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Výsledky volieb 
   Na základe zákona o voľbách do orgánov samo-
správy obce, miestna volebná komisia vyhlasuje 
výsledky komunálnych volieb zo dňa 2. 12. 2006. 
 

Výsledky voľby starostu obce: 
Za starostu obce Trnovec nad Váhom bol 
zvolený Ing. Július Rábek. 
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotli-
vých kandidátov pre voľby starostu obce Trnovec 
nad Váhom: 
1. Ing. Július Rábek,  nezávislý kandidát, 551 hlasov  
2. Ing. Ján Hrabovský, nezávislý kandidát,514 hlasov 
 

Výsledky pre voľby poslancov OZ: 
Za poslancov obecného zastupiteľstva v Trnovci 
nad Váhom boli zvolení: 
1. Róbert Láng, SMK-MKP, 552 hlasov 
2. Ing. Ján Hrabovský, nezávislý kandidát, 537 hl. 
3. RNDr. Edita Belovičová, nezávis. kandidát, 523 hl. 
4. Jaroslav Čerhák, SMER - SD, 447 hl. 
5. PaedDr. Ladislav Kosztanko, nezáv. kand., 380 hl. 
6. Ing. Jozef Hanzlík, SDKU, 371 hl. 
7. Alojz Čelítko, SMK - MKP, 367 hl. 
8. Ing. Mária Gašpieriková, ĽS - HZDS, 366 hl. 
9. Mgr. Juraj Boženík, ĽS - HZDS, 308 hl. 
 

Náhradníci – kandidáti, ktorí 
 neboli zvolení za poslancov: 

10. Tibor Batyka, SMER - SD, 280 hl. 
11. Pavol Marček, KDH, 265 hl. 
12. Ľudovít Žilinský, SDKU, 260 hl. 
13. Ing. Karol Petrovič, SMK - MKP, 246 hl.  
14. Ján Kelemen, SMER - SD, 241 hl. 
15. Lórant Ajtics Horváth, SMK - MKP, 240 hl. 
16. Ing. Petronela Vižďáková, SMER - SD, 227 hl. 
17. Štefan Macky ml., SMER - SD, 201 hl. 
18. Mgr. Matilda Sedláková, SMER - SD, 201 hl. 
19. Katarína Szolgová, SMER - SD, 167 hl. 
20. Július Végh, SMK - MKP, 158 hl. 
21. Ján Kóňa, SMER - SD, 145 hl. 
22. Ivan Gašparík, SMER - SD, 94 hl. 
 

V obci Trnovec nad Váhom bolo v zozname voli-
čov zapísaných 2144 osôb, obálky boli vydané 
1106 osobám – čo je 51,58 %-ná účasť na voľbách. 
 

 

 
 

Aj rok 2006, 
v priebehu ktorého sme riešili 

viac úloh vyplývajúcich 
 zo samosprávnych funkcií, 

rýchlo ubehol. 
Ďakujeme všetkým, 

ktorí sa aktívne podieľajú 
na spoluriešení týchto úloh 

a za prejavenú podporu. 
 

Želáme  Vám krásne a veselé 
Vianoce, nech sú sviatkami 

plnými lásky, pokoja 
a oddychu. 

Do nového roka Vám prajeme 
veľa zdravia, osobných 
a pracovných úspechov 

 
                        starosta obce  
a pracovníci obecného úradu 

 

Oznamy 
Obec Trnovec nad Váhom vyhla-
suje ponuku na prenájom poľno-
hospodárskej pôdy vo vlastníctve 
obce nachádzajúcej sa v katastrál-
nom území Trnovec nad Váhom: 
1. par.č. 1339   o výmere 6,3913 ha 
2. par.č. 1340/1 o výmere 0,3375 ha 
Záujemci o prenájom predmet-
ných nehnuteľností môžu podať 
cenovú ponuku na ich prenájom 
na sekretariát Obecného úradu 
v Trnovci nad Váhom, najneskôr 
dňa 29. decembra 2006 do 12,00 
hodiny. 

* 
Obvodná organizácia Slovenského 
rybárskeho zväzu v Trnovci nad 
Váhom oznamuje svojim členom, 
že rybárske lístky sa budú vydá-
vať od januára 2007 v rybárskom 
dome v Trnovci nad Váhom vždy 
v sobotu od 9,oo do 14,oo hodiny. 
Prehľady o úlovkoch môžu rybári 
odovzdávať u členov výboru do 5. 
januára 2007 – len vyplnené. 
Nevyplnený prehľad o úlovkoch 
bude evidovaný ako neodovzdaný. 

Volieb sa osobne zúčastnila aj naša najstaršia 
spoluobčianka pani Helena Balková 

 

  

 
PF 2007 

 

 

Hviezdička na nebi svieti 
a deň za dňom letí. 
Ku štedrej večeri je  

už len krok, 
tak želáme 

veselé Vianoce 
a šťastný nový rok. 

 

  Nech radosť a šťastie 
vládne u Vás doma,  
nech zďaleka obchádza Vás 
nešťastie a smola.  
Nech pohoda vládne  
za sviatočným stolom,  
nech láska prevláda  
nad nemilým slovom.  
 

                   Krásne Vianoce 
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zvonenie zvončekov. „Ide Mikuláš!“ zazne-
lo z nejedných ústočiek roztúžených ratoles-
tí. Mikuláš potom deťom rozdával malé ba-
líčky sladkostí a milo sa prihováral s anjeli-
kom, anjelikom, ktorý bol na polovičku čer-
tík. A na koniec čert, ktorý kontroloval situ-
áciu, aby žiadne dieťa, ktoré sa nechcelo po-
lepšiť neprišlo až k svätému Mikulášovi. 
    Touto cestou vyjadrujeme svoje poďako-
vania hlavnému sponzorovi a organizátorovi 
Róbertovi Lángovi, pomocníkom Tomášovi 
Špánikovi, Lucke Martinkovičovej, Veroni-
ke Brezinovej, Františkovi Mészárosovi alias 
Csillagovi, všetkým, ktorí boli ochotný 
venovať svoj čas a prostriedky pre radosťou 
žiariace očká našich detí.              
                                                 Ďakujeme! 
 

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA 
 

NOVEMBER – DECEMBER 
Narodili sa : 
Imrich Mihalics 
Marcela Hulalová 
Filip Nagy 
Damian Ostrožanský 
Lenka Berkešová 
Martin Mikóczi 
Uzavreli manželstvo : 
Stanislav Mäsiar  
a Katarína Kusyová 
 

Peter Šmátrala  
a Henrieta Szalayová 

Jubilanti : 
70 rokov: Edita Gréczová 
 Viktória Keszeliová 
 Viola Kóňová 
75 rokov:  Mária Bartolenová 
 Júlia Belovičová 
 Margita Kissová 
 Ida Kulinová 
 Jozef Škudla 
 Ružena Tóthová 
80 rokov:  Arpád Alaksza 
 František Iványi 
 Irma Kosztíková 
 Paula Marčeková 
 Ladislav Mezei 
85 rokov:  Berta Bábiková 
 Ján Kajma 
 Margita Molnárová 
95 rokov:  Helena Balková 
 

Opustili naše rady : 
 

Ladislav Varga – 90 ročný 
Anna Bíróova – 81 ročná 

Alexander Pethő – 89 ročný 
Kvetoslava Rudická – 50 ročná 

Jolana Hlavatá – 77 ročná 
 

V septembri aj naša trojtriedna materská škola 
otvárala brány dokorán. Tí najmenší, ktorí do školy 
kráčali po prvý krát to nemali ľahké. Zostať v cudzom 
prostredí a ešte k tomu bez milovanej mamičky je vec 
nepredstaviteľná. Tak ako sa počas roka menia ročné 
obdobia, tak aj deti prejdú svojim vývojom a z uplaka-
ného prváčika je sebavedomý druháčik a múdry pred-
školák. Postupom času deti vnímajú atmosféru v pros-
tredí materskej školy po niekoľkých mesiacoch už 
úplne inak. Samozrejme, že veľkú úlohu zohráva indi-
viduálny prístup učiteľky k deťom a detí k učiteľke. 
Aby bol každý prežitý deň v škôlke zaujímavý, pripra-
vujeme pre deti rôzne aktivity, či už v rámci výchovno 
-vzdelávacieho procesu, alebo v spolupráci s rodičmi. 
Deti v najmenšej vekovej skupine si pomaličky zvyka-
jú na denný režim v materskej škole, prechádzajú 
adaptačným programom a postupne sa samostatne za-
pájajú do spoločných činností. Deti strednej vekovej 
skupiny rozvíjajú svoje kamarátske vzťahy, čo sa od-
ráža aj pri ranných príchodoch do škôlky s veľkým ús-
mevom a šťastím, že sa konečne môžu hrať s tým svo-
jim kamarátom. Svoju zručnosť si skúšajú v rôznych 
aktivitách, tak ako to bolo v prípade TEKVICOVEJ 
PARTY v novembri, keď si deti a pani učiteľky spo-
ločne s rodičmi vytvorili príjemnú atmosféru pri vyre-
závaní a aranžovaní tekvicových hláv. Predškoláci už 
venujú všetky svoje aktivity na prípravu do školy. Sú 
to deti fyzicky zdatnejšie, a preto sa môžu vybrať na 
dlhšie vychádzky, v rámci ktorých v súlade s výchov-
no-vzdelávacou činnosťou spoznávajú významné bu-
dovy našej obce. Jednou z nich bola aj septembrová 
exkurzia na železničnej stanici. Jeseň ponúkla širokú 
paletu činností. Svoje nápady a zručnosti mohli deti 
realizovať v spoločnom podujatí s rodičmi pod náz-
vom JESENNÉ DIELNIČKY. Pekný zážitok mali deti 
1. decembra, keď do našej MŠ zavítal macko Brumík. 
Osobné stretnutie s maskotom a spoločná hra priniesla 
deťom sladkú odmenu. Neprešiel týždeň a našu MŠ 
navštívil Mikuláš s anjelikom a čertom. Šťastie a ra-
dosť sa odzrkadľovali na detských tváričkách plných 
očakávaní, čo komu Mikuláš daruje. Štedrý Mikuláš 
ich obdaril sladkými balíčkami, ktoré boli zabezpeče-
né v spolupráci s rodičmi a obecným úradom. Deti sa 
mu odvďačili za jeho dobroprajnosť piesňami a bás-
ňami s nádejou, že o rok príde zas. Nedá mi nespome-
núť, že naši predškoláci sa zúčastnili aj rôznych mi-
moškolských akcií. Kytičkou piesní a básní prispeli 
k slávnostnej atmosfére privítania novorodeniatok do 
života usporiadaného na OcÚ. Atmosféru prichádzajú-
cich vianočných sviatkov sme vniesli aj do priestorov 
materskej školy JARMOKOM DOBREJ NÁLADY v 
spolupráci s rodičmi. Vianočnú atmosféru preniesli 
naši predškoláci aj medzi pracovníkov obecného úra-
du svojim milým vianočným pozdravom, ku ktorému 
sa pripája celý kolektív pracovníkov MŠ. Pri tejto prí-
ležitosti navštívili aj obyvateľov a zamestnancov 
DOMOVA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY.  
   V tomto zhone každodenných starostí sa na chvíľu 
pozastavme a zaspomínajme na chvíle, ktoré nám po-
núkol rok 2006. Čím nás obohatili pozitívne i menej 
pozitívne. Myslím si, že aj z tých menej pozitívnych 
skúseností si človek odnáša ponaučenie a hľadá vys-
vetlenie v tom, že ak akokoľvek nepríjemná situácia 
nás niečomu naučila. 
Blížia sa Vianoce, ten čas rýchlo letí. Na stromčeku 
sviečky svietia, šťastím žiaria deti. Starý rok už 
odchádza a nový ide za ním, nech len radosť 
prináša, to je mojim prianím ! 
                              Za kolektív MŠ  Alžbeta Matulová 
 

Záhradkári vystavovali 
   Pri príležitosti volieb ZO SZZ usporia
dala výstavu ovocia, zeleniny a kvetov. 
Výstavku navštívilo 201 návštevníkov, 
ktorým touto cestou ďakujeme. 
   V súťaži o Najkrajšie jablko Trnovca 
nad Váhom sa umiestnili: I. miesto 
odroda Gloster - p. L. Polák; II. miesto 
odroda Idared - p. L. Polák; III. miesto 
odroda Golden Delicius - p. V. Kaňa 
     Aj tento rok sme sa zúčastnili 11.
ročníka celoslovenskej súťaže o naj
krajšie jablko roka 2006, kde od p. 
Poláka sme mali 6 odrôd a od p. Kaňu 4 
odrody. S radosťou vám oznamujeme, 
že v odrode Golden Delicius od p. Kaňu 
Vincenta sme obsadili IV. miesto 
a v odrode Gala, tiež od p. Kaňu II. 
miesto.  
   ZO SZZ ďakuje zúčastneným za 
reprezentáciu našej obce na takej 
veľkolepej výstave ako je Celoslovenská 
výstava o najkrajšie jablko roka, ktoré sa 
tento rok usporiadalo v Nitre. 
 

                                       Výbor ZO SZZ
 

      Asi 50 detí zíde-
ných v kostole. Všet-
ky dostali od svätého 
Mikuláša pozvánku 
na stretnutie v utorok 
5. decembra o 15.00. 
  Napätie vrcholilo 
s blížiacou sa treťou 
hodinou. Keď tu zra-
zu bolo počuť klopa-
nie konských kopýt a 
  
 

KOMUNITNÉ CENTRUM 
V HORNOM JATOVE 
  V minulom čísle Trnoveckých novín sme 
Vás informovali o prebiehajúcom projekte 
rekonštrukcie starej školy na Hornom Jatove 
a vybudovania komunitného centra. Na ús-
pešnej realizácii projektu sa spolupodielal 
Fond sociálneho rozvoja, ktorý poskytol ob-
ci dotáciu na rekonštrukciu. Vďaka patrí aj 
starostovi obce a poslancom obecného zas-
tupiteľstva, ktorý projekt odsúhlasili a schvá-
lili jeho spolufinancovanie z rozpočtu obce. 
Dňa 27. novembra 2006 sa uskutočnilo sláv-
nostné otvorenie priestorov komunitného 
centra v Hornom Jatove za účasti starostu 
obce a zástupcov Fondu sociálneho rozvoja. 
V súčasnosti už budova slúži svojmu účelu. 
Miestni obyvatelia začali komunitné centrum 
využívať na vzdelávacie, voľnočasové, spo-
ločenské, ale aj športové aktivity. K tomu im 
slúži jedna spoločenská miestnosť so stolmi, 
stoličkami a nábytkom, a športová miestnosť, 
kde je umiestnený stôl na stolný tenis a posil-
ňovňa. Komunitné centrum má v súčasnosti 
najväčší úspech najmä medzi deťmi a mla-
dými ľuďmi, ktorí sa zúčastňujú rôznych 
krúžkov a aktivít. Veríme však, že v budúc-
nosti si nájdu cestu do komunitného centra aj 
starší obyvatelia Horného Jatova. 
 

  Projekt je spolufinancovaný fondom sociálneho rovoja 
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- Mgr.Boženík podal návrh na poskytnutie odmeny 
pre riaditeľku ZŠ s MŠ. Poslanci navrhli riešiť 
odme-nu podľa finančných možností školy 
a odmeňovacie-ho poriadku.  
Prvé zasadnutie  obecného zastupiteľstva sa konalo 
11.12. 2006 za účasti novozvolených, odstupujúcich 
poslancov a prizvaných. Zasadnutie  slávnostne 
zahá-jil  starosta obce Ing. Július Rábek a v úvode 
sa poďa-koval poslancom za prácu, ktorú spoločne 
za predošlé volebné obdobie vykonali k spokojnosti 
spoluobča-nov. Po slávnostnom príhovore 
prítomných obozná-mila s výsledkami volieb do 
orgánov samosprávy predsedníčka miestnej 
volebnej komisie p. Szabová. Potom nasledovalo 
zloženie sľubu starostu a poslan-cov. Na zasadnutí 
poslanci neschválili zriadenie obec-nej rady 
a nezvolili zástupcu starostu. OZ schválilo 
zriadenie 5 komisií a ich predsedov: komisia 
finančno -plánovacia a hospodársko-podnikateľská 
– predseda Ing.Ján Hrabovský; komisia životného 
prostredia, výstavby, poľnohospodárstva 
a dopravy – predsedníč-ka Ing.Mária 
Gašpieriková; komisia športu, kultúry, 
vzdelávania, mládeže, sociálnych vecí 
a zdravotníctva - predseda Mgr.Juraj Boženík; 
bytová komisia – pred-seda Ing.Ján Hrabovský 
a komisia pre verejné obstará-vanie - predseda 
p.Róbert Láng. Predsedovia na ďal-šie zasadnutie 
môžu predložiť návrhy na doplnenie členov 
komisií z radov poslancov a  občanov obce. Ďalej 
OZ schválilo plat starostu obce. Na zasadnutí 
poslanci určili nasledovných sobášiacich Ing.Július 
Rábek, Mgr.Juraj Boženík, Ing.Ján Hrabovský 
a PaedDr.Ladislav Kosztanko. Za zapisovateľku 
zá-pisnice zo zasadnutia bola určená p.Katarína 
Zalube-lová. Ing. Hrabovský poznamenal, že do 
kroniky obce a do obecných novín sa slávnostný 
sľub mohol foto-graficky zdokumentovať. 
14.12.2006 sa za 100% účasti poslancov 
uskutočnilo druhé zasadnutie obecného 
zastupiteľstva, na kto-rom bolo prejednané 
všeobecne záväzné nariadenie o dani 
z nehnuteľnosti na rok 2007 a zloženie inven-
tarizačných komisií na vykonanie inventarizácie 
ma-jetku obce. Po prejednaní dotazov zo strany 
poslancov OZ schválilo predložený návrh VZN 
a návrh zloženia inventarizačných komisií. 
V diskusii vystúpili poslan-ci s nasledovnými 
pripomienkami a dotazmi:  
p.Láng:   - upozornil na voľný pohyb psov v obci 
- poznamenal, že sa  končia nájomné zmluvy na 
orné pôdy, doporučuje  zverejniť ponuky 
prenájmu obec-ných pozemkov vo vlastníctve obce 
cestou  rozhlasu, obecných novín a oznamom na 
obecnej tabuli 
- ohľadom majetku obce dopodrobna prezrieť 
pozem-kové knihy, aby všetok obecný majetok bol 
vysporia-daný a zadokumentovaný 
- dotaz na žiadosti adresované na OZ. Žiada, aby 
poš-ta doručená na obecný úrad, ktorá je 
adresovaná na  obecné zastupiteľstvo, bola 
predložená na prejednanie zastupiteľstvu 
- petícia občanov na podporu kandidatúry starostu 
obce a poslanca, či sa zbieralo svojvoľne z vlastnej 
iniciatívy zamestnancov obce alebo príkazom. Ak 
áno, potom sa jedná o porušenie pracovnej 
disciplíny, nakoľko si nevykonávali svoju prácu. 
- ako postupuje obec voči rómskym spoluobčanom, 
ktorí majú vo svojich dvoroch a svojom okolí sme-
tisko 
Mgr.Boženík: - poukázal na financovanie originál-
nych kompetencií, problémy financovania sú so 
škol-skou družinou (nízky normatív), MŠ, 
poznamenal, že škole neboli v plnej výške 
poukázané finančné pros-triedky, ktoré boli 
schválené v rozpočte. Po prejednaní poslanci uložili 
prednostke úradu zabezpečiť dofinan-covanie ZŠ 
s MŠ  podľa schváleného rozpočtu na rok 2006. 
Ďalej je na rozhodnutí OZ, či v ŠKD bude len 
jedno oddelenie, zrušenie druhého oddelenia by 

   30. zasadnutie OZ sa konalo 6. 11. 2006 za 
100% účasti  poslancov, riaditeľky ZŠ s MŠ 
PaedDr.Klinckovej, zástupkyne MŠ 
p.Hippo-vej, vedúcej školskej jedálne 
p.Lencsésovej  a kontrolórky obce 
Ing.Fülöpovej. Na zasadnutí bol prejednaný 
rozbor hospodárenia a plnenie rozpočtu za 
III. štvrťrok 2006, ktorý bez výh-rad 
zobralo OZ na vedomie. Ako ďalší bod OZ 
prejednalo návrh p. Lánga na zmenu VZN 
č.3/2006 o určení pravidiel času predaja 
v ob-chodoch a času prevádzky služieb na 
území obce, kde  OZ súhlasilo s predĺžením 
prevádz-kovej doby maximálne do 24.00 
hod za pod-mienky súhlasu bezprostredne 
dotknutých su-sedov. V nasledujúcom bode 
bola prejednaná podrobná správa 
o výchovno–vzdelávacej čin-nosti, 
výsledkoch a podmienkach ZŠ s MŠ za 
školský rok 2005/2006. V rámci tohoto bodu 
boli  prejednané problémy, požiadavky 
vedenia školy, záškoláctvo a drzé  správanie 
sa niekto-rých žiakov voči svojim 
pedagógom.V ďalšom bode OZ schválilo 
predložený návrh zápisu za rok 2005 do 
kroniky obce. Na návrh bytovej komisie OZ 
schválilo pridelenie nájomných bytov 
v bytovom dome 6 B.J. nasledovným 
žiadateľom: 3 izbové byty - Katarína 
Fukaso-vá, Silvia a Marek Hlavatý, 2 izbové 
byty - Iveta a Vladimír Kurucoví, Lucia 
Veľbacká a 1 izbové byty - Margita 
Baloghová a Júlia Kele-menová. Zároveň 
poslanci schválili výšku ná-jomného, 
poplatok za pripojenie nového odber-ného 
miesta elektrickej energie a darovacia 
zmluva na zriadenie plynovej prípojky 
k byto-vému domu 6 B.J a. zmluvu 
o zriadení zálož-ného práva. V došlej pošte  
bolo prejednané:  
- žiadosť Juraja Híreša a  manž. o odpredaj 
pozemku, ktorý dlhodobo užívajú. Po 
prejed-naní OZ dalo predbežný súhlas na 
odpredaj pozemku.  
– ponuka Róberta Stojku o odpredaj 
pozemku, ktorú ponuku OZ vzalo na 
vedomie.  
– oznámenie o začatí konania „Havarijná 
nádrž na DPo a.s. Šaľa“  konanie vo veci 
vydania integrovaného povolenia na 
prevádzku výroby PVAC disperzií 
a lepidiel, ktoré OZ vzalo na vedomie.  
– žiadosť stolnotenisového oddielu o úhradu 
nákladov elektrickej energie a plynu na 
vyku-rovanie počas tréningov. Po 
prejednaní OZ schválilo úhradu nákladov 
počas tréningov  a zápasov do konca roku 
2006 a úhradu nákla-dov na rok 2007 
zapracovať do budúcoročného rozpočtu.  
V diskusii odzneli nasledovné dotazy 
a pripo-mienky: -Ing.Motolíková 
informovala s pos-tupom pri vypracovaní 
prevádzkového poriad-ku pohrebiska 
-p.Láng žiada vyčistiť osvetľovacie telesá 
v ce-lej obci a kladne hodnotil začatie 
realizácie prechodu v Novom Trnovci. 
- starosta obce informoval  s plánovanou re-
konštrukciou elektrickej siete 
a vybudovaním novej trafostanice v časti 
obce za ihriskom 
- Ing.Hrabovský upozornil na nutnú opravu 
elektrických káblov na ihrisku, upratanie 
lístia z verejných priestranstiev, upozorniť 
majiteľa domu č.226 na vyčistenie kanála 
pred domom, ktoré znečistenie  bolo 
spôsobené pri rekon-štrukcii domu.  
- Ing.Petrovič doporučil umiestniť k dolnej 
artézskej studni odpadový kôš, 
a v miestnom cintoríne staré náhrobné 

faktúry;  
- ďalej podal návrh na zloženie komisie 
športu, kultúry, vzdelávania a mládeže, 
sociálnych vecí a zdravotníctva nasledovne: 
p.Čerhák, p.Čelitko, p. Kelemen, p. Kočišová 
a p. Bócsová 
PaedDr.Kosztanko navrhol, aby 
rozpočtovaná suma na originálne 
kompetencie bol rozdelená mesačne s 2-3% 
rezervou   
p.Láng doporučil, aby riaditeľstvo školy 
navrhlo vlastný systém čerpania rozpočtu 
finančných prostriedkov  
p.Čerhák požiadal starostu obce, aby 
rozpočto-vané finančné prostriedky na TJ 
boli  poukazo-vané na účet priebežne 
- dotaz na rekonštrukciu zariadenia opatrova-
teľskej služby ako i sumu, ktorá bola použitá 
na rekonštrukciu telocvične 
PaedDr.Kosztanko -dotaz na  rozpočet, či sa 
bude pripravovať ešte tento rok  
- depozitár múzea, či máme ešte záujem 
o odkú-penie, ak áno zistiť informáciu 
o vlastníctve 
starosta - rozpočet obce je pripravený v kapi-
tolách príjmy a bežné výdavky, treba 
navrhnúť rozdelenie kapitálových výdavkov. 
Podľa nové-ho zákona sa rozpočet pripravuje 
na 3 roky. 
p.Čelitko tlmočil požiadavku občanov 
o namon-tovanie verejného osvetlenia na 
konci ulice Fü-tyüllő sor, o možnosť zriadenia 
bankomatu v ob-ci, o preriedenie stromov 
a údržbu priestoru na konci Fütyüllő sor a k 
zriadeniu sociálneho za-riadenia na dvore 
separovaného odpadu. 
Ing. Gašpieriková informovala so závermi 
z po-rady na KSÚ, ohľadne smerného 
územného plánu. Ďalej podala návrh na 
schválenie členov do komisie životného 
prostredia, výstavby, poľnohospodárstva 
a dopravy: RNDr.Belovičo-vá, 
PaedDr.Kosztanko, Ing.Hanzlík a Ing.Valo, 
ktorí boli jednohlasne schválení za členov. 
Ing.Hrabovský podal návrh na schválenie 
členov komisie finančno-plánovacej a 
hospodársko podnikateľskej: 
PaedDr.Kosztanko a p.Láng, ktorí boli 
jednohlasne schválení  
- na preverenie spôsobu a finančných 
prostriedkov rekonštrukcie telocvične 
- ďalej konštatoval, že pred komunálnymi 
voľbami svoje volebné programy zverejnili 
kandidáti Ing.Rábek, Ing.Hrabovský a SMK, 
z ktorých programov by sa mohli vybrať 
priority, aby mohli byť koncom roka 
hodnotiteľné.  
- doporučil venovať viacej pozornosti kvalite 
trnoveckých novín, ich tlači a zhodnosti         
v slovenskom aj maďarskom vydaní 
- dotazoval sa, ako bol zúčtovaný materiál 
použitý na propagáciu kandidatúry 
nezávislého kandidáta Ing.Rábeka 
- konštatoval, že sa skultúrnilo a upravilo 
okolie zdravotného strediska, ale i v ostatných 
loka-litách sú staršie neudržiavané rodinné 
domy, ktoré kazia vzhľad obce a bolo by na 
uvážení vyzvať vlastníkov na opravu alebo so 
súhlasom vlastníka zverejniť voľné domy 
a pozemky na odpredaj, prípadne na 
výstavbu a netreba budo-vať nové stavebné 
obvody  
RNDr.Belovičová upozornila, že rómske deti 
obťažujú starších spoluobčanov, navrhuje ich 
upozorniť členmi obecnej polície 
Mgr.Boženík sa dotazoval na zber odpadu, či 
organizácie, ktoré odpad zbierajú, nemajú 
kon-tajnery na separovaný odpad, ktoré by 
bolo dob-ré umiestniť k bytovkám  
Z radov obyvateľov sa zasadnutia zúčastnil p. 
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9. Vlčany 15 6 2 7 44:52 20 
10.Cabaj-Čápor 15 5 2 8 31:48 17 
11.Topoľčianky 15 4 4 7 21:25 16 
12.Trnovec 15 5 0 10 48:49 15 
13.D.Štál 15 5 0 10 37:64 15 
14.Ivánka 15 4 2 9 25:69 14 
15.Sládkovičovo 15 3 0 12 22:98 9 
16.Tešedíkovo 15 1 3 11 15:53 6 
 

Siedmy ročník halových majstrovstiev 
okresu Šaľa  o Pohár  firmy  TIBI  sa 
uskutoční  v  sobotu   30. decembra 
v mestskej  športovej  hale. 
Žreb  nám  v  skupine  C  prisúdil   tri 
mužstvá.     Harmonogram skupiny C: 
11.20 Šaľa B/Veča – Trnovec 
11.40 Vlčany – Tešedíkovo B 
12.20 Šaľa B/Veča – Tešedíkovo B 
12.40 Vlčany – Trnovec 
13.20 Trnovec – Tešedíkovo B 
13.40 Vlčany – Šaľa B/Veča 
 

Na záver kalendárneho roka 2006 FK 
ďakuje všetkým, ktorí prispeli 
k činnosti a želá príjemné prežitie 
vianočných sviatkov a v roku 2007 
veľa šťastia. 
                             spracoval Š. Kočiš 
 

 

 

„A“ mužstvo v 1. lige celú jesennú časť 
súťaže ťahá za kratší koniec, čo sa 
prejavilo tým, že od 15.8.2006 nebolo kde 
trénovať, čo trvalo až do začiatku súťaže.  
Od poslednej informácie odohralo mužstvo 
osem zápasov, z toho boli tri víťazstvá: 
Trnovec „A“ – Trnava „A“ 9:5 
Trnovec „A“ – Nové Zámky „A“ 9:5 
Senec „A“ – Trnovec „A“ 6:8 
Ďalej mužstvo dosiahlo jednu remízu a to 
nasledovne Trnovec „A“ – Tovarníky 7:7. 
 

Mužstvo štyrikrát prehralo a to nasledov-
ne:        Trnovec „A“  – Holíč„A“        0:14 
ŠK UKF Nitra „B“      – Trnovec „A“    8:6 
Domino Nitra „B“       – Trnovec „A“  10:4 
Rača „B“ – Trnovec „A“ 8:6 
 

Tabuľka 1.ligy po 11. kole: 
1. Holíč 11 10 1 0 127:27 32 
2. Rača B 11 8 0 3 86:68 27 
3. UKF Nitra B 11 7 1 3 88:66 26 
4. Tr. Teplá 11 7 0 4 87:67 25 
5. Domino Nitra 11 6 2 3 87:67 25 
6. Galanta 11 6 1 4 89:65 24 
7. STK N.Zámky 11 6 1 4 86:68 24 
8. Tovarníky 11 3 2 6 68:86 19 
 

 

9. Senec 11 3 1 7 64:90 18 
10.Trnovec 11 3 1 7 58:96 18 
11.Piešťany 11 2 0 9 37:117 15 
12.Trnava 11 0 0 11 47:107 11 
 

„B“ mužstvo v 3. lige, čo je najvyššia 
súťaž v nitrianskom kraji, zatiaľ suverénne 
obsadzuje posledné miesto v tabuľke, na-
koľko doteraz všetky zápasy skončili 
prehrou. Dosiahnuté výsledky sú nasle-
dovné: 
Trnovec „B“       – Nové Zámky „B“     6:12 
Volkovce „A“    – Trnovec „B“            18:0 
Trnovec „B“      – Zemné „A“                4:14 
Komárno – Šahy „B“ – Trnovec „B“    13:5 
Trnovec „B“      – Hontianske Trsťany „A“ 1:17 
 

Tabuľka 3. ligy: 
1. SOG Nitra 11 11 0 0 157:41 33 
2. Vráble 11 9 1 1 127:71 30 
3. Zemné 11 8 1 2 120:78 28 
4. Kom./Šahy B 11 7 1 3 113:85 26 
5. H.Trsťany 11 6 1 4 113:85 24 
6. N.Baňa/Pod. 11 5 1 5 106:92 22 
7. STK N.Zám.B 11 4 0 7 93:105 19 
8. Domino Nr B 11 4 0 7 85:113 19 
9. Volkovce 11 3 1 7 95:103 18 
10.Bánov B 11 3 0 8 72:126 17 
 

 

11.Topoľčany B 11 3 0 8 66.132 17 
12.Trnovec B 11 0 0 11 41:157 11 
 

„C“ mužstvo  v okrese Šaľa zatiaľ si 
vedie veľmi dobre, nakoľko všetky 
zápasy doteraz vyhralo. Dosiahnuté 
výsledky od poslednej informácie sú 
nasledovné: 
Neded „A“      –   Trnovec „C“        2:16 
Trnovec „C“   –   Tatran Šaľa „B“   16:2 
Trnovec „C“   –   Močenok „A“      12:6 
Lipama Šaľa   –   Trnovec „C“         6:12 
Močenok „B“ –   Trnovec „C“         8:10 
Chýba odohrať jeden zápas Trnovec 
„C“ – Mix Šaľa. Víťaz stretnutia sa 
umiestni na prvom mieste v celkovej 
tabuľke po prvej polovici súťaže. 
Tabuľka MO Šaľa: 
1. Mix Šaľa 6 6 0 0 84:24 18 
2. Trnovec C 6 6 0 0 81:27 18 
3. Šaľa B 7 5 0 2 78:48 17 
4. Močenok A  7 3 0 4 75:51 13 
5. Močenok B 7 3 0 4 75:51 13 
6. Neded 7 2 0 5 35:91 11 
7. Lipama Šaľa 6 0 0 6 22:86 6 
    Vlčany 6 0 0 6 22:86 6             
      Ing. Jozef Kukan 
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FUTBAL   –   koniec  jesennej  časti 
 

12.V.Zálužie 14 5 1 8 36:45 16 
13.Kynek 14 4 2 8 20:41 14 
14.Šurianky 14 2 2 10 30:58 8 
 

Dorast   –  Jarnou predohrávkou skončili  
svoje účinkovanie v 1B tr. Aj dorastenci – 
Trnovec – Neded 1 : 0.   Po bezgólovom 
polčase rozhodol M.Holos. 
 

1. P.Kesov 12 9 2 1 46:14 29 
2. V.Zálužie 13 8 1 4 46:29 25 
3. Tešedíkovo 13 7 3 3 46:23 24 
4. Kynek 13 7 3 3 47:27 24 
5. Neded 13 7 1 5 39:24 22 
6. Žihárec 13 7 0 6 35:33 21 
7. Alekšince 13 6 0 7 38:35 18 
8. Selice 13 5 2 6 35:37 17 
9. Trnovec 13 5 1 7 41:41 16 
10.Dlhá n/V 13 5 1 6 22:25 16 
11.Svätoplukovo 12 4 0 8 17:54 12 
12.P.Močenok 13 4 0 9 29:67 12 
13.Mojmírovce 13 2 0 11 14:66 6 
Žihárcu odrátajú 3 body. 
 

Žiaci – záver súťaže žiakom nevyšiel 
14.kolo: Trnovec – H. Saliby 1:4 (0:1) – 
Čerhák 
15.kolo: Vlčany – Trnovec 6:1 (2:0) – 
Čerhák 
 

1. Trstice 15 12 1 2 61:16 37 
2. H.Kráľová 15 12 1 2 59:20 37 
3. Pata 15 11 0 4 86:19 33 
4. Šoporňa 15 11 0 4 35:18 33 
5. H.Saliby 15 8 1 6 48:26 25 
6. M.Dvorníky 15 8 1 6 33:25 25 
7. Neded 15 8 1 6 40:41 25 
8. ŠK Eldus 15 8 0 7 40:32 24 

 

II.A tr. Nitra – Šaľa zakončila jesennú časť 
ročníka 2006/2007 predohrávkou.  
Trnovec – Rišňovce 2:0 (1:0) 
Pod vedením rozhodcu Kováča pred 80. 
divákmi v priemernom zápase skóroval do 
polčasu Janáč z 11-ky. Poistku k trom 
bodom zabezpečil v 78. minúte Holata. 
V zostave kola Legner Z. 
V záverečnom zápase nastúpili – Žilinský, 
Holata, Klincko, Vričan, Ölvecký, Puskás 
Sz (Turian 80), Puskás T., Žigárdi, Legner, 
Ács (46 Kovács), Janáč (Bartuš 43) – 
Vančík, Varga. 
13. kolo: Šurianky – Trnovec 3:0 kon. 
Bilancia - jeseň: 
doma:     7   6   0   1   22:6   18 
vonku:    7   0   1   6   4:18   1 
Strelci:       Puskás Sz. - 7,   Janáč - 5,  
Puskás T.- 3, Petrovič - 2, Holata - 1,  
Klincko -1, Ölvecký -1, Ács -1, Vančík -1, 
Doboš -1, Boženík -1, Šabík-1, + vlastný. 
 

II.A trieda Nitra – Šaľa 
1. Selice 14 10 1 3 52:22 31  
2. Hájske 14 9 0 5 46:30 27  
3. Lužianky 14 7 3 4 40:29 24  
4. Alekšince 14 7 3 4 35:26 24 
5. Ivanka 14 7 2 5 30:26 23 
6. Rišňovce 14 6 3 5 39:26 21 
7. Mojmírovce 14  6 2 6 25:36 20 
8. Poľ.Kesov 14 6 1 7 27:23 19 
9. Trnovec 14 6 1 7 26:24 19 
10.Kráľová /V 14 6 1 7 31:41 19 
11.Svätoplukovo14 6 0 8 30:40 18 

TJ  Dynamo  Trnovec  nad  Váhom  –  stolný  tenis 
 


