UZNESENIE č. 6/2011
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Trenčianskej Turnej
konaného dňa 29.06.2011
A. Berie na vedomie
1. Informáciu o plnení úloh rozvoja obce podľa informácií starostu obce.
2. Kontrolu plnenia uznesení.
3. a) čerpanie rozpočtu za január až máj 2011, čerpanie za máj 2011
b) prehľad výnosu dane z príjmov FO za jednotlivé mesiace
4. Kumulatívne príjmy a výdavky DSS za január až máj 2011, príjmy a výdavky za máj
2011.
5. Správu o výsledku následnej finančnej kontroly č. 7/2011 – dane a poplatky právnických
osôb.
6. Zápisnicu o prerokovaní splnenia uložených opatrení z následnej finančnej kontroly č.
6/2011.
7. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2010.
8. Záverečný účet obce za rok 2010.
9. Výročnú správu obce za rok 2010.
10. Hodnotiacu správu programového rozpočtu za rok 2010.
11. VZN č. 3/2011 o podnikateľskej činnosti a určení pravidiel času predaja v obchode a času
prevádzky služieb na území obce Trenčianska Turná .
12. Zápisnicu z rokovania komisie pre územné plánovanie, výstavbu, životné prostredie,
poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo.
13. Zápisnicu z rokovania komisie pre správu majetku, rozvoj podnikania, obchodu
a cestovného ruchu.
14. Predložený návrh rekonštrukcie kuchyne kultúrneho domu Trenčianska Turná.
15. Zmluvu o dielo č. 8/2011/TRIM na prevedenie opravy dažďovej kanalizácie pri KD
Trenč. Turná – Hámre.
16. Návrh úpravy platu starostu obce v zmysle zákona č. 154/2011 Z.z., zákon ktorým sa
mení a dopĺňa zákon NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí.
17. Informácie o aktivitách základnej školy a materskej školy v školskom roku 2010/2011.
18. Žiadosť o pridelenie dotácie na financovanie mimorozpočtových výdavkov spojených
s preplatením autobusu na plávanie astmatikov dňa 18.06.2011 vo výške nákladov.
19. Žiadosť o príspevok pre minifutbalové mužstvo „KUVAJT“ z Trenč. Turnej.
20. Žiadosť o vydanie VZN – Poľovnícke združenie Lipníky Trenčianska Turná.
21. Žiadosť Marcela Nezníka, Trenč. Turná č. 827 o odkúpenie parcely č. 1107/99 susediacej
s jeho pozemkom.
22. Návrh odmien hlavnej kontrolórke obce vo výške 30 % zo základného mesačného
platu za 1. štvrťrok 2011.
23. Cenovú ponuku na odkanalizovanie dažďovej kanalizácie zo zvodov pri vchodoch do
budovy ZŠ .
B. Schvaľuje
1. Záverečný účet obce za rok 2010 a celoročné hospodárenie bez výhrad.
2. Výročnú správu obce za rok 2010.
3. Hodnotiacu správu programového rozpočtu za rok 2010.

4. VZN č. 3/2011 o podnikateľskej činnosti a určení pravidiel času predaja v obchode a času
prevádzky služieb na území obce Trenčianska Turná s pripomienkou – doplniť:
Článok 3 - bod č. 9 – Prevádzkový čas na terasách zriadených príležitostne v obytnej
zóne (nie pri prevádzke) pri akciách usporiadaných obcou, ...
5. Zmluvu o dielo č. 8/2011/TRIM na prevedenie opravy dažďovej kanalizácie pri KD
Trenč. Turná - Hámre vo výške 5.855,30 € vrátane DPH s dátumom podpisu zmluvy:
29.06.2011.
6. Pridelenie dotácie na financovanie mimorozpočtových výdavkov spojených s preplatením
autobusu na plávanie astmatikov dňa 18.06.2011 vo výške nákladov.
7. Príspevok pre minifutbalové mužstvo „KUVAJT“ z Trenč. Turnej, ktorý bol použitý na
pohonné hmoty pri reprezentácii obce na minifutbalovom turnaji v dňoch 25.06. do
26.06.2011 v Moravskej Třebovej, Svitavy do výšky 50,- € na základe cestovného príkazu
po predložení súpisky hráčov a dodania príspevku do Turnianskych novín.
8. Odmenu hlavnej kontrolórke obce vo výške 30 % zo základného mesačného platu
za 1. štvrťrok 2011.
C. Ukladá
1. OcÚ vykonať kontrolu skládok na verejných priestranstvách dňa 06.07.2011 o 15.30 hod.
2. OcÚ riešiť s JUDr. Michalíkom spôsob vysporiadania pozemkov športového areálu, časť –
tenisové kurty zámenou za rovnocenný pozemok vo vlastníctve obce.
3. Hlavnej kontrolórke obce preveriť úverové zaťaženie obce s možnosťou získania úveru.
4. OcÚ:
- zapracovať zvýšenie stravnej jednotky žiakov 1. a 2. stupňa ZŠ do VZN,
- dohodnúť termín slávnostného odovzdania certifikátu so zapožičaným čestným názvom
školy.
5. OcÚ zabezpečiť informovanie občanov prostredníctvom obecného rozhlasu, Turnianskych
novín ohľadom rušenia lesnej zveri - každoročne dodržiavať kľud v termíne od marca do
15.07.
D. Doporučuje
1. Prerokovať žiadosť Marcela Nezníka, Trenč. Turná č. 827 o odkúpenie parcely č. 1107/99
susediacej s jeho pozemkom v komisii pre územné plánovanie, výstavbu, životné
prostredie, poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo.
2. Zadať vypracovanie cenových ponúk na odkanalizovanie zvodov pri vchodoch do budovy
ZŠ .
E. Súhlasí
1. S predloženým návrhom rekonštrukcie kuchyne KD s využitím úveru do výšky 70.000,- €
vrátane DPH s termínom ukončenia prác do 31.08.2011.
2. S navrhnutými uzneseniami bez pripomienok.
F. Rozhodlo,
1. Mesačný plat starostu obce Trenčianska Turná Ing. Petra Mikulu od 01.06.2011 je vo
výške 1.854,- €.
Overovatelia:
1. Ing. Mgr. Martin Chorvát

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

2. Mgr. Eva Vranáková

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

Ing. Peter Mikula
starosta

