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. Čerpanie rozpočtu za január až september 2011.
4. Kumulatívne príjmy a výdavky DSS za január až september 2011.
5. Správu o činnosti DSS.
6. Prílohu č. 2 k VZN č. 2/2009 – Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska.
7. Zápisnicu z rokovania komisie pre územné plánovanie, výstavbu, životné prostredie,
poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo.
8. Zápisnicu z rokovania komisie pre správu obecného majetku, financie, rozvoj podnikania,
obchodu a cestovného ruchu.
9. Návrh odmien za 2. a 3. Q 2011 hlavnej kontrolórke obce.
10. Odstúpenie od nájomnej zmluvy na prenájom nebytového priestoru na ul. Bánovská 29
(bývalá cukráreň) – Bulková Lucia, Trenč. Turná 1443.
11. Žiadosť o prenájom nebytového priestoru na ul. Bánovská 29 (bývalá cukráreň) – Peter
Konečný – PE-KON, Trenč. Turná 778.
12. Žiadosť o predĺženie doby nájmu nebytových priestorov – Mária Husárová – MAIKINE,
Trenč. Turná č. 360.
13. Žiadosť o prenájom nebytového priestoru (Hámre 955 – bývalá Požiarna zbrojnica) –
Miroslav Kasala, Stolárstvo, Východná 2336/16, Trenčín.
14. Žiadosť o odkúpenie pozemku parc. č. 1105/48 pod príjazdovou komunikáciou – Ing.
Peter Boleček, Ing. Mária Bolečková, Trenč. Turná 519.
15. Návrh realizácie akcií do rozpočtu obce Trenčianska Turná – Marián Lopatka, Trenč.
Turná 961 s tým, že sa prehodnotí návrh v komisii pre správu obecného majetku, financie,
rozvoj podnikania, obchodu a cestovného ruchu.
16. Návrh na kúpu nehnuteľného majetku časti parc. č. 1133/1 C KN o výmere 885 m2 – orná
pôda vedenej na LV č. 2443.
B. Schvaľuje
1. Prílohu č. 2 k VZN č. 2/2009 – Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska.
2. a) predloženú štúdiu Revitalizácia kultúrneho domu (starej kinosály) na dom služieb
„Pelikán“ za dodržania nasledovných podmienok:
- k umiestneniu okien v podkroví, kde majú byť umiestnené byty - je potrebný súhlas
vlastníkov susedných nehnuteľností,
- je potrebné dodržať max. výšku hrebeňa strechy t.j. 12,00 m,
- pre zmenu dokončenej stavby bude vydávané samostatné územné rozhodnutie.
b) štúdiu IBV Mestské vrátane napojenia na MK v zmysle predloženej situácie
vypracovanej Ing. arch. Kocajom s nasledovnými podmienkami:
- na celé územie „Mestské“ je nutné vypracovať novú štúdiu, ktorá zohľadní zmenenú
polohu dotknutej komunikácie,
- pri vypracovaní tejto štúdie budú dodržané všetky záväzné časti územného plánu obce
3. Cenu za odpredaj časti pozemku parc. č. 1107/99 žiadateľom Beták Miroslav a Nezník
Marcel vo výške 40,- € za 1 m2.

4. Odmeny za 2. a 3.Q 2011 hlavnej kontrolórke obce vo výške 30 % zo základnej mesačnej
mzdy.
5. Ukončenie nájomnej zmluvy na prenájom nebytového priestoru na ul. Bánovská 29
(bývalá cukráreň) – Bulková Lucia, Trenč. Turná 1443 k 31.10.2011.
6. Prenájom nebytového priestoru na ul. Bánovská 29 (bývalá cukráreň) – Petrovi
Konečnému – PE-KON, Trenč. Turná 778 od 01.11.2011 do 31.12.2012 za rovnakých
podmienok prenájmu nebytových priestorov predchádzajúceho nájomníka.
7. Predĺženie doby nájmu nebytových priestorov na ul. Oslobodenia 233 – Mária Husárová –
MAIKINE, Trenč. Turná č. 360 na dobu určitú do 30.06.2012 za rovnakých podmienok
prenájmu nebytových priestorov.
8. Prenájom časti pozemku parc. č. 1105/48 o výmere 114 m2 pod príjazdovou komunikáciou – Ing. Peter Boleček, Ing. Mária Bolečková, Trenč. Turná 519 za cenu 5,- €/m2 do
31.12.2014.
9. Kúpnu zmluvu (podľa prílohy) na kúpu nehnuteľného majetku časti parc. č. 1133/1 C KN
za kúpnu cenu vo výške 6,50 €/m2 (t.j. 654,8 m2) v celkovej sume 4.256,2 €.
C. Poveruje
1. Starostu obce prerokovať s firmou Hydroteam, Bratislava – ponuku na prepracovanie PD
pre stavebné povolenie za účelom zníženia ceny (komunikácia Zajarčie).
D. Ukladá
1. Pripraviť rozpis nákladov na prevádzku DSS a DD do finančnej komisie k rozpočtu na rok
2012.
E. Ruší
1. Prílohu č. 1 k VZN č. 2/2009 – Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska
(z 30.11.2011).
F. Určuje
1. Kúpnu cenu na kúpu nehnuteľného majetku časti parc. č. 1133/1 C KN vo výške 6,50 €/m2
na základe GP č. 41373006-021-11 zo dňa 15.08.2011 vypracovaný Ing. Vladimírom
Murcinom (IČO: 41373006, overený KÚ TN č. 838/11 zo dňa 06.09.2011) za účelom
rozšírenia cesty I/50, ako prípad hodný osobitného zreteľa na základe ustanovenia § 9a
odst. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o osobitnom zreteli s 3/5 väčšinou prítomných všetkých
poslancov.
G. Súhlasí
1. S navrhovanými uzneseniami bez pripomienok.
Overovatelia:
1. Mgr. Eva Vranáková

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

2. Ing. Mgr. Martin Chorvát
......................................

Ing. Peter Mikula
starosta

