UZNESENIE č. 10/2011
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Trenčianskej Turnej
konaného dňa 26.10.2011
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 august 2011,
b) kontrolu príjmov a výdavkov OcÚ za 06/2011,
c) kontrolu výdavkov OcÚ za 06/2011,
d) súčasný stav príjmov a výdavkov z pohľadu možnosti splácania nového úveru
4. a) kumulatívne príjmy a výdavky DSS za január až august 2011,
b) výdavky za august 2011
5. Správu o výsledku kontroly č. 8/2011 hlavnej kontrolórky obce Trenčianska Turná.
6. Správu o výsledku kontroly č. 9/2011 hlavnej kontrolórky obce Trenčianska Turná
s pripomienkou: odstrániť nedostatky z kontrolných zistení č. 9/2011.
7. VZN č. 5/2011 o prevádzkovom poriadku verejného detského ihriska.
8. VZN č. 6/2011 o zákaze prevádzkovať niektoré hazardné hry na území obce Trenčianska
Turná.
9. a) zápisnicu z rokovania komisie pre územné plánovanie, výstavbu, životné prostredie,
poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo
b) žiadosť o odkúpenie časti pozemku parc. č. 1107/99 : Miroslav Beták, Trenčianska
Turná, Kosmatinská 119 a Marcel Nezník, 913 21 Trenčianska Turná 827
10. Zápisnicu z rokovania komisie pre kultúru, šport, vzdelávanie, sociálne veci a
zdravotníctvo.
11. Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok
2010-2011, oboznámenie so školským vzdelávacím programom.
12. Zmluvu o dielo medzi firmou Masár Milan, Kubranská 88, Trenčín a Obcou Trenč. Turná
- výkopové práce a dovoz stavebného materiálu pre vsakovacie šachty v ZŠ s MŠ Trenč.
Turná
13. Zmluvu o dielo medzi firmou Ján Laco, Mníchova Lehota č. 402 a Obcou Trenč. Turná –
odkanalizovanie dažďovej vody v objekte ZŠ Trenč. Turná
14. Zmluvu o dielo medzi firmou – Ing. Pavol Ježík, Tr. Turná č. 544 a Obcou Trenč. Turná technický dozor stavby „Vybudovanie zberného miesta a intenzifikácia separovaného
zberu v obci Trenčianska Turná“
15. Zmluvu o dielo medzi firmou Creative Finance, s.r.o. - externý manažment projektu
„Vybudovanie zberného miesta a intenzifikácia separovaného zberu v obci Trenč. Turná“
16. Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na prenájom nebytového priestoru na ul. Bánovská
29 (bývalá cukráreň) – Bulková Lucia, Trenč. Turná 1443
17. Zmluvu o poskytovaní služieb medzi firmou QEX, a.s. Trenčín a Obcou Trenč. Turná –
„Propagácia, reklama a inzercia a infotabule v obci Trenčianska Turná“
18. Zmluvu o dielo č. 0604/2011/IS medzi firmou COMBIN Banská Štiavnica, s.r.o. a Obcou
Trenč. Turná – Podprahová zákazka „Vybudovanie zberného zberného miesta a intenzififikácia separovaného zberu v obci Trenč. Turná“
19. Zmluvu o dielo na zhotovenie stavebných prác – vstup do areálu ZŠ medzi firmou MS
KOVO, s.r.o. a Obcou Trenčianska Turná.
20. Žiadosť firmy MaMistav, s.r.o. Trenčín o prenájom časti pozemku parc. č. 2104/2.
21. Žiadosť občanov o vyhotovenie územného plánu na časť intravilánu obce – „Predevratie“
z dôvodu umožniť v uvedenej lokalite výstavbu rodinných domov.

22. Sťažnosť občanov na p. Petra Mikulu, Rozmarínova 510 .
B. Schvaľuje
1. VZN č. 5/2011 o prevádzkovom poriadku verejného detského ihriska.
2. VZN č. 6/2011 o zákaze prevádzkovať niektoré hazardné hry na území obce Trenčianska
Turná s pripomienkou:
upraviť § 3 bod 3 – odstrániť: (najskôr do troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti VZN
obce)
3. a) nájomné zmluvy v bytovom dome súp. č. 1443 na dobu určitú – 3 roky pre 24 nájomníníkov, ktorí spĺňajú podmienky VZN č. 1/2004 (viď. príloha)
b) nájomné zmluvy v nájomnom dome č. 1443 pre 5 nájomníkov na 1 rok s upozornením,
že na základe VZN č. 1/2004 , čl. III. bod 2., písm. a) prekročili trojnásobok životného
minima vypočítaného pre žiadateľa a osoby, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne a po
ďalšom predložení príjmov za rok 2011 v prípade, že nebudú spĺňať podmienky VZN č.
1/2004, čl. III. bod 2. písm. a) - nebude so žiadateľmi nájomných bytov predĺžená
nájomná zmluva (viď. príloha)
c) nájomnú zmluvu pre žiadateľku Gabrielu Mikušovú na dobu určitú 3 roky - na 2–izbový
byt (po pani Ing. Anne Paškovej)
d) nájomnú zmluvu na 3-izbový byt po pani Gabriele Mikušovej na dobu určitú 3 roky,
po predložení príjmov za rok 2010 pre žiadateľov v nasledovnom poradí:
Miroslav Lehocký, Trenč. Turná č. 267
Bohuslav Vavruš, Trenč. Turná č. 354
Zuzana Tehláriková, Trenč. Turná č. 829
e) umiestnenie 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. Irmu Mihálechovú, Čuklasovce (prechodne Trenč. Turná č. 554) – od 1.8.2011, Mária
Siváková, Trenč.Turná č. 689 – od 1.10.2011, Viliam Tomašovič, Dubová pri Modre
229/29 (prechodne Bánovce nad Bebravou) - od 1.10.2011.
4. Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok
2010-2011.
5. Zmluvu o dielo medzi firmou Masár Milan, Kubranská 88, Trenčín a Obcou Trenč. Turná
– výkopové práce a dovoz stavebného materiálu pre vsakovacie šachty v ZŠ s MŠ Trenč.
Turná vo výške 3.963,60 € vrátane DPH.
6. Zmluvu o dielo medzi firmou Ján Laco, Mníchova Lehota č. 402 a Obcou Trenč. Turná –
odkanalizovanie dažďovej vody v objekte ZŠ Trenč. Turná vo výške 5.225,10 € vrátane
DPH.
7. Zmluvu o dielo medzi firmou – Ing. Pavol Ježík, Tr. Turná č. 544 a Obcou Trenč. Turná technický dozor stavby „Vybudovanie zberného miesta a intenzifikácia separovaného
zberu v obci Trenčianska Turná“ vo výške 16.899,60 € vrátane DPH.
8. Zmluvu o dielo medzi firmou Creative Finance, s.r.o. - externý manažment projektu
„Vybudovanie zberného miesta a intenzifikácia separovaného zberu v obci Trenč. Turná“
vo výške 24.540,- € vrátane DPH.
9. Predĺženie nájomnej zmluvy na prenájom nebytového priestoru na ul. Bánovská 29 (bývalá
cukráreň) – Bulková Lucia, Trenč. Turná 1443 do 31.12.2012 v zmysle platného VZN.
10. Zmluvu o poskytovaní služieb medzi firmou QEX, a.s. Trenčín a Obcou Trenč. Turná –
„Propagácia, reklama a inzercia a infotabule v obci Trenčianska Turná“ vo výške 35.688,€ vrátane DPH s pripomienkami z administratívnej kontroly, ktoré treba zapracovať (viď.
príloha).
11. Zmluvu o dielo č. 0604/2011/IS medzi firmou COMBIN Banská Štiavnica, s.r.o. a Obcou

Trenč. Turná – Podprahová zákazka „Vybudovanie zberného miesta a intenzifikácia
separovaného zberu v obci Trenč. Turná“ vo výške 398.969,92 € vrátane DPH
s podmienkou zapracovať podmienky z administratívnej kontroly (viď. príloha).
12. Zmluvu o dielo na zhotovenie stavebných prác medzi firmou MS KOVO, s.r.o. a Obcou
Trenčianska Turná vo výške 7.000,- € vrátane DPH s podmienkou:
a) doplniť - identifikačné údaje, bankové spojenie
b) bod 2. Predmet zmluvy – vstup do areálu ZŠ
c) termín ukončenia: do 15.10.2011
d) bod č. 5. Platobné podmienky: Úhrada za vykonanie prác sa zrealizuje po prevzatí
diela objednávateľom vo výške 100 % na základe vystavenej faktúry zhotoviteľa
(odstrániť formu úhrady - platbu v hotovosti)
13. Prenájom časti pozemku parc. č. 2104/2 firme MaMistav, s.r.o. Trenčín za cenu 17,50
€/m2.
C. Doporučuje
1. OcÚ:
a) zadať vypracovanie GP na odčlenenie časti pozemku parc. č. 1107/99 s podmienkou:
zostávajúcu plochu využiť pre budúce parkovanie.
b) prizvať firmu STAFIS s.r.o., Súvoz 1, Trenčín na jednanie za účelom upresnenia
spôsobu výmeny pozemkov parc. č. 1107/154 a 1107/155.
2. OcÚ zapísať do evidencie žiadostí o nájomné byty nasledovných žiadateľov:
Peter Vavruš, Trenč. Turná 546 a Zaira Gashiová, Trenč. Turná 50
Jarmila Jurigová, Trenč. Turná 47
Miriam Hulajová, Trenč. Turná 296
D. Ukladá
1. OcÚ:
a) zaslať opakovanú žiadosť do VÚC na dotáciu DSS a DD v Trenčianskej Turnej v roku
2012
b) prehodnotiť úpravu VZN č. 4/2010 o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania
sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za stravu, ubytovanie, starostlivosť
a o jednorazovom príspevku v DSS v Trenčianskej Turnej a 6/2010 o sociálnych
službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovacej pôsobnosti Obce Trenč. Turná
v DSS a DD na budúce OcZ
2. Starostovi obce prizvať p. Petra Mikulu, Rozmarínova 510 na riešenie sťažnosti na riešenie
konfliktnej situácie pred rodinným domom č. 510.
E. Neschvaľuje
1. Predĺženie nájomnej zmluvy s pani Gabrielou Mikušovou, Trenč. Turná č. 1443 na 3–
izbový byt.
F. Súhlasí
1. S navrhovanými uzneseniami bez pripomienok.

Overovatelia:
1. Ing. Jozef Kováč

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

2. Mgr. Vladimír Zvalený
......................................

Ing. Peter Mikula
starosta

