UZNESENIE č. 08/2012
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Trenčianskej Turnej
konaného dňa 16.08.2012
A. Berie na vedomie
1. Zmluvu o dielo č. Z1/2012/113/15 na stavbu: „Trenčianska Turná KANALIZÁCIA“.
2. Kúpnu zmluvu na odkúpenie časti parciel č. 1/3 a 1/4 – zastavané plochy a nádvoria C KN
Trenč. Turná od COOP Jednoty Trenčín.
3. Žiadosť o odkúpenie parc. KN „C“ č. 1098/27 – zast. pl. a nádvoria o výmere 225 m2,
parc. č. 1098/31 chmeľnica o výmere 87 m2 , 1098/33 ost. plochy o výmere 154 m2, parc.
č. 1038/34 ost. plochy o výmere 75 m2 – Mgr. Jaroslav Prekop, Trenč. Turná č. 716.
4. Návrh na schválenie štartovného poplatku 5,- € vo varení gulášu pri akcii „Idú furmani“.
5. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2012 na akciu: „Preteky dračích lodí obcí
a firiem Trenčianskeho kraja“, ktorá sa uskutoční dňa 01.09.2012. Dotácia bude určená na
štartovné na preteky, na ktorých budú súťažiť občania Trenč. Turnej.
B. Schvaľuje
1. Zmluvu o dielo č. Z1/2012/113/115 na stavbu: „Trenčianska Turná KANALIZÁCIA“
medzi Obcou Trenč. Turná a firmami: Doprastav, a.s. Závod Bratislava, Drieňová 31,
821 01 Bratislava 2, Vodohospodárske stavby a.s., Rontgenova 26, 851 01 Bratislava a
Aquastav, a.s., Račianska 30/A, 831 02 Bratislava, ktorej predmetom je: „Dobudovanie
kanalizácie v obci: - Vybudovanie čerpacích staníc – Zberačov a výtlačných potrubí“ vo
výške 3.245.438,27 € vrátane DPH.
2. Kúpu ½ podielu z parcely č. 1/3 – zastavané plochy a nádvoria C KN Trenč. Turná
o výmere odkupovaného podielu 124 m2 a ½ podielu z parcely č. 1/4 – zastavané plochy
a nádvoria C KN Trenč. Turná o výmere odkupovaného podielu 77,33 m2 od COOP
Jednoty Trenčín, spotrebné družstvo vo výške 20,- €/m2, čo činí 4.026,60 €.
3. Zverejnenie zámeru z dôvodu hodného osobitného zreteľa na predaj nehnuteľnosti:
½ podielu z parc. č. 1503/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2 zapísanej v KN
reg. „C“ v k. ú. Trenčianska Turná vedenej na LV č. 1.
Za dôvod hodný osobitného zreteľa považuje obecné zastupiteľstvo skutočnosť, že ide o
nehnuteľnosť – pozemok, ktorý bude slúžiť na zväčšenie pozemku pod prístavbou
obchodného domu súp. č. 29, v ktorej má COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo
postavenú stavbu (chladiarenské zariadenie), ktoré je vo vlastníctve COOP Jednoty
Trenčín, spotrebné družstvo.
Dohodnutá kúpna cena nehnuteľnosti je 20,00 €/m2.
Celková dohodnutá kúpna cena za nehnuteľnosť je vo výške 440,00 €, 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.
4. Štartovný poplatok vo varení gulášu pri akcii „Idú furmani“ vo výške 5,- €, ktorý bol
použitý na nákup vecných cien súťažiacim pri akcii Idú furmani.
5. Dotáciu z rozpočtu obce na rok 2012 na akciu: „Preteky dračích lodí obcí a firiem Trenčianskeho kraja“, ktorá sa uskutoční dňa 01.09.2012. Dotácia bude určená na štartovné na
preteky vo výške 150,- € s podmienkami: predložiť menný zoznam min. 21 súťažiacich
osôb z Trenč. Turnej, pripraviť príspevok o akcii do Turnianskych novín.

C. Určuje
1. Zámer na predaj nehnuteľnosti: ½ podielu z parc. č. 1503/2 – zastavané plochy a nádvoria
o výmere 22 m2 zapísanej v KN reg. „C“ v k. ú. Trenčianska Turná vedenej na LV č. 1
v zmysle § 9 a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov a zmene a doplnení niektorých zákonov .
D. Doporučuje
1. Žiadosť o odkúpenie parc. KN „C“ č. 1098/27 – zast. pl. a nádvoria o výmere 225 m2,
parc. č. 1098/31 chmeľnica o výmere 87 m2 , 1098/33 ost. plochy o výmere 154 m2, parc.
č. 1038/34 ost. plochy o výmere 75 m2 – Mgr. Jaroslav Prekop, Trenč. Turná č. 716
prerokovať v komisii pre ÚP, výstavbu, ŽP, poľnohospodárstvo, lesné a vodné
hospodárstvo.
E. Súhlasí
1. S navrhovanými uzneseniami bez pripomienok.
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