UZNESENIE č. 8/2011
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Trenčianskej Turnej
konaného dňa 27.07.2011
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 jún 2011,
b) čerpanie za jún 2011 .
4. a) príjmy a výdavky DSS za január až jún 2011,
b) príjmy a výdavky za jún 2011
5. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2011.
6. Návrh VZN č. 4/2011 o:
- mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie školskej dochádzky v základnej škole,
- mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie predprimárneho vzdelania a o výške príspevku
za pobyt dieťaťa v materskej škole,
- výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí,
- výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni,
- výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov vo výdajnej školskej jedálni.
7. Návrh na zvýšenie pokladničného limitu.
8. Zápisnicu z rokovania komisie pre školstvo, vzdelávanie, zdravotníctvo, sociálne veci
a šport.
9. Žiadosť Petra Porubana, Trenčianska Turná č. 1310 o povolenie užívania obecného
pozemku - časti parciel C KN 1095 a E KN 1011/1 v k. ú. Trenčianska Turná za účelom
zriadenia cyklotrialovej trate pre deti a mládež.
10. Žiadosť Ing. Petra Bolečka a Ing. Márie Bolečkovej, bytom Trenčianska Turná č. 519
o vybudovanie vsakovacej šachty a súhlas s nájomnou zmluvou.
11. Žiadosť o stanovisko k plánovanému investičnému zámeru výstavba novej ulice v lokalite
Podlužie - Ing. Miroslava Chlupa, Ing. Martina Chlupa, obaja bytom Žabinská 3, Trenčín.
12. Žiadosť o poskytnutie náhradných priestorov pre Klub dôchodcov Trenčianska Turná.
13. Žiadosť o podpísanie dodatku č. 2 k zmluve o nájme pre Poľovnícke združenie Lipníky
Trenčianska Turná s tým, že na základe rozhodnutia Obvodného lesného úradu Trenčín č.
2008/00006-63 zo dňa 30.10.2008 bola schválená nájomná zmluva o najme výkonu práva
poľovníctva v spoluvlastníkom poľovnom revíri Trenčianska Turná pre nájomcu
Poľovnícke združenie Lipníky Trenčianska Turná, Bánovská 1002, IČO 00178844213.
Rozhodnutie je právoplatné a pozemky vo vlastníctve obce sú pričlenené k spoluvlastníckemu poľovnému revíru Lipníky Trenčianska Turná a zmluva je platná na dobu 10 rokov
od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
14. ZSE, a.s. – žiadosť o odkúpenie káblového rozvodu NN na ul. Družstevná v obci
Trenčianska Turná za účelom distribúcie el. energie pre odberateľov ZSE, a.s.
15. a) žiadosti o prehodnotení sumy za odkúpenie pozemkov:
p. Katarína Bartáková , Gabriela Miháliková, Rudolf Šišovský
b) informáciu o rekonštrukcii kuchyne v MŠ
c) informáciu o riešení hospodárskej časti MŠ a jedálne
d) informáciu o možnosti dovozu stravy do MŠ
e) informáciu o možnosti získania úveru cca 350000 €
f) informáciu o predaji bývalej škôlky od COOP Jednota SD Trenčín
g) informáciu o odkanalizovaní dažďových vôd v dolnej budove ZŠ
h) informáciu o asfaltovom povrchu v ul. Cintorínska

B. Schvaľuje
1. Zmluvu o dielo medzi obcou Tr. Turná a p. Jozefom Mikoláškom na opravu dlažby
a chodníka pri ZŠ s MŠ Tr. Turná vo výške 2595,- €
2. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2011.
3. VZN č. 4/2001 o:
- mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie školskej dochádzky v základnej škole,
- mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie predprimárneho vzdelania a o výške príspevku za
pobyt dieťaťa v materskej škole,
- výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí,
- výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni,
- výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov vo výdajnej školskej jedálni.
4. Od 1.8.2011 denný pokladničný limit v obecnej pokladni vo výške 2000,- €.
5. a) predĺžiť nájomnú zmluvu v obecnom byte b. j. 31 – Lýdie a Mariánovi Mizerákovi,
bytom Trenčianska Turná č.31do 31.8.2014, po predložení príjmov
b) žiadosti o predĺženie nájomných zmlúv v bytovom dome č. 1443 riešiť podľa VZN č.
1/2004 po predložení príjmov za rok 2010 v mesiaci 9/2011.
c) umiestniť do DSS a DD podľa zásad prijímania a predvolávania žiadateľov
do zariadenia sociálnych služieb obce Trenčianska Turná a po preskúmaní stupňa
odkázanosti nasledovných klientov:
p. Jozefa Bredschneiderová, Adamovské Kochanovce č. 38, Štefan Minárik,
Zamarovce č. 143, Emília Hromníková, Trenč. Jastrabie č. 69, Štefan Saksa,
ul. Michala Kišša 13, Trenčín, Božena Zvalená, Trenč. Turná č. 386.
d) dohodu o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov za poskytovanú pobytovú službu
v zariadení pre seniorov Sociálnych služieb mesta Trenčín, m.r.o. , ul. Lavičková č. 10
Trenčín pre p. Alenu Šimíčkovú a Janu Šimíčkovú, bytom Trenčianska Turná č.132
zo dňa 11.4.2011.
e) dohodu uzavretú medzi obcou Trenčianska Turná a Alenu Šimíčkovú a Janu
Šimíčkovú, bytom Trenčianska Turná č.132 zo dňa 11.4.2011.
f) zabezpečenie osláv 50.výročia vzniku ZŠ v Trenčianskej Turnej na deň 4.11.2011.
C. Doporučuje
1. Starostovi obce reklamovať trávnaté plochy pri KD realizované firmou EUROBUILDING.
2. Starostovi obce vypracovať GP pod ihriskom parc. č. 578/21, parc. č. 577/22 v E KN
v k. ú. Tr. Turná.
3. Kontrolórke obce:
a) vyčísliť príjmy a výdavky KD za rok 2010
b) vyčísliť finančné prostriedky za telefóny OcÚ ( 6/2011 )
c) vyčísliť finančné prostriedky za kancelárske potreby ( 6/2011)
d) vyčísliť finančné prostriedky na telefón DSS a DD ( 6/2011)
4. Starostovi obce preveriť finančné náklady na obraz S. Timona a finančnú kalkuláciu na
oslavy 50.výročia vzniku ZŠ.
5. Vybudovanie cyklotrialovej trate riešiť v komisii pre územné plánovanie, výstavbu,
životné prostredie, poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo.
6. Starostovi obce prizvať žiadateľov (Ing. Boleček a Ing. Bolečková, Tr. Turná č. 519)
k riešeniu nájomnej zmluvy na zasadnutie OcZ - 9/2011.
7. Starostovi odpovedať žiadateľom (Ing. Miroslav Chlup a Ing. Martin Chlup), že celú
lokalitu Podlužie bude obec riešiť vo vlastnej réžii.

8. Starostovi obce:
a) informovať žiadateľov v zmysle pôvodného uznesenia č. 108/2011.
b) vyzvať p. Jána Horňáka k riešeniu odkúpenia, alebo zámeny obecného pozemku pred
vstupom do budovy č. 2449.
c ) zistenie podmienok na získanie úveru cca 350000,- €
d) zistiť podmienky dovozu stravy ŽŠ s MŠ
e) vyzvať projektantov na predloženie ponúk IČ a projektových prác na rekonštrukciu
areálu MŠ.
f) zistiť podmienky predaja starej škôlky od COOP Jednota SD Trenčín,
g) odkanalizovanie dažďových vôd v dolnej budove ZŠ – cenové ponuky
(prieskum trhu)
D. Súhlasí
1. S vybudovaním a realizáciou cyklotrialovej trate pre deti a mládež na vlastné náklady, na
parc. č. C KN 1095 a E CK 1011/1 v k. ú. Trenčianska Turná, až po realizácii prístupovej
cesty a zberného dvora v priemyselnej zóne.
2. S poskytnutím priestorov v podlubí KD Trenčianska Turná pre Klub dôchodcov s tým, že
potrebné úpravy si dôchodcovia vybudujú na vlastné náklady.
3. S predajom káblového rozvodu NN na ul. Družstevná v obci Trenčianska Turná za účelom
distribúcie el. energie pre odberateľov ZSE, a.s. za sumu 1630,00 €.
4. S navrhnutými uzneseniami bez pripomienok.
E. Ruší
1. a) uz. č. 135/11 – rekonštrukciu kuchyne KD pre potreby ZŠ s MŠ,
b) uz. č. 136/11 – úver do výšky 70000,- € vrátane DPH z Dexia banky Slovensko, a.s.
Trenčín

Overovatelia:
1. Ing. Dušan Poruban

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

2. Mgr. Janka Poláčková
......................................

Ing. Peter Mikula
starosta

