UZNESENIE č. 10/2013
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Trenčianskej Turnej
konaného dňa 30.10.2013
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 01-09/2013.
4. Správu o výsledku následnej finančnej kontroly č. 5/2013.
5. Rozpočtové opatrenie č. 4/2013 na zmenu rozpočtu obce Trenčianska Turná podľa
predloženého návrhu.
6. Zápisnicu z komisie pre kultúru, šport, vzdelávanie, sociálne veci a zdravotníctvo zo
dňa 23.10.2013.
7. Zápisnicu z komisie pre ÚP, výstavbu, ŽP, poľnohospodárstvo, lesné a vodné
hospodárstvo zo dňa 24.10.2013.
8. Zmluvu o spolupráci s TESCO STORES SR a.s., Bratislava.
9. Návrh zmluvy o budúcej kúpnej zmluve – inž.siete/stav.objekty v rámci stavby „IBV
Trenčianska Turná“, lokalita Podlužie“ MARKUSREAL s.r.o. Trenčín.
10. Zmluvu o dielo – spracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie na rok 2014 z EF
v oblasti Ochrana a využívanie vôd – verejný vodovod - P4U, s.r.o., Bratislava.
11. Zmluvu o dielo – spracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie na rok 2014 z EF
v oblasti Ochrana a využívanie vôd – ČOV a kanalizácia - P4U, s.r.o., Bratislava.
12. Zmluvu č. D-4/10/2013 o dielo „Doplnenie časti MaR a ASRTP - TRELLIS a.s.,
Trenčín.
13. Zámer predaja pozemku, parcely – novovytvoreného pozemku zapísaného v registri
„C“, ako parc. č. 1103/18 - ostatná plocha o výmere 1700 m2 v k. ú. Trenčianska
Turná vedenej na LV č. 1, ktorá je identifikovaná v geometrickom pláne číslo
41373006-59-13 vyhotovenom dňa 13.9.2013,
Ing. Vladimírom Murcinom so
sídlom: 911 01 Trenčín, IČO: 41373006, ktorý bol overený Okresným úradom
Trenčín, katastrálnym odborom, pod č. 883/13 zo dňa 8.10.2013 vo vlastníctve obce
Trenčianska Turná, bol schválený uznesením obecného zastupiteľstva v Trenčianska
Turnej č.117/2013 zo dňa 25.9.2013 a zverejnený dňa 28.9.2013 na úradnej tabuli
a na internetovej stránke obce, ktoré zverejnenie trvá aj v čase zasadnutia OcZ,
v súlade s § 9a ods.8, písm. e) zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov.
14. Žiadosť o predĺženie nájmu od 1.1.2014 do 31.12.2014 pre AUČTO, s.r.o., Trenčín.
15. Žiadosť o zrušenie prenájmu - MaMistav, s.r.o., Trenčín.
16. Žiadosť o prenájme pôdy - Jaroslav Slezáček, Trenčianska Turná.
17. Žiadosť Miroslava Kasalu – Stolárstvo-interiéry s.r.o., Trenčín o uzatvorenie novej
zmluvy o prenájme nebytového priestoru na podnikateľské účely – stolárska výroba
v budove požiarnej zbrojnice Trenč. Turná – Hámre s miestnosťou v budove KD č.
941 – soc. zariadenie (WC) z dôvodu zmeny právnej formy nájomcu od 1.1.2014.
18. Návrh Miroslava Kasalu, Trenčín na vykonávanie funkcie správca budovy
Kultúrneho domu Trenčianska Turná – Hámre.
19. Informácie o výzve cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013.
20. Informáciu o miestnom zisťovaní doriešenia problematiky hranice pozemku parc.
č. 159 k.ú. Trenčianska Turná.
B. Schvaľuje

1. Čerpanie rezervného fondu vo výške 56845,73 €, slovom päťdesiatšesťtisíc
osemstoštyridsaťpäť EUR na :
a) úhradu dodávateľskej faktúry č. 35856 od firmy GAS – MET s.r.o. Nové Mesto nad
Váhom vo výške 35856,00 € - stavba „Trenčianska Turná priemyselný park – lokalita
Zajarčie SO04 plynovod“ – stavebné práce
b) úhradu dodávateľskej faktúry č. 162013 od firmy SAPRESTAV Veľké Bierovce vo výške
14335,00 € - stavba „Trenčianska Turná priemyselný park – lokalita Zajarčie“ – dovoz
štrkov a dodanie štrku a drte
c) čiastočnú úhradu dodávateľskej faktúry č. 132013 od firmy SAPRESTAV Veľké
Bierovce a.s. vo výške 6654,73 € - stavba „Trenčianska Turná priemyselný
park – lokalita Zajarčie“ – dovoz štrkov a dodanie štrku a drte.
2. Rozpočtové opatrenie č. 4/2013 na zmenu rozpočtu obce Trenčianska Turná podľa
predloženého návrhu.
3. Zmluvu o dielo – spracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie na rok 2014 z EF v oblasti
Ochrana a využívanie vôd – verejný vodovod - P4U, s.r.o., Bratislava.
4. Zmluvu o dielo – spracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie na rok 2014 z EF v oblasti
Ochrana a využívanie vôd – ČOV a kanalizácia - P4U, s.r.o., Bratislava.
5. Zmluvu o dielo č. D-4/10/2013 vo veci vyhotovenia diela „Doplnenie časti MaR a ASRTP
na 7 ks ČSOV“ TRELLIS a.s., Trenčín.
6. V súlade s ustanoveniami podľa § 9 a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného zreteľa, z dôvodu, že predmetný
pozemok je situovaný v nevybudovanej priemyselnej zóne a podľa platného ÚPN
Trenčianska Turná je určený na podnikateľskú činnosť. V priemyselnej zóne sa
nenachádzajú inžinierske siete, nie je vybudovaný prístup na uvedený pozemok, čo bráni
žiadateľovi začať s okamžitou výstavbou. Žiadateľ bude využívať pozemok za účelom
spevnenej plochy pre účely krátkodobého odstavenia motorových vozidiel. Obec
Trenčianska Turná ponúkla na predaj uvedený pozemok v roku 2009, ale k prevodu
nehnuteľnosti nedošlo, ani v opakovaných ponukových konaniach až do súčasnosti.
Nehnuteľnosť, ktorá je predmetom odpredaja, je nevyužitá, prebytočná, stratová,
nerentabilná pre obec a vyžaduje značné finančné náklady na jej udržiavanie, ktoré
zaťažujú obecný rozpočet.
a) Predaj pozemku – novovytvoreného pozemku zapísaného v reg. „C“, ako parc. č.
1103/18 - ostatná plocha o výmere 1700 m2 v k. ú. Trenčianska Turná vedenej na LV č.
1, ktorá je ktorá je identifikovaná v geometrickom pláne číslo 41373006-59-13
vyhotovenom dňa 13.9.2013, Ing.Vladimírom Murcinom so sídlom: Trenčín, IČO:
41373006, ktorý bol overený Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom, pod č.
883/13 zo dňa 8.10.2013 vo vlastníctve obce Trenčianska Turná pre Karola Vanču,
Trenčín, ktorý podniká na základe živnostenského registra 309-5892, pod obchodným
menom Karol Vančo - PAVA, IČO: 30350174, Trenčín, , do jeho výlučného vlastníctva
v podiele 1/1 za sumu vo výške 40,00 €/m2. Celková suma za predaj nehnuteľnosti činí
68 000,00 €.
b) Návrh kúpnej zmluvy pre Karola Vanču, Trenčín, , ktorý podniká na základe
živnostenského registra 309-5892, pod obchodným menom Karol Vančo - PAVA,
IČO: 30350174, Trenčín, , do jeho výlučného vlastníctva v podiele 1/1 za sumu vo výške
40,00 €/m2. Celková suma za predaj nehnuteľnosti činí 68 000,00 €. Viazanosť návrhu
kúpnej zmluvy a lehota zaplatenia kúpnej ceny v celej výške je 30 dní odo dňa doručenia
kúpnej zmluvy.
7. a) Odkúpenie pozemku - parcela v registri „C“, číslo 854/4 o výmere 233 m2 – orná pôda,
vedenú na LV č. 201, v podiele 1/1, od Štefana Santu, Trenčianska Turná za dohodnutú
kúpnu sumu vo výške 15,00 €/m2. Celková dohodnutá kúpna suma predstavuje

sumu 3 495,00 € ;
b) kúpnu zmluvu medzi predávajúcim Štefanom Santom, Trenčianska Turná a kupujúcou
obcou Trenčianska Turná zast. Ing.Petrom Mikulom, starostom obce, IČO:00312053
na nehnuteľnosť - pozemok parcelu v registri „C“, číslo 854/4 o výmere 233 m2
– orná pôda vedenú na LV č. 201 za dohodnutú kúpnu sumu vo výške 15,00 €/m2.
Celková dohodnutá kúpna suma predstavuje 3495,00 €. Obec odkupuje nehnuteľnosť –
pozemok za účelom, že uvedený pozemok slúži pre občanov obce, ako miestna
komunikácia k rodinným domom, za nasledovných podmienok: viazanosť návrhu
kúpnej zmluvy a lehota zaplatenia kúpnej ceny v celej výške je 30 dní odo dňa doručenia
kúpnej zmluvy.
8. Predĺženie nájmu od 1.1.2014 do 31.12.2014 pre AUČTO, s.r.o., Trenčín.
9. Ukončiť nájom žiadateľa MaMistav, s.r.o., Trenčín a dosiahnuť vyrovnanie podlžnosti.
10. Bezodplatnú zámennú zmluvu na pozemky - nehnuteľnosti 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 1103/38 - 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. 41373006-044-13 zo dňa 22.7.2013, ktorý bol overený správou katastra Trenčín
dňa 31.07.2013 pod č. 650/13, slúžiaci na oddelenie parcely a určenie vlastníckych práv
k nehnuteľnostiam, vyhotovený Ing. Vladimírom Murcinom, za pozemok registra „C“,
parcelné čísla 1097/3 – ostatná plocha o výmere 16 m2 a pozemok registra „C“, parcelné
čísla 1570/2 – zast.pl. a nádvoria o výmere 8 m2, nachádzajúce sa v k. ú. Trenčianska
Turná, ktoré sú vo vlastníctve Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava,
IČO: 36361518, zapísaná na LV č. 1279, 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 Západoslovenská distribučná, a. s.,
Bratislava, IČO: 36361518, vybuduje bezodplatne na zamenenom pozemku
regist. „C“, parc. č. 1103/38- ostatná plocha o výmere 24 m2 trafostanicu podľa
projektovej dokumentácie , ktorá bude slúžiť na zásobovanie elektrickou energiou
v priemyselnom parku.
11. 1. Na základe §9 ods.2písm.a/ zák.č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len
Zákon o majetku obcí“):Spôsob prevodu vlastníctva – pozemkov na výstavbu IBV
Zajarčie – 1. etapa parc. čísla 1098/36, 1098/37, 1098/38, 1098/39, 1098/40, 1098/41 o
výmere 28184 m2 v k.ú. Trenčianska Turná, odčlenené GP č. 41373006-063-12 zo dňa
17.01.2013 vyhotoveným Ing. Murcinom overeným správou katastra dňa 25.1.2013 pod
číslom 45/13 obchodnou verejnou súťažou podľa ust. § 281 až 288 Obchodného
zákonníka.
11.2. Na základe § 9 ods. 2 písm. b/ Zákona o majetku obcí: podmienky obchodnej verejnej
súťaže nasledovne:
a) uchádzač ponúkne kúpnu cenu, ktorá presiahne 10,80 EUR za 1 m2 (obec nie je platca
DPH)
b) uchádzač prijíma podmienku, že:
• do konca lehoty na podávanie návrhov zloží na účet vyhlasovateľa zábezpeku v sume
10.000 EUR, inak návrh nebude do súťaže zahrnutý. Preukázanie zloženej zábezpeky je
nutné doložiť bankovým výpisom. Neúspešným účastníkom súťaže bude vrátená zábezpeka
do 5 dní po ukončení súťaže. Víťaznému uchádzačovi bude cena znížená o výšku zábezpeky.
V prípade, ak víťazný uchádzač odstúpi od podpisu kúpnej zmluvy, zložená zábezpeka
prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže z titulu zmluvnej pokuty.

• preukáže v lehote 15 dní od oznámenia výsledku súťaže svoju solventnosť na zaplatenie
kúpnej ceny bankovou zárukou podľa § 313 a nasl. Obch. zák. alebo v rovnakej lehote zloží
kúpnu cenu na účet vyhlasovateľa; inak má vyhlasovateľ právo odstúpiť od zmluvy,
c) uchádzač zaplatí kúpnu cenu pred podaním zmluvy na vklad v Katastri nehnuteľností,
najneskôr do jedného mesiaca od vyhodnotenia súťaže; inak má vyhlasovateľ právo
odstúpiť od zmluvy,
d) uchádzač berie na vedomie, že účinky odstúpenia od zmluvy podľa bodov c.) a d.) vyššie
uvedené nastávajú doručením písomného oznámenia vyhlasovateľa o využití tohto práva.
Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká (§ 344, 349 Obch. zák.).
e) uchádzač prijíma podmienku, že:
• predmet návrhu zmluvy podľa bodu 1.) vyhlásenia súťaže kupuje ako celok,
• na p. č. 1098/42 o výmere 5319 m2 v KÚ Trenčianska Turná vybuduje miestnu
komunikáciu s asfaltobetónovou vozovkou a obojstranným chodníkom vrátane IS v
zmysle platných noriem a technických predpisov pre IBV,
• rozčlenenie stavebných pozemkov bude v minimálnej výmere 550 m2,
• bude znášať náklady spojené s odňatím z PPF pod miestnu komunikáciu,
• bude znášať náklady spojené s vydaním územného a stavebného povolenia na IS a
miestnu komunikáciu,
• po kolaudácií odovzdá bezodplatne inžinierske siete, miestne komunikácie, vodovod,
splaškovú kanalizáciu, chodníky obci Trenčianska Turná a správcom predmetných
sietí.
OSTATNÉ SÚŤAŽNÉ PODMIENKY :
f) technické informácie o nehnuteľnosti poskytne starosta obce – Ing. Peter Mikula, tel.
0902908416, e-mail: starosta@trencianskaturna.sk. Prístup k nehnuteľnosti za účelom
obhliadky je možné dohodnúť so starostom obce – Ing. Petrom Mikulom, tel.
0902908416,
g) návrhy na uzavretie zmluvy podávajte písomne na adresu "Obec Trenčianska Turná,
sekretariát starostu obce, 913 21 Trenčianska Turná č. 86” v zalepenej obálke a s
výrazným označením "súťaž: IBV Zajarčie – 1. etapa". Túto obálku vložte do druhej
obálky s označením "prihláška do súťaže", kde okrem spomínanej zalepenej obálky s
návrhom na uzavretie zmluvy vložte:
• identifikačné údaje uchádzača (pri F.O.: meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum
narodenia, rodné číslo, adresa trvalého bydliska, pri P.O: obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ,
DIČ DPH, štatutárny orgán s uvedením oprávnenosti ku konaniu, overenú kópiu výpisu
z Obchodného registra),
• označenie kontaktnej osoby navrhovateľa, telefonický kontakt a emailovú adresu, na ktorú
mu bude vyhlasovateľom oznámený termín v prípade konania elektronickej aukcie, list s
identifikačnými údajmi o osobe súťažiaceho,
• písomné čestné prehlásenie navrhovateľa, že súhlasí s podmienkami verejnej obchodnej
súťaže,
• kópiu dokladu o úhrade finančnej zábezpeky na účet vyhlasovateľa,
• písomný súhlas uchádzača s tým, že v prípade, že po vyhodnotení OVS nedôjde k uzavretiu
kúpnej zmluvy z akéhokoľvek dôvodu na strane úspešného uchádzača, zložená zábezpeka
prepadá v prospech vyhlasovateľa z titulu zmluvnej pokuty.
Na rovnakej adrese poskytneme záujemcom na požiadanie vzor súťažného návrhu zmluvy,
ktorého obsah stanovuje minimálne náležitosti platného návrhu zmluvy.
h) Lehota na predkladanie návrhov končí dňa 20.11. 2013 o 12,00 hod. rozhodujúci je
dátum doručenia návrhu na sekretariát obecného úradu Trenčianska Turná.
i) Lehota na oznámenie splnenia podmienok účasti vo verejnej obchodnej súťaži s
vyhodnotením formou elektronickej aukcie je do 04.12.2013. Uchádzačom, ktorí splnili

podmienky účasti vo verejnej obchodnej súťaží s vyhodnotením formou elektronickej
aukcie, vyhlasovateľ zašle výzvu na účasť na elektronickej aukcii, ktorá musí obsahovať
predmet aukcie, kritéria výberu, - východiskovú cenu pre elektronickú aukciu - cena,
ktorá je stanovená po otvorení obálok obsahujúcich súťažné návrhy najvyššia zo všetkých
ponúk uchádzačov, minimálnu sumu, o ktorú je možné v priebehu súťažného kola
minimálne zvýšiť cenovú ponuku oproti najvyššej predchádzajúcej cenovej ponuke,
informácie týkajúce sa predĺženia súťažného kola, informácie týkajúce sa použitého
technického vybavenia, ako aj podmienky a špecifikácie pripojenia, dátum a čas začatia
súťažného kola, základnú dĺžku súťažného kola, iné dôležité informácie potrebné pre
nerušený priebeh elektronickej aukcie, príslušnú webovú adresu, kde bude elektronická
aukcia prebiehať. Následne bude uchádzačom na e-mailovú adresu zaslaná pozvánka na
účasť na elektronickej aukcii, ktorá obsahuje prístupové kľúče na prihlásenie do aukčnej
siene. Súťažné kolo nemožno začať skôr ako 2 pracovné dni odo dňa odoslania pozvánky
na účasť na eaukcii.
j) návrh zmluvy je už po jeho predložení neodvolateľný,
k) oprava chýb v predložených návrhoch sa vylučuje,
l) predložené návrhy možno meniť a dopĺňať len v prípade, ak je nový návrh z pohľadu
vyhlasovateľa výhodnejší ako predchádzajúci a len v stanovenej lehote na predkladanie
návrhov,
m) vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade, že bude predložený do OVS v termíne na
predkladanie súťažných návrhov iba jeden návrh, ktorý splní podmienky účasti v
elektronickej aukcii, môže komisia na vyhodnotenie súťažných návrhov, takýto návrh
vyhodnotiť ako víťazný a elektronická aukcia sa nemusí uskutočniť,
n) v prípade, že nebude s úspešným uchádzačom uzatvorená zmluva z dôvodov na strane
uchádzača, môže vyhlasovateľ uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa vo vyhodnotení
obchodnej verejnej súťaže umiestnil ako ďalší v poradí,
o) vyhlasovateľ je oprávnený rokovať o uzatvorení kúpnej zmluvy aj v prípadoch ak
z akýchkoľvek dôvodov uchádzač, ktorého ponuka bola najvyššia, neuzavrie kúpnu
zmluvu v lehote určenej vyhlasovateľom súťaže,
p) vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy alebo zrušiť súťaž.
11. 3. Zriaďuje komisiu v zložení: Ing. Dušan Poruban, Ing. Martin Lipták, Ing. Jozef Santa,
Ing. Jozef Kováč, Dušan Chudada s úlohou vyhodnotiť vyhlásenú obchodnú verejnú
súťaž a Ing. Peter Mikula (organizátora súťaže) ako tajomníka tejto komisie s úlohou
zabezpečiť obchodnú verejnú súťaž po organizačnej a administratívnej stránke.
12. Nájomnú zmluvu s firmou Miroslav Kasala – Stolárstvo –interiéry s.r.o.,
Trenčín IČO : 44448237 o prenájme nebytového priestoru na podnikateľské účely
– stolárska výroba v budove požiarnej zbrojnice Trenč. Turná – Hámre
s miestnosťou v budove KD– soc. zariadenie od 1.1.2014.
13. a) Predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy OP cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-13
za účelom realizácie projektu „VÝMĚNOU INFORMACÍ PROHLUBOVÁNÍ
ČESKOSLOVENSKÉ VZÁJEMNOSTI“ ktorého ciele sú v súlade s platným územným
plánom obce platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce;
b) Zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP;
c) Financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt t.j.
vo výške 4188,53 EUR.
C. Nesúhlasí
1. S podpísaním zmluvy o spolupráci s TESCO STORES SR a.s.,
Bratislava a ponecháva v platnosti uznesenie č. 136/2013 zo dňa 25.9.2013.
2. V tejto fáze uzatvárať zmluvné záväzky so žiadateľom MARKUSREAL s.r.o.

Trenčín vzhľadom na to, že na predmetnú stavbu nebolo začaté územné konanie
3. S prenájmom pôdy pre žiadateľa - Jaroslava Slezáčka, Trenčianska Turná,
nakoľko predmetná parcela je navrhnutá na odpredaj.
D. Doporučuje
1. a) Zaevidovať žiadateľov do zoznamu podľa „ Zásad prijímania a predvolávania
žiadateľov do zariadenia sociálnych služieb Obce Trenčianska Turná”;
b) Umiestňovať žiadateľov do DSS a ZpS podľa posudkov odkázanosti;
c) Predĺžiť zmluvy na nájomné byty v b.j. 1443 na základe žiadostí a predložení príjmov
za rok 2012:
- Ing. Soni Hatiarovej, Trenč. Turná od 1.10.2013 do 31.1.2014
- Tomášovi Rapaičovi, Trenč. Turná od 1.10.2013 do 30.9.2016 - na 3 roky
- Ing. Edite Schime, Trenč. Turná od 1.10.2013 do 30.9.2016 - na 3 roky
- Petrovi Vavrušovi, Trenč. Turná a Zaire Gashiovej, Trenč. Turná na 1 rok;
d) Zaradiť do evidencie žiadateľov o nájomné byty nasledovné žiadosti:
- Kataríny Oravcovej, Trenč. Turná
- Gabriely Vendžúrovej, Trenč. Turná
- Zairy Gashiovej, Trenč. Turná a Petra Vavruša, Trenč. Turná– pridelenie väčšieho
( 2 – izbového bytu ),
nakoľko t.č. obec nemá žiadne voľné nájomné byty;
e) Prizvať na budúce zasadnutie komisie predsedov spoločenských organizácií
k zosúladeniu projektov na kultúrne a športové akcie s finančným odhadom pre rok 2014
2. Uverejniť verejnú obchodnú súťaž „IBV Zajarčie – 1. etapa“ na webovej stránke obce a
v inzertnom časopise Pardon.
3. Starostovi obce predložiť alternatívy riešenia problematiky hranice pozemku parc. č. 159
k.ú. Trenčianska Turná.
E. Ruší
1. Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 114/2013 zo dňa 25.9.2013 a uznesenie č. 83/2013
zo dňa 26.6.2013 o čerpaní rezervného fondu v celkovej výške 56845,73 €.
2. Nájomnú zmluvu s Miroslavom Kasalom – Stolárstvo, Trenčín IČO:44372132
k 31.12.2013.

F. Poveruje
1. Stavebný úrad vykonať štátny stavebný dohľad vo veci realizácie elektrických rozvodov
v časti „IBV Trenčianska Turná - lokalita Podlužie“.
G. Určuje
1. Bezodplatnú zámenu pozemkov - nehnuteľností 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 1103/38 - 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. 41373006044-13 zo dňa 22.7.2013, ktorý bol overený správou katastra Trenčín dňa 31.07.2013 pod
č. 650/13, slúžiaci na oddelenie parcely a určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam,
vyhotovený Ing. Vladimírom Murcinom, za pozemok registra „C“, parcelné čísla 1097/3 –
ostatná plocha o výmere 16 m2 a pozemok registra „C“, parcelné čísla 1570/2 – zast.pl. a
nádvoria o výmere 8 m2, nachádzajúce sa v k. ú. Trenčianska Turná, ktoré sú vo
vlastníctve Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava,

IČO: 36361518, zapísaná na LV č. 1279, 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 Západoslovenská distribučná, a. s., Bratislava, IČO: 36361518,
vybuduje bezodplatne na zamenenom pozemku regist. „C“, parc. č. 1103/38ostatná plocha o výmere 24 m2 trafostanicu podľa projektovej dokumentácie , ktorá bude
slúžiť na zásobovanie elektrickou energiou v priemyselnom parku.
Overovatelia:
1. Ing. Mgr. Martin Chorvát
2. Ing. Dušan Poruban

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

Ing. Peter Mikula
starosta

