UZNESENIE č. 5/2013
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Trenčianskej Turnej
konaného dňa 29.05.2013
A. Berie na vedomie
1. Informáciu o plnení úloh rozvoja obce podľa informácií starostu obce.
2. Kontrolu plnenia uznesení OcZ.
3. Kontrolu príjmov a čerpanie rozpočtu za 01.-04.2013
4. Kumulatívne príjmy a výdavky DSS za 01-04/2013, príjmy DSS za rok 2013.
5. Správu o výsledku následnej finančnej kontroly č. 2 hlavnej kontrolórky obce.
6. Návrh na schválenie všeobecných podmienok na prijatie úveru z bánk.
7. Zápisnicu z komisie pre kultúru, šport, vzdelávanie, sociálne veci a zdravotníctvo.
8. Zápisnicu z komisie pre ÚP, výstavbu, ŽP, poľnohospodárstvo, lesné a vodné
hospodárstvo.
9. Zmluvu o budúcej zámennej zmluve s firmou F-marketing, s.r.o., Trenčín na zámenu
pozemkov parc. č. 1166/138, 1166/139, 1166/140, 1166/141 k. ú. Trenč. Turná.
10. Návrh zmluvy o budúcej zmluve o odkúpení parc. č. 854/4 o výmere 233 m2 – Štefan
Santa, Trenč. Turná 883
11. Žiadosť o finančný príspevok na projekt MTB BIKE PARK POVAŽSKÝ INOVEC –
Slovenský cykloklub, Piešťany.
12. Žiadosť o pridelenie dotácie na prezentáciu obce – kapela Jura ´s kanAl.
13. Poslanecký návrh Ing. Liptáka ohľadom kontroly prác na kanalizácii, na základe ktorého
starosta zvolal kontrolný deň stavby: „Trenčianska Turná Kanalizácia“ za účasti
poslancov OcZ, stavebného dozoru a stavby vedúceho dňa 05.06.2013.
14. Informáciu o výstavbe nákupného centra Laugarício Trenčín – II. etapa.
B. Schvaľuje
1. Nasledovné všeobecné podmienky na prijatie investičného úveru z bánk:
účel (na konkrétnu investíciu) – 5% Kanalizácia, Dažďová kanalizácia ul. Nivka,
Priemyselný park
splátky (doba splácania 5 rokov, výška splátok)
úrok + euribor
možnosť predčasného splatenia úveru (poplatky)
zábezpeka
poplatok za nevyčerpanie úveru
poplatok za obnovu (správu) limitu
potrebný súhlas banky na poskytnutie ďalšieho úveru
2. a) pridelenie bytu po Ing. Klementovi podľa poradovníka od 1.06.2013 na 3 roky
b) poskytnutie mimorozpočtovej dotácie pre RO vo výške 100,00 € na uskutočnenie
„ Olympijských hier“ (deti ZŠ, MŠ a seniori z klubu dôchodcov) na základe
predložených pokladničných bločkov na kúpu cien
c) poskytnutie príspevku vo výške 150,00 € p. Ivanovi Fabovi, bytom Trenč. Turná 492 –
zlatá Jánskeho plaketa.
3. Zverejnenie zámeru v zmysle § 9 a ods. 8 písm. e), zákona NR SR č. 138/1991 o majetku
obcí v znení neskorších predpisov o uzavretí budúcej zámennej zmluvy na zámenu:
pozemkov registra C parcelné čísla 1166/138, 1166/139 – orná pôda nachádzajúcich sa
v k. ú. Trenčianska Turná, v obci Trenčianska Turná, v okrese Trenčín, teraz zapísanom na
liste vlastníctva č. 1606 s celkovou výmerou 72 m2 a pozemkov registra C parcelné čísla
1166/140, 1166/141 – orná pôda nachádzajúcich sa v k. ú. Trenčianska Turná, v obci

Trenčianska Turná, v okrese Trenčín, s celkovou výmerou 80 m2 vytvorené geometrickým
plánom č. 36335924-009-13 zo dňa 12.2.2013, ktorý bol overený správou katastra Trenčín
dňa 26.2.2013 pod č. 152/13, slúžiacim na oddelenie a určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam, vyhotoveným Súkromnou geodéziou Trenčín, s.r.o. vo vlastníctve Obce
Trenčianska Turná za pozemky registra C, parcelné čísla 707/4 - záhrady, 1166/157,
1166/159, 1166/166 – orná pôda, nachádzajúce sa v katastrálnom území Trenčianska
Turná, v obci Trenčianska Turná,
v okrese Trenčín, s celkovou výmerou 1087 m2, vytvorené geometrickými plánmi č.
36335924-009-13 zo dňa 12.2.2013 a č. 36335924-018-13 zo dňa 12.2.2013, ktoré boli
overené Správou katastra Trenčín dňa 19.2.2013 pod č. 136/13, slúžiacimi na oddelenie a
určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam, vyhotovenými Súkromnou geodéziou
Trenčín, s.r.o. vo vlastníctve firmy F-marketing, s.r.o., Súvoz 1, Trenčín,
ako prípad hodný osobitného zreteľa,
v zmysle § 9 a ods. 8 písm. e), zákona NR SR č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov za účelom, že firma F-marketing, s.r.o., Súvoz 1, Trenčín sa zaväzuje
vybudovať na pozemkoch parc. č. 707/4, 1166/157, 1166/158, 1166/159 a 1166/166
technickú infraštruktúru pre stavebné pozemky podľa vypracovaného projektu (komunikáciu, rozvody plynu, pitnej vody, elektriny a kanalizácie) a bezodplatne uzatvoriť zámennú zmluvu do 31.12.2014 na uvedené pozemky.
Dôvodom hodným zreteľa je skutočnosť, že zámenou pozemkov parc. č. 707/4, 1166/157,
1166/158, 1166/159 a 1166/166 firma F-marketing, s.r.o., Trenčín bezodplatne odovzdá
Obci Trenčianska Turná miestnu komunikáciu s vybudovanými inžinierskymi sieťami.
4. Zmluvu o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy o odkúpení parc. č. 854/4 o výmere 233 m2 –
orná pôda od Štefana Santu, Trenč. Turná 883 vo výške 3495,- €, t.j. 15,-€/m2 do
31.12.2013.
C. Doporučuje
1. a) zaradiť do evidencie všetkých žiadateľov, ktorí podali žiadosť o umiestnenie v DSS
a ZpS, podľa „Zásad prijímania a predvolávania žiadateľov do zariadenia sociálnych
služieb Obce Trenčianska Turná” a po preskúmaní stupňa odkázanosti umiestniť
žiadateľov v DSS a Zps Tr. Turná (viď. príloha)
b) prijať nové VZN - zvýšiť príspevok zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov
v MŠ za pobyt dieťaťa v MŠ počas prázdnin na 7,00 €/týždenne s prevádzkou MŠ - 4
týždne v mesiaci júl 2013, ktorý bude platný po účinnosti VZN.
Finančné príspevky vyberať po prihlásení dieťaťa do MŠ.
c) zvýšenie mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za
pobyt v MŠ zapracovať do nového VZN: 16,00 € mesačne od 1.9.2013.
d) poskytnutie dotácie vo výške 150,00 € p. Ivanovi Fabovi, bytom Trenč. Turná 492 –
zlatá - Jánskeho plaketa a bronzová Jánskeho plaketa - vecný dar:
Mgr. Ján Santa, Trenč. Turná 810, Michal Režný, Tr. Turná 103, František Beták, Tr.
Turná 762, Juraj Beták, Tr. Turná 552.
D. Nesúhlasí
1. a) s odpredajom časti pozemkov parc. č. 1016/2 (EKN) a 1107/98 (CKN) z dôvodu, že
predmetné územie je riešené v odsúhlasenej zastavovacej štúdii IBV MESTSKÉ I:,
podľa ktorej je v požadovanej lokalite umiestnená komunikácia - pre Zdenka Vranáka
a manželku Evu Vranákovú, Trenč.Turná 813 a Jozefa Minárika, Trenč. Turná 764,
b) s odpredajom časti pozemku parc. č. 1107/99 (CKN) p. Martinovi Šedivému, Trenč.
Turná č. 179 z dôvodu, že na predmetnom obecnom pozemku je plánované verejné
parkovisko a splašková kanalizácia pre MŠ.

2. S napojením II. etapy kanalizácie zo stavby: „Nákupné centrum „LAUGARICIO“ Trenčín
– Belá, 2. Etapa, ZTV pre objekt B, MÖBELIX“ do jestvujúcej kanalizácie vo vlastníctve
Obce Trenčianska Turná.
Zároveň Obec Trenčianska Turná trvá na odpojení I. etapy kanalizácie NC LAUGARICIO
Trenčín cez kanalizačné potrubie v obci Trenčianska Turná a napojení na kanalizáciu, ktorá
sa buduje v rámci stavby: „I/67 – Trenčín – most“ – Juhovýchodný obchvat mesta
Trenčín“. Súčasné výtlačné potrubie je povolené ako dočasná stavba bez súhlasu vlastníka
kanalizácie (Obce Trenčianska Turná), cez ktorú sú vedené splašky do čističky odpadových
vôd v Trenčianskych Stankovciach.
E. Ukladá
1. Prerokovať predložené ponuky bánk v komisii pre správu majetku, financií, rozvoj
podnikania, obchodu a cestovného ruchu.
2. Prerokovať žiadosť o finančný príspevok na projekt MTB BIKE PARK POVAŽSKÝ
INOVEC – Slovenský cykloklub, Piešťany v komisii pre správu majetku, financií,
rozvoj podnikania, obchodu a cestovného ruchu.
3. Prerokovať žiadosť o pridelenie dotácie na prezentáciu obce na zahraničných koncertoch
v Nórskom Bergene, Haugesunde a Bremnes v dňoch 09.07.–23.07.2013 - kapela Jura
´s kanAl v komisii pre správu majetku, financií, rozvoj podnikania, obchodu a cestovného
ruchu.
F. Súhlasí
1. S odpredajom časti pozemkov parc. č. 1103/3 (CKN) a 1103/20 (CKN) na základe
predloženej žiadosti p. Karolovi Vančovi, Soblahovská 1112/45, Trenčín podľa
predloženého stavebného zámeru.
2. S navrhovanými uzneseniami bez pripomienok.

Overovatelia:
1. Ing. Martin Lipták

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

2. Ing. Dušan Poruban

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

Ing. Peter Mikula
starosta

