UZNESENIE
z 3.zasadnutia OZ konaného dňa 28.4.2010 v MKS v Turanoch
Obecné zastupiteľstvo v Turanoch
A/ schvaľuje
1. VZN o záväznej časti Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu Sídelného útvaru Turany
v súlade s ustanovením § 27 ods. 3) Stavebného zákona
2. Zmeny a Doplnky č.1 Územného plánu obce Turany v súlade s ustanovením § 26 ods.3)
stavebného zákona
3. Správu Ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku k 31.12.2009
4. predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-3.2b-2010/01 ROP za účelom realizácie
projektu „Podpora a rozvoj cestovného ruchu v obci Turany“, ktorého ciele sú v súlade
s platným územným plánom obce a platným Programom hospodárskeho rozvoja
a sociálneho rozvoja obce
5. zabezpečenie realizácie projektu „Podpora a rozvoj cestovného ruchu v obci Turany“
po schválení žiadosti o NFP
6. financovanie projektu „Podpora a rozvoj cestovného ruchu v obci Turany“ vo výške 5%
z celkových oprávnených výdavkov na projekt t.j. vo výške 9.000,- €
7. predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-4.1a-2009/01 ROP za účelom realizácie
projektu „Revitalizácia centrálnej zóny obce Turany“, ktorého ciele sú v súlade s platným
územným plánom obce a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
8. zabezpečenie realizácie projektu „Revitalizácia centrálnej zóny obce Turany“ obcou
po schválení žiadosti o NFP
9. financovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt
„Revitalizácia centrálnej zóny obce Turany“ t.j. vo výške 49.437,- €
10. predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy za účelom realizácie projektu „Zberný dvor
Turany“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným Programom
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
11. zabezpečenie realizácie projektu „Zberný dvor Turany“ obcou po schválení žiadosti o NFP
12. financovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt
„Zberný dvor Turany“ t.j. vo výške 25.000,- €
13. pridelenie dotácií z rozpočtu obce podľa návrhu komisie školstva, kultúry, športu
a informovanosti
B/ berie na vedomie
1. kontrolu plnenia uznesení z OZ
2. správu o stave pohľadávok obce k 31.12.2009
3. návrh na realizáciu úpravy miestnych komunikácií na rok 2010 a nasledujúce roky
4. informáciu hlavného kontrolóra o novelizácii zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Z.z.
zákonom č.102/2010 Z.z.
C/ súhlasí
1. s vyhodnotením pripomienok dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy
a právnických osôb k návrhu Zmien a Doplnkov č.1 Územného plánu obce Turany
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D/ ukladá
1. zástupcovi starostu pripraviť návrh úpravy rozpočtu v súlade so spolufinancovaním
projektov obce
Z : zástupca starostu
T : 30 dní po schválení žiadosti
2. zástupcovi starostu informovať verejnosť prostredníctvom Hlasu Turian o možnosti postihu
v prípade neplatenia dane
Z, T : v texte
E/ konštatuje, že
1. Návrh Zmien a Doplnkov č.1 Územného plánu obce Turany /ÚPN-O Turany/ bol po dobu
30 dní zverejnený na úradnej tabuli obce a prerokovaný s dotknutými orgánmi štátnej
správy, samosprávy, právnickými a fyzickými osobami v súlade s ustanovením § 22
Stavebného zákona
2. pripomienky dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a právnických osôb sú
akceptované v dopracovanom návrhu Zmien a Doplnkov č.1 ÚPN-O Turany,resp. bude sa
k nim prihliadať v rámci obstarania následnej aktualizácie ÚPN-O Turany, pri spracovaní
následnej projektovej dokumentácie a pred realizáciou stavieb
3. fyzické osoby nevzniesli žiadne pripomienky k prerokovanému návrhu Zmien a Doplnkov
č.1 ÚPN-O Turany
4. Krajský pozemkový úrad v Žiline vydal k predloženému návrhu súhlas podľa § 13 Zákona
č.220/2004 Z.z. listom č. KPÚ 2009/00640/150 zo dňa 08.12.2009 na budúce použitie
poľnohospodárskej pôdy na stavebné zámery a iné zámery, v celom požadovanom rozsahu
23,64 ha natrvalo
5. Krajský stavebný úrad v Žiline preskúmal Návrh Zmien a Doplnkov č.1 Územného plánu
obce Turany podľa § 25 Stavebného zákona a vydal k nemu súhlasné stanovisko listom
č.2010/00845/TOM zo dňa 15.03.2010

Ing. Miroslav Blahušiak
starosta obce

