UZNESENIE č. 05/2012
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Trenčianskej Turnej
konaného dňa 30.05.2012
A. Berie na vedomie
1. Informáciu o plnení úloh rozvoja obce podľa informácií starostu obce.
2. Kontrolu plnenia uznesení.
3. Čerpanie rozpočtu za apríl 2012.
4. Kontrolu príjmov a výdavkov DSS za 01.-04. 2012, príjmy DSS za rok 2012.
5. Správu o výsledku následnej finančnej kontroly č. 4/2012 hlavnej kontrolórky obce.
6. Zápisnicu z komisie pre ÚP, výstavbu, ŽP, poľnohospodárstvo, lesné a vodné
hospodárstvo.
7. Návrh VZN č. 1/2012 o sociálnych službách a o úhradách za sociálne služby v zariadení
„Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Trenč. Turná“
8. Upozornenie prokurátora – Zásady hospodárenia s majetkom obce.
9. Upozornenie prokurátora – Štatút obce.
10. Upozornenie prokurátora – VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb
na trhových miestach.
11. Upozornenie prokurátora – Voľba hlavného kontrolóra (HK) obce.
12. Žiadosť o nápravu stavu – Vladimír Vavruš, Trenč. Turná č. 545.
13. Žiadosť o nápravu stavu – Štefan Vavruš, Trenč. Turná č. 546.
14. Žiadosť o predaj obecného pozemku parc.č. 1166/136 o výmere 46 m2 - orná pôda,
vedená v k. ú. Trenčianska Turná na LV č. 1606 v reg. KN “C“, pre Mgr. Rastislava
Kužela, , bytom Soblahovská 1113/51, 911 01 Trenčín,
za účelom zabezpečenia prístupu na svoj pozemok.
15. Žiadosť o ukončenie nájmu – Jozef Červeňan, Trenč. Turná č. 307.
16. Žiadosť o prenájom pozemku parc. č. 1103/1 k. ú. Trenčianska Turná – Táňa Vavrušová,
Legionárska 1891/154, Trenčín.
17. Zmluvu o zriadení vecného bremena na parc. č. 1105/36 C KN o výmere 1 m2, časť parc.
č. 1016/4 E KN o výmere 163 m2 na základe GP č. 33183287-13-12 – EUROPEN, s.r.o.,
Trenč. Jastrabie 447 z dôvodu vybudovania vjazdu z cesty II/507 k stavbe „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.
18. Podpisovú akciu o riešenie sprejazdnenia križovatky ulice 1. Mája a ul. Oslobodenia.
B. Schvaľuje
1. VZN č. 1/2012 o sociálnych službách a o úhradách za sociálne služby v zariadení „Domov
sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Trenč. Turná“ s pripomienkou zapracovať do
článku 9 odst. 1 – vo výške 55 %.
2. Zámer na predaj nehnuteľnosti – pozemku, z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
zapísanej v KN reg „C“, ako na parc. č. 1166/136 – orná pôda o výmere 46 m2 v k. ú.
Trenčianska Turná vedenej na LV č. 1606. Za dôvod hodný osobitného zreteľa považuje
OcZ skutočnosť, že ide o nehnuteľnosť – pozemok, ktorý bráni vlastníkovi susedného
pozemku parc. č. 827/63 k prístupu na svoj pozemok, ktorý nemôže dostatočne využívať.
Dohodnutá kúpna cena nehnuteľnosti je 20,00 €/m2. Celková dohodnutá kúpna cena za
nehnuteľnosť vo výške 920,00 €, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9 a ods.
8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
3. Ukončenie nájmu parcely č. 1103/1 p. Jozefovi Červeňanovi, Trenč. Turná č. 307 v zmysle
nájomnej zmluvy.

4. Zámer na prenájom nehnuteľnosti – pozemku parc. č. 1103/7 zastavaná plocha o výmere
232 m2 CKN Trenčianska Turná, za účelom prenájmu pozemku pod čerpaciu stanicu LPG
na dobu určitú od 01.07.2012 do 31.12.2022 za cenu 1,50 € /m2/rok, ako prípad hodný
osobitného zreteľa v zmysle § 9 a ods. 9 písm. e) zákona č. 258/2009 Z.z., ktorým sa mení
a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov.
5. Zmluvu o zriadení vecného bremena na pozemok parc. č. 1105/36 C KN o výmere 1 m2,
časť parc. č. 1016/4 E KN o výmere 163 m2 na základe GP č. 33183287-13-12 za účelom
vybudovania vjazdu z cesty II/507 k stavbe „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 za sumu 150,- €/rok, ako prípad hodný osobitného
zreteľa v zmysle § 9 a ods. 9 písm. e) zákona č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa
zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov za účelom vybudovania vjazdu z cesty II/507 k stavbe
„Samoobslužné umývacie zariadenie v obci Trenčianska Turná“.
C. Určuje
1. Zriadenie vecného bremena – pozemku parc. č. 1105/36 C KN o výmere 1 m2, časť parc.
č. 1016/4 E KN o výmere 163 m2 na základe GP č. 33183287-13-12 za účelom vybudovania vjazdu z cesty II/507 k stavbe „Samoobslužné umývacie zariadenie v obci Trenčianska
Turná“, ktorá bude vybudovaná na parc. č. 1105/60 firmou EUROPEN s.r.o., 913 22 Trenč.
Jastrabie 447 za sumu 150,- €/rok.
D. Doporučuje
1. Starostovi obce odpovedať žiadateľovi o nápravu stavu (Vladimír Vavruš) nasledovne:
v ďalšom stupni projektu pre SP miestnej komunikácie bude riešenie upravené v zmysle
platného stavu podľa KN.
2. Starostovi obce odpovedať žiadateľovi o nápravu stavu (Štefan Vavruš) nasledovne:
v ďalšom stupni projektu pre SP miestnej komunikácie bude riešenie upravené v zmysle
platného stavu podľa KN.
3. Podpisovú akciu o riešenie sprejazdnenia križovatky ulice 1. Mája a ul. Oslobodenia prerokovať na komisii pre ÚP, výstavbu, ŽP, poľnohosp., lesné a vodné hospodárstvo.
4. Starostovi obce osloviť vedenie firmy AUTOCENTRUM AAA AUTO, a.s. Patrónska
cesta 39, 851 04 Bratislava za účelom skolaudovania odstavnej plochy.
E. Ukladá
1. OcÚ zapracovať pripomienky prokurátora do Zásad hospodárenia s majetkom obce a pri
nakladaní s majetkom obce postupovať podľa Zákona o majetku obcí a katastrálneho
zákona.
2. OcÚ vypracovať Štatút obce v súlade s platnými právnymi predpismi.
3. ÓcÚ vypracovať VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v súlade s platnými právnymi predpismi a pripomienkami prokurátora.
4. OcÚ pri najbližšej voľbe hlavnej kontrolórky ustanoviť uznesením podrobnosti o spôsobe
a vykonaní voľby hlavnej kontrolórky a náležitosti prihlášky v súlade so zákonom.

F. Súhlasí
1. S navrhovanými uzneseniami bez pripomienok.
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