 (ostatná plocha) - Dušan
Šedivý, Trenč. Turná č. 1443 dohodou k 30.04.2011.
2. S navrhovanými uzneseniami bez pripomienok.

Overovatelia:
1. Ing. Martin Lipták

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

2. Ing. Jozef Kováč

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

Ing. Peter Mikula
starosta

