UZNESENIE č. 11/2011
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Trenčianskej Turnej
konaného dňa 30.11.2011
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 október 2011.
4. Čerpanie rezervného fondu obce v roku 2011.
5. Kumulatívne príjmy a výdavky DSS za január až október 2011.
6. Správu o výsledku následnej finančnej kontroly č. 10/2011 hlavnej kontrolórky obce
Trenč. Turná.
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 s pripomienkou:
upraviť návrhu rozpočtu obce na rok 2012 nasledovne:
Výdavky kapitálové:
c) projektová dokumentácia pre stavebné povolenie na rekonštrukciu MŠ – 10000 €
f) dažďová kanalizácia ul. Lúčna a Nivka – 90000 €
ch) splašková kanalizácia v obci – 5% spoluúčasť – 96000 €.
9. Návrh odmeny hlavnej kontrolórke obce za IV. štvrťrok 2011.
10. Zápisnicu z rokovania komisie pre kultúru, šport, vzdelávanie, sociálne veci
a zdravotníctvo.
11. Žiadosť o výstavbu dvoch bytových domov – PREMIER GROUP s.r.o., Bratislava.
12. Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na nebytové priestory – MUDr. Andrea
Trebatická, NZZ, Trenč. Turná č. 829.
13. Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na nebytové priestory – MUDr. Jana Petrášová,
Trenč. Turná č. 123.
14. Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na nebytové priestory – Monika Pauerová,
Kozmetika Monika, Trenč. Turná č. 29.
15. Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na nebytové priestory – Silvia Moncoľová,
Kadernícky salón Silvia, Trenč. Turná č. 29.
16. Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy na nebytové priestory – AUČTO, s.r.o., Lipová
238/37, Trenčín.
17. Žiadosť o prenájom nebytového priestoru (Hámre 955 – bývalá Požiarna zbrojnica) –
Miroslav Kasala, Stolárstvo, Východná 2336/16, Trenčín.
18. Žiadosť o odpustenie nájmu za KD za akciu: „Hodová zábava“ – FSk Večernica a DLMF,
Trenčianska Turná.
19. Návrh starostu obce o hlasovaní - 50 % úľava z nájomného za KD.
20. Návrh starostu obce – 50 % úľava z nájomného za KD.
21. Žiadosť o odkúpenie pozemku parc. č. 1091 a č. 1092 k. ú. Trenč. Turná – Peter Hrnčár,
Trenč. Turná č. 951.
22. Žiadosť o odpustenie nájmu za KD Hámre na akciu: benefičný koncert – Ľubomír
Matiaško, Trenč. Turná 910.
23. Zmluvu o dielo č. 1105823 medzi Obcou Trenč. Turná a firmou HYDROTEAM SPOL.
S R.O., Bratislava – prepracovanie PD pre SP: „Trenčianska Turná – lokalita Zajarčie“.
24. Žiadosť o odkúpenie rodinného domu súp. č. 165 s priľahlým pozemkom, ktorého
vlastníkom je Obec Trenč. Turná – Miroslav Vančo a Ingrid Vančová, Tr. Turná 829.

25. Oznámenie poslanca Ing. Dušana Porubana o vzdaní sa nároku na odmenu poslanca na
roky 2012, 2013 a 2014.
26. a) Zásady o hospodárení s majetkom obce,
b) ponuku Dexia banky, a.s. Slovensko a VÚB, a.s.
B. Schvaľuje
1. Čerpanie rezervného fondu obce v roku 2011 vo výške 22.742,50 € na úhradu faktúry EZET s.r.o. Žilina - za realizovanie prác na akciu „ Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce
Trenčianska Turná“ vo výške 22.742,50 € ( čo predstavuje našu spoluúčasť na financovaní
projektu).
2. Odmenu hlavnej kontrolórke vo výške 30 % zo základného platu za IV. štvrťrok 2011.

3. a) nájomnú zmluvu na 2-izbový byt po pani Andree Tomíkovej, Trenč. Turná č. 829 na
dobu určitú 1 rok do 30.11.2012, po predložení príjmov za rok 2010 pre žiadateľov:
Peter Vavruš, Trenč. Turná č. 546 a Zaira Gashiová, Trenč. Turná č. 50.
b) 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. Anna Punová, Selec č. 257, Ľudovít Koiš, Soblahovská č. 1107/17, Trenčín, František
Ondriška, Trenč. Turná č. 706, Emília Seliaková, Dubnica nad Váhom (od 11.11.2011).
4. Predĺženie nájomnej zmluvy na nebytové priestory – MUDr. Andrea Trebatická, NZZ,
Trenč. Turná č. 829 do 31.12.2012 vo výške nájomného 20,- €/m2/rok.
5. Predĺženie nájomnej zmluvy na nebytové priestory – MUDr. Jana Petrášová, Trenč. Turná
č. 123 do 31.12.2012 vo výške nájomného 20,- €/m2/rok.
6. Predĺženie nájomnej zmluvy na nebytové priestory – Monika Pauerová, Kozmetika
Monika, Trenč. Turná č. 29 do 31.12.2012 vo výške nájomného 20,- €/m2/rok.
7. Predĺženie nájomnej zmluvy na nebytové priestory – Silvia Moncoľová, Kadernícky
salón Silvia, Trenč. Turná č. 29 do 31.12.2012 vo výške nájomného 20,- €/m2/rok.
8. Predĺženie nájomnej zmluvy na nebytové priestory – AUČTO, s.r.o., Lipová 238/37,
Trenčín do 31.12.2012 vo výške nájomného schváleného uznesením OcZ č. 59/2011 zo dňa
30.03.2011.
9. Nájomnú zmluvu na nebytový priestor (Hámre 955 – bývalá Požiarna zbrojnica) –
Miroslav Kasala, Stolárstvo, Východná 2336/16, Trenčín do 31.12.2012 vo výške
nájomného 20,- €/m2/rok.
10. Odpustenie nájmu vo výške 50 % za akciu: „Hodová zábava“ – FSk Večernica a DLMF,
Trenčianska Turná.
11. Zmluvu o dielo č. 1105823 medzi Obcou Trenč. Turná a firmou HYDROTEAM SPOL.
S R.O., Bratislava – prepracovanie PD pre SP: „Trenčianska Turná – lokalita Zajarčie“
vo výške 10.500,- vrátane DPH.

C. Doporučuje
1. OcÚ:
a) vymeniť primeranú plochu (podľa výmery vo vlastníctve firmy STAFIS, Trenčín)
v lokalite PODLUŽIE s potenciálnou možnosťou prikúpenia ucelenej časti, za účelom
výstavby RD príp. radových RD,
b) informovať žiadateľa Mgr. Petra Meravého, že v zimných mesiacoch sa retardér na ul.
Mládežnícka nebude budovať (riešenie v budúcnosti závisí od rozpočtu.

2. OcÚ zaevidovať do evidencie nasledovné žiadosti o nájomné byty:
p. Zuzana Kováčová, Trenč. Turná č. 482, Mária Plančová, Horné Srnie č. 423/7.
3. Starostovi obce odpovedať na žiadosť - PREMIER GROUP s.r.o., Bratislava:
prístupová komunikácia v danej lokalite je v štádiu územného konania. Po ukončení
procesu a vydaní územného rozhodnutia a následného stavebného konania s vydaným
stavebným povolením, bude predmetná komunikácia realizovaná. Počas realizácie
komunikácie je možné začať prípravu pre územné konanie daného bytového domu.
4. Prerokovať odpredaj časti pozemku parc. č. 1091 a č. 1092 k. ú. Trenč. Turná – Peter
Hrnčár, Trenč. Turná č. 951 za účelom vybudovania stavby pre súkromno-stravovacie
činnosti v komisii pre ÚP, výstavbu, ŽP, poľnohos., lesné a vodné hospodárstvo.
D. Ukladá
1. OcÚ vypracovať prepočet úhrad za sociálne služby poskytované v DSS a DD za mesiac
11/2011 a zvlášť vyčísliť mzdovú položku.
2. OcÚ prerokovať zásady o hospodárení s majetkom obce a ponuky Dexia banky, a.s.
Slovensko a VÚB, a.s. na prefinancovanie zberného dvora v komisii pre správu majetku,
financií, rozvoj podnikania, obchodu a cestovného ruchu.

E. Neschvaľuje
1. Odpustenie nájmu za KD Hámre na akciu: benefičný koncert – Ľubomír Matiaško, Trenč.
Turná 910.
F. Súhlasí
1. S likvidáciou hasičského auta formou ponuky okolitým hasičským zborom, príp. formou
inzercie.
2. S hlasovaním o návrhu – 50 % úľava z nájomného za KD na akciu: „Hodová zábava“.
3. S navrhovanými uzneseniami bez pripomienok.

Overovatelia:
1. Ing. Martin Lipták

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

2. Dušan Chudada
......................................

Ing. Peter Mikula
starosta

