UZNESENIE č. 03/2012
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Trenčianskej Turnej
konaného dňa 28.03.2012
A. Berie na vedomie
1. Informáciu o plnení úloh rozvoja obce podľa informácií starostu obce.
2. Záujem investorov o odkúpenie pozemkov na IBV.
3. Kontrolu plnenia uznesení.
4. Čerpanie rozpočtu za február 2012.
5. Kontrolu kumulatívnych príjmov a výdavkov DSS za 01.02/2012, Príjmy DSS 2012.
6. Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2002 o podmienkach držania psov v obci Trenč. Turná.
7. Zmluvu o zriadení vecného bremena na parc. č. 1105/19 C KN Trenč. Turná –
EUROPEN, s.r.o., Trenč. Jastrabie 447 z dôvodu vybudovania IS pre stavbu
„Samoobslužné umývacie zariadenie v obci Trenčianska Turná“, ktorej stavebníkom
bude firma EUROPEN s.r.o., 913 22 Trenčianske Jastrabie 447.
8. Nájomnú zmluvu na časť parc. č. 1105/39 C KN a č. 1016/4 E KN a 1105/36 C KN
Trenč. Turná pre firmu - EUROPEN, s.r.o., Trenč. Jastrabie 447. Pozemky sú vo
vlastníctve obce a pozemok je potrebný na uskutočnenie vjazdu pre stavbu
„Samoobslužné umývacie zariadenie v obci Trenčianska Turná“.
9. Premenovanie školy s novým názvom: „Základná škola s materskou školou Samuela
Timona, Trenčianska Turná 30“.
10. Žiadosť o vydanie VZN o zákaze pohybu motorových vozidiel a obmedzenom pohybe
ľudí v lokalitách: Podlužie, Lipníky, Vypálené, Patlíková, Breziny, Kyselá voda
a Súkromné role v čase od 15.05. do 15.07. z dôvodu rušenia zveri v čase kladenia mláďat
– Poľovnícke zduženie Lipníky, Trenč. Turná č. 520
11. Žiadosť o odpojenie a ukončenie používania kotolne v objekte Reštaurácia „NADJA“
z dôvodu rekonštrukcie na vlastné vykurovanie – Lazová Nadežda, Trenč. Turná č. 585
12. Ponuky úverov na prefinancovanie odkúpenia pozemkov od Prima banky Slovensko, a.s.
ČSOB, a.s. a VÚB, a.s.

B. Schvaľuje
1. Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2002 o podmienkach držania psov v obci Trenč. Turná.
2. Zmluvu o zriadení vecného bremena na parc. č. 1105/19 – orná pôda o výmere 308 m2 C
KN Trenč. Turná z dôvodu vybudovania IS pre stavbu „Samoobslužné umývacie zariadenie v obci Trenčianska Turná“, ktorá bude vybudovaná na parc. č. 1105/60 firmou
EUROPEN s.r.o., 913 22 Trenčianske Jastrabie 447.
3. Nájomnú zmluvu na časť parc. č. 1105/39 C KN o výmere 3 m2, časť parc. č. 1016/4 E
KN o výmere 148 m2 a parc. č. 1105/36 C KN o výmere 2 m2 Trenč. Turná pre firmu –
EUROPEN, s.r.o., Trenč. Jastrabie 447 s podmienkou zapracovať v článku IV. Výška
a splatnosť nájomného nasledovne: vo výške 1,- €/m2/rok so splatnosťou k 31.01.
v každom kalendárnom roku. Prvá splátka za rok 2012 bude realizovaná v alikvotnej
výške do 3 dní odo dňa podpisu tejto zmluvy.
C. Ukladá
1. Starostovi obce zverejniť v Turnianskych novinách príspevok o rušení zveri v čase kladenia
mláďat v zmysle žiadosti Poľovníckeho združenia Lipníky.

D. Doporučuje
1. Prerokovať v stavebnej a finančnej komisii dňa 02.04.2012:
a) zadanie podmienok obchodných súťaží na odpredaj pozemkov na IBV Podlužie-Močiar
I. a II. a IBV Hámre v k. ú. Trenč. Turná
b) zámer odpredať pozemky na IBV Hámre v k. ú. Tr. Turná – prizvať záujemcov na
komisiu.
E. Poveruje
1. Starostu obce s vyhlásením obchodných súťaží na odpredaj pozemkov na IBV Podlužie –
Močiar I. a II. každej samostatne a IBV Hámre v k. ú. Trenčianska Turná.
F. Nesúhlasí
1. S odstúpením kupujúceho ATG Slovakia s.r.o. Trenčín od kúpnej zmluvy medzi Obcou
Trenč. Turná a ATG Slovakia s.r.o. Trenčín uzatvorenej 28.07.2008
G. Súhlasí
1. S navrhovanými uzneseniami bez pripomienok.
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