UZNESENIE č. 12/2011
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Trenčianskej Turnej
konaného dňa 14.12.2011
A. Berie na vedomie
1. Informáciu o plnení úloh rozvoja obce podľa informácií starostu obce.
2. Kontrolu plnenia uznesení.
3. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na roky 2012-2014 a návrhu
rozpočtu na rok 2012.
4. Návrh programového rozpočtu na roky 2012-2014 a programového rozpočtu na rok 2012.
5. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 4/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Trenčianska Turná
s pripomienkami:
článok 21 - doplniť bod h) pri telocvični ZŠ – parc. č. 66/2 a p. č. 1496
článok 48 – doplniť: Ak sa stane poplatník v priebehu kalendárneho roka, správca dane
môže zohľadniť úľavu alebo odpustenie poplatku na základe predložených dokladov
aj v priebehu roka. V prípade zistenia nesplnenia podmienok úľavy alebo odpustenia
poplatku, správca dane dovyrubuje alikvótnu časť poplatku.
6. Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy – MUDr. Jana Pašková, Trenč. Turná č. 123.
7. a) kumulatívne príjmy a výdavky DSS za január až november 2011,
b) príjmy DSS od 01.03.2011,
c) prehľad miezd v DSS a DD za rok 2011.
8. Zápisnicu z rokovania komisie pre správu obecného majetku, financie, rozvoj podnikania,
obchodu a cestovného ruchu.
9. Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy – Ľudovít Šedivý - ŠEDO, Trenč. Turná č. 174.
10. Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy – TJ Slovan, Trenč. Turná č. 347.
11. Žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy – NUBIUM, Bratislava.
12. Návrh navýšenia dotácie pre LMK Tr. Turná vo výške 180,- € v roku 2011.
B. Schvaľuje
1. Rozpočet obce na rok 2012 bez výhrad.
2. Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2009 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Trenčianska Turná so zapracovanými
pripomienkami.
3. Predĺženie nájomnej zmluvy na nebytové priestory – MUDr. Jana Pašková, Trenč. Turná
č. 123 do 31.12.2012 vo výške nájomného 20,- €/m2/rok.
4. Predĺženie nájomnej zmluvy na nebytové priestory (súp. č. 29) – Ľudovít Šedivý - ŠEDO,
Trenč. Turná č. 174 do 31.12.2012 vo výške nájomného 20,- €/m2/rok.
5. Predĺženie nájomnej zmluvy na nebytové priestory pohostinstvo Góóll – TJ Slovan,
Trenč. Turná č. 347 do 31.12.2012 vo výške nájomného 20,00 €/m2/rok a spoločné
priestory (spoločná chodba a WC o výmere 36,60 m2) vo výške 8,37 €/m2/rok.
6. Predĺženie nájomnej zmluvy za reklamné tabule – NUBIUM, Bratislava do 31.12.2012 vo
výške nájomného 500,- €/1 reklamné zariadenie/rok s tým, že v zmluve budú zapracované
iba 3 reklamné zariadenia (pri firme Autoštýl, a.s. sa zmluva nepredlžuje) .
7. a) navýšenie dotácie pre LMK Tr. Turná vo výške 180,- € v roku 2011,
b) nájomné za KD vo výške 180,- € za účelom usporiadania súťaže halových modelov
C. Ukladá
1. OcÚ prehodnotiť možnosti na maximálnu obsadenosť DSS a DD (motivácia zamestnancov
DSS a DD, propagácia služieb DSS a DD v okolitých obciach) .

D. Doporučuje
1. Zaslať pripomienky k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce Trenč. Turná
do 15.01.2012 hlavnej kontrolórke a členom finančnej komisie.
E. Súhlasí
1. S navrhovanými uzneseniami bez pripomienok.

Overovatelia:
1. Ing. Jozef Santa

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

2. Ing. Dušan Poruban
......................................

Ing. Peter Mikula
starosta

