UZNESENIE č. 6/2013
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Trenčianskej Turnej
konaného dňa 26.06.2013
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.-05.2013
4. Správu o výsledku následnej finančnej kontroly č. 4/2013 hlavnej kontrolórky obce.
5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2013.
6. Zápisnicu z komisie pre správu majetku, financie, rozvoj podnikania, obchodu
a cestovného ruchu.
7. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce
8. Záverečný účet obce za rok 2012
9. a) Výročnú správu obce za rok 2012.
b) Hodnotiacu správu programového rozpočtu obce za rok 2012.
10. Rozpočtové opatrenie č. 3/2013 na zmenu rozpočtu obce na rok 2013.
11. Tvorbu a čerpanie rezervného fondu.
12. Návrh VZN č. 1/2013.
13. Návrh na úpravu mzdy starostovi obce na odporúčanie poslancov a členov komisie pre
správu majetku, financie, rozvoj podnikania, obchodu a cestovného ruchu na základe
rozsahu a výsledkov práce starostu.
14. Návrh na odmenu kontrolórke obce za I. štvrťrok 2013 vo výške 25 % zo základného
mesačného platu.
15. Vyhodnotenie školského roka 2012/2013 a informácie o aktivitách ZŠ s MŠ Samuela
Timona Trenčianska Turná.
16. 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.
17. Zmluvu o dielo medzi Obcou Trenč. Turná a firmou ARCHEOLOGICKÁ AGENTÚRA
s.r.o., Cukrová 14, 811 08 Bratislava.
18. Bezodplatnú zámenu pozemkov s firmou Západoslovenská distribučná, a. s. Čulenova 6,
816 47 Bratislava, parc. č. 1103/32 – ostatná plocha o výmere 24 m2 a Obcou Trenčianska
Turná, parc. č. 1103/37 – ost. pl. o výmere 24 m2, v k. ú. Trenčianska Turná.
19. Zmluvu o dielo medzi Obcou Trenčianska Turná a firmou Peter Ševčík, Trenč. Turná 606,
ktorej predmetom je „Skrývka zeminy v Lokalite Zajarčie – priemyselný park“ pod miestnou komunikáciou.
B. Schvaľuje
1. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2013.
2. a) Dotácie z rozpočtu obce na činnosť organizácií na rok 2013 nasledovne:
Únia žien Slovenska Trenčianska Turná
200 €
SZŤP Trenčianska Turná
150 €
Klub dôchodcov Trenčianska Turná
200 €
ZO chovateľov okrasných vtákov II.
200 €
ZO chovateľov poštových holubov
150 €
SČK Trenčianska Turná
100 €
eRKO-Hnutie kres.spoločenstiev
300 €
DFS Štvorlístok Trenč. Turná
1000 €
FS Večernica Trenč. Turná
50 €
LMK Trenč. Turná
1400 €

TJ Slovan Trenč. Turná
5000 €
Svojpomocný klub stomikov Trenčín
50 €
Slovenský rybársky zväz Svinná
50 €
Jura´s kanAl Trenčianska Turná-Martin Beták 50 €
Slovenský cykloklub Piešťany
50 €
Spolu prerozdelená výška dotácií na rok 2013 predstavuje sumu 8950 €. V rozpočte obce
je vyčlenených 9250 €, tzn. 300 € zostáva ako rezerva.
b) Bezplatný prenájom kult. domu vr. energií SZŤP Trenč. Turná na akciu športové hry
telesne postihnutých.
c) Odpustenie úhrady za EE za rok 2012 ZOCHPH vo výške 159,73 €.
3. Záverečný účet obce za rok 2012 a celoročné hospodárenie bez výhrad.
4. a) Výročnú správu obce za rok 2012.
b) Hodnotiacu správu programového rozpočtu obce za rok 2012.
5. Rozpočtové opatrenie č. 3/2013 na zmenu rozpočtu obce Trenčianska Turná na rok 2013
podľa predloženého návrhu (viď. príloha).
6. 1. tvorbu rezervného fondu v roku 2013 (z prebytku hospodárenia z roku 2012) a
prevod finančných prostriedkov rezervného fondu do finančných operácií – časť
príjmov – položka 454001, kód zdroja 46 vo výške 77999,49 €, slovom
sedemdesiatsedemtisíc deväťstodeväťdesiatdeväť 49/100 € a ich použitie
2. čerpanie rezervného fondu vo výške 8658,36 €, slovom osemtisíc šesťstopäťdesiatosem 36/100 € na :
a) čiastočnú úhradu dodávateľskej faktúry č. 1151220199 od firmy Doprastav a.s.
Bratislava vo výške 3335,04 € - stavba „Trenčianska Turná KANALIZÁCIA“ –
stavebné práce 11/2012
b) čiastočnú úhradu dodávateľskej faktúry č. 1151220211 od firmy Doprastav a.s.
Bratislava vo výške 2823,06 € - stavba „Trenčianska Turná KANALIZÁCIA“ –
stavebné práce 12/2012
c) čiastočnú úhradu dodávateľskej faktúry č. 1151320003 od firmy Doprastav a.s.
Bratislava vo výške 2233,01 € - stavba „Trenčianska Turná KANALIZÁCIA“ –
stavebné práce 1/2013
d) čiastočnú úhradu dodávateľskej faktúry č. 62012 od firmy STAV-MON Čižnárová
Monika vo výške 267,25 € - stavba „Trenčianska Turná KANALIZÁCIA“ – stavebný
dozor 12/2012.
7. VZN č. 1/2013 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky
v základnej škole, o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie pred primárneho vzdelania
a o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, o výške príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni, o výške príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov vo výdajnej školskej jedálni.
8. Podľa § 5 ods. 2 citovaného zákona a s účinnosťou od 01.07.2013 - po rozhodnutí plat
starostu obce v sume, ktorá sa rovná zvýšeniu min. platu o 10 %, t. j. na sumu 1922,- €.
9. Odmenu hlavnej kontrolórke obce vo výške 25 % zo základného mesačného platu za
I. štvrťrok 2013.
10. Uzavretie 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 parc. 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. 36335924018-13 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.
11. Zmluvu o dielo medzi Obcou Trenč. Turná a firmou ARCHEOLOGICKÁ AGENTÚRA
s.r.o., Cukrová 14, 811 08 Bratislava, ktorej predmetom je archeologický výskum na
území stavby „Trenčianska Turná – priemyselný park – lokalita Zajarčie“.
12. Zámer v zmysle § 9 a ods. 8 písm. e), zákona NR SR č. 138/1991 o majetku obcí v znení
neskorších predpisov na bezodplatnú zámenu pozemkov:
pozemok registra C parcelné čísla 1103/37 - ostatná plocha o výmere 24 m2, nachádzajúca
sa v k. ú. Trenčianska Turná, zapísanom na liste vlastníctva č. 1, ktorej vlastníkom je obec
Trenčianska Turná, ktorý vznikol geometrickým plánom č. 41373006-11-13 zo dňa
4.3.2013, ktorý bol overený správou katastra Trenčín dňa 11.3.2013 pod č. 195/13,
slúžiaci na oddelenie a určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam, vyhotoveným
Súkromnou geodéziou Trenčín, s.r.o., za pozemok registra C, parcelné čísla 1103/32 –
ostatná plocha o výmere 24 m2, nachádzajúca sa v k. ú. Trenčianska Turná, ktorý je vo
vlastníctve Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO:
36361518, zapísaná na LV č. 1279,
ako prípad hodný osobitného zreteľa,
zmysle § 9 a ods. 8 písm. e), zákona NR SR č. 138/1991 o majetku obcí v znení
neskorších predpisov za účelom, že Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6,
816 47 Bratislava, IČO: 36361518, vybuduje bezodplatne na zamenenom pozemku parc.
č. 1103/37- ostatná plocha o výmere 24 m2 trafostanicu podľa projektovej dokumentácie,
ktorá bude slúžiť na zásobovanie elektrickou energiou v priemyselnom parku.
Dôvodom hodným zreteľa je skutočnosť, že bezodplatnou zámenou pozemkov parc. č.
1103/37 – ostatná plocha o výmere 24 m2, ktorej vlastníkom je Obec Trenčianska Turná
za pozemok parc. č. 1103/32- ostatná plocha o výmere 24 m2 vo vlastníctve
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518,
zapísaná na LV č. 1279, firma Západosl. distribučná, Bratislava vybuduje bezodplatne
trafostanicu podľa projektovej dokumentácie, ktorá bude slúžiť na zásobovanie
elektrickou energiou v priemyselnom parku.
13. Zmluvu o dielo medzi Obcou Trenčianska Turná a firmou Peter Ševčík, Trenč. Turná 606,
ktorej predmetom je „Skrývka zeminy v Lokalite Zajarčie – priemyselný park“ pod
miestnou komunikáciou vo výške 15218,40 € vrátane DPH.

C. Určuje
1. Zámer v zmysle § 9 a ods. 8 písm. e), zákona NR SR č. 138/1991 o majetku obcí v znení
neskorších predpisov na uzavretie 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 parc. 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. 36335924018-13 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.
D. Konštatuje
1. Že na základe uznesenia č. 68/2012 zo dňa 25.04.2012 bol plat starostu doposiaľ stanovený rozhodnutím OcZ podľa § 4 ods. 2 citovaného zákona so zvýšením o 10 %, čo po
uplatnení priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za rok 2012 znamená
na základe § 3 ods. 1 citovaného zákona – od 01.01.2013 sumu 1.922,- €.
E. Súhlasí
1. 2. S navrhovanými uzneseniami bez pripomienok.
Overovatelia:
1. Ing. Martin Chorvát

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

2. Dušan Chudada

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

Ing. Peter Mikula
starosta

