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kových nákladov, zostávajúce 2/3 nákladov 
nie sú s ničím porovnávané, je tu indícia 
vyšších cien, ako sú obvyklé;   - súčtom ná-
kladov dielčích výkonov je naplnený finanč-
ný limit pre zákazku  „podprahovú“, pre kto-
rú platia v súlade so zákonom o verejnom ob-
starávaní odlišné pravidlá obstarávania, tieto 
boli obídené;  - v zmysle zásad hospodárenia 
s majetkom obce musia mať všetky činnosti 
podklady v písomnej forme, k rozšíreným 
častiam rekonštrukcie chýba písomná agenda 
t.j. na výkon prác v objeme 4,1 mil. Sk a to: 
cenová ponuka, objednávka, dodatok k zmlu-
ve o dielo;   - chýbajú zápisy z odovzdania 
staveniska, potvrdené súpisy vykonaných 
prác (ktoré sú prílohou faktúr) zástupcom 
odberateľa;   - určený stavebný dozor –  
Ing. Július Rábek nevykonal v čase rekon-
štrukčných prác ani jednu kontrolu vykona-
ných prác a dodávok so zápisom v stavebnom 
denníku. ( Stavebný denník vedený od 
4.7.2006 do 30.11.2006, je podozrenie, že 
stavebný denník bol dodatočne dopracovaný 
po avízovanej kontrole);   - nebol dodržaný 
zmluvný termín opravy strechy – 31.5.2006; 
- rozpočty stavby sú neštandartne zostavené – 
chýbajú v nich cenníkové položky;    - nesú-
hlasia dodané a namontované počty napr. 
kotvy;   - tým že chýba zmluvný vzťah, nie sú 
dohodnuté garančné a záručné  podmienky; 
- splatnosť faktúr v zmluve je 30-dňová,  
na faktúre 14-dňová;   - z finálnej ceny nie je 
možné určiť zníženie o dodávky tovaru a prác 
pracovníkmi obce;   - cena diela podľa dokla-
dov bola 6,2 mil. Sk (ide o verejné financie) - 
to je výpočet zistený z kontroly uskutočnenej 
finančno plánovacou komisiou. 
Čo ostatné platené orgány obce – hlavný 
kontrolór a účtovný audítor. Sú ďalšie mož-
nosti kontroly dodržiavania zákonnosti a hos-
podárnosti: Úrad pre verejné obstarávanie 
alebo Najvyšší kontrolný úrad, ktorým zo zá-
kona vyplýva kontrola hospodárenia samo-
správ. Finančná komisia doporučuje preveriť 
tento stav hlavnej kontrolórke, v termíne do 
14 dní.  
Ing. Rábek: - na pracovnom stretnutí za účasti 
6 poslancov bolo navrhnuté pokračovať v re-
konštrukcii s prácou na telocvični, tu bola aj 
ponuka; na základe tohto návrhu bol rozpočet 
navýšený na 4,597 mil. Sk (schválená zmena 
rozpočtu na júlovom zasadnutí) a na rekon-
štrukciu boli tiež preinvestované dotácie vo 
výške 700 tis. Sk. Oneskorenie bolo zapríči-
nené zmenou konštrukčného riešenia strechy. 
Treba vidieť aj rozsah vykonaných prác. Pri 
výbere dodávateľa bol aj p. Čerhák za FY 
Ševčík. 
Čerhák: nie som proti firme, ale všetko má 
svoj  poriadok, kolaudácia telocvične nebola 
oznámená poslancom, hoci deň po zastupi-
teľstve bola. 
RNDR.Belovičová: dodávateľ stavby musí 
mať stavebný dozor, nie obec. 

   Dňa 12.2.2007 sa konalo tretie zasadnutie 
OZ za účasti 9 poslancov - 100 %  účasť.  
   V rámci kontroly plnenia uznesenia z pred-
chádzajúceho zasadnutia bolo prejednávané 
nasledovné:  - zverejnenie ponuky prenájmu 
obecných pozemkov; úloha splnená. Obec 
obdržala 3 ponuky na prenájom pôdy : SAG-
RIS spol. s. r. o Trnovec nad Váhom, Roman 
Iváni - Agroslužby Trnovec nad Váhom a p. 
Jaroslav Čerhák – SHR. Komisia verejného 
obstarávania posúdila tri ponuky a vybrala 
najvhodnejšieho záujemcu p. J. Čerháka, kto-
rý spĺňal kritériá dané komisiou. S novým ná-
jomcom bola spísaná nájomná zmluva do 
30.9.2017. Nakoľko nájomná zmluva medzi 
OÚ a Sagris s.r.o. bola ukončená k termínu 
2.1.2007 a nedošlo zo strany prenájomcu 
k odovzdaniu predmetu nájmu, p. Láng  navr-
hol a poslanci schválili úlohu pre Ing. Motolí-
kovú vyzvať ich, aby do 15 dní odovzdali 
predmet nájmu obci v riadnom stave podľa 
ukončenej  zmluvy o prenájme.  
- dofinancovanie  ZŠ s MŠ podľa schváleného 
rozpočtu na rok 2006 v termíne do 18.12.2006 
Ing. Motolíková: na základe novej požiadavky 
riaditeľstva ZŠ zo dňa 20.12.2006 bolo zabez-
pečené dofinancovanie MŠ vo výške 
177 000,- Sk a ŠKD vo výške 115 000,- Sk.  
Mgr. Boženík vyjadril nespokojnosť s dofi-
nancovaním, nakoľko obec neposkytla  pre 
originálne kompetencie sumu schválenú pod-
ľa rozpočtu 3,5 mil. Sk, ale len 3 370 500 Sk, 
z akých dôvodov. . ?  Financie boli na účte 
školy 28.12.2006, čo je pre školu veľmi ne-
skorý termín ku koncu roka. 
Starosta obce – dofinancovanie školy bolo 
uskutočnené podľa požiadavky riaditeľky 
školy, financie boli podľa žiadosti uhradené. 
Termín 21.12.2006 potvrdila prednostka OÚ. 
PaedDr. Kosztanko navrhol, aby na rok 2007 
škola postúpila obci svoj rozpočet, ktorý sa 
porovná so schváleným obecným a v prípade 
rozdielov sa bude prehodnocovať. Zmena 
rozpočtu je možná počas celého roka. 
Kontrolórka uviedla, že čerpanie finančných 
prostriedkov musí byť efektívne a racionálne. 
Vyčlenené prostriedky na originálne kompe-
tencie sa použijú na mzdy, odvody, bežné vý-
davky, požadovaný nedoplatok bol použitý na 
údržbu zariadení väčšieho rozsahu. 
- vlastníctvo budovy Depozitu Okresného 
vlastivedného múzea v Galante: Ing. Motolí-
ková oznámila poslancom, že táto budova je 
vo vlastníctve  Trnavského  samosprávneho 
kraja. V prípade, že obec naďalej má záujem o 
odkúpenie budovy, treba jednať s predstaven-
stvom.  
- zistenie stavu všetkých zmlúv za posledné 
obdobie:  
Ing. Hrabovský -predseda finančno- plánova-
cej komisie – rekonštrukcia telocvične:  
- zmluva o dielo na opravu strechy vzišla 
z výberového konania  (klasifikovaná ako zá- 
kazka s nízkou hodnotou), je to však 1/3 cel- 

Láng: schvaľovali sme použitie rezervného fon-
du, nie sumu 6,2 mil. Sk. 
Mgr. Boženík: či sú v sume 6,2 mil. Sk zahrnuté 
aj školské financie. 
Hlavná kontrolórka: súpisy prác sú doložené 
k faktúram, z dôvodu časovej tiesne sa urýchlil 
postup prác.  
- inventarizácia majetku obce do 15.01.2007 so 
stavom k 31.12.2006: predseda ústrednej inventa-
rizačnej komisie predložil správu o vykonanej in-
ventarizácii hospodárskych prostriedkov. Nakoľ-
ko dielčie inventarizačné komisie predložili návr-
hy na vyradenie nepoužiteľného majetku predse-
da ÚIK navrhol zriadiť likvidačnú komisiu.  
Rozbor hospodárenia a záverečný účet obce za 
rok 2006 :   - Ing. Hrabovský sa dotazoval: 
- na pohľadávky obce za daň z nehnuteľností vo 
výške 109 tis. Sk (odpoveď – na základe výziev 
prebiehajú úhrady, už na 90 % boli uhradené 
v januári 2007 );   - v časti výdavky verejnej sprá-
vy – projektové dokumentácie vo výške 441 tis. 
Sk (odpoveď - PD na 6 b.j., na zberný dvor, ko-
munitné centrum Horný Jatov, cesty v časti Nový 
Trnovec);   - rekonštrukcia telocvične pri ZŠ vo 
výške 5 464 tis. Sk (celková faktúra 6,2 mil. Sk) 
vyjadrenie starostu: tu nie je zahrnutá údržba 
väčšieho rozsahu, čo išlo cez školu;   - bilancia 
aktív a pasív je nárast pri dlhodobom hmotnom 
majetku, (tu sú byty, cesty, rekonštrukcia telo-
cvične);   - pasíva – nárast v bankových úveroch 
(úver na byty – nezapočíta sa do zadlženosti 
obce);   - predaj prebytočného majetku vo výške 
240 tis. Sk (odpoveď – elektrická prípojka 24 b.j., 
tehly, okná);   - nedoplatky na nájomnom 25 tis. 
Sk ( 3 nájomníci);   - dohody o vykonaní práce – 
plnenie 0 Sk (neboli);   - technický úsek – 
prekročenie o 20% (prijatí 3 zamestnanci); 
- v kapitole kanalizácia – čerpadlá plnenie 0 
(účtované v materiáli, oprava účtovaná v údržbe); 
- Horný Jatov komunitné centrum (výdavky nad 
1 mil. Sk – spoluúčasť obce), bola odsúhlasená 5 
% spoluúčasť obce. 
Kontrolórka obce predniesla správu k závereč-
nému účtu obce a  doporučila ho schváliť. 
Účtovníčka p. Szabová informovala o overení 
účtovnej závierky audítorom a prečítala výrok 
audítora. 
Láng:: kedy sa robil audit, či mal audítor k dispo-
zícii aj kontrolované doklady na telocvičňu. 
Szabová – učtovníčka: audit bol prevedený 
2.2.2007, správa vypracovaná 5.2.2007 a všetky 
doklady mal k dispozícii.  
Predsedajúci predniesol návrh na schválenie zá-
verečného účtu obce, ktorý poslanci jednohlasne 
schválili. 
Návrhu rozpočtu na rok 2007 -  v zmysle záko-
na o rozpočtových pravidlách územnej samosprá-
vy, obce zostavujú viacročný rozpočet prvýkrát 
počnúc rokom 2007 a v takom členení ako ročný. 
Rozpočet na 2 nasledujúce roky je informatívny. 
Obec v decembri 2006 pripravila návrh rozpočtu 
na roky 2007-2009, ktorý hlavná kontrolórka ob-
ce doporučuje vziať na vedomie. Poslancom bol 
predložený rozpočet obce na rok 2007, v ktorom  
príjmy sú vo výške 38 mil. Sk a výdavky vo výš- 
                                            Pokračovanie na str. 3  
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           POĎAKOVANIE                                                        
  Dovoľte mi,  aby  som  touto cestou  
poďakovala Mgr. Nikolete Vargovej  
za jej prácu a čas,  ktorý  vkladá de- 
ťom v Hornom Jatove, ako aj za kul- 
túrne  aktivity a programy,  ktorými  
pozdvihuje  umeleckú úroveň  našej  
časti  obce  a   ktorými  spríjemňuje   
naše dni.                   Cecília Galbavá 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Postup 

pri výrube 
a 

orezávaní 
drevín  

Fašiangový karneval v materskej škole  
   Veselé obdobie fašiangov už tradične oslavujú aj deti z na-
šej materskej školy. Aj tento rok sme našu škôlku krásne vy-
zdobili fašiangovými motívmi a vkusnými škraboškami.    
   Veselí šašovia na obrázkoch pozývali všetkých, veľkých 
i malých, na Fašiangový karneval. Dňa 14.2.2007 prichádzali 
do našej materskej školy: rozprávkové zvieratká, víly, prin-
cezné, mušketieri, piráti, ba aj akční supermani, policajti, i 
členovia jednotky rýchleho nasadenia, tzv. kukláči. Krásne 
masky od výmyslu detskej fantázie a šikovnosti rodičov. 
Slávnostný program začal promenádou a predstavovaním 
masiek. Prostredníctvom veselých hádaniek deti spoznávali 
svojich kamarátov. Nasledoval tanec masiek, v ktorom sa 
vykrúcali všetci. Zábava a dobrá nálada trvala až do obeda. 
Po slávnostnom obede s fašiangovým menu a krátkom odpo-
činku deti pokračovali v tanci a zábave až do príchodu svo-
jich rodičov.  Poďakovanie patrí všetkým, ktorí prispeli 
k dobrej nálade a rozžiareniu detských tváričiek.         
                                                    Za kolektív MŠ M. Vančíková 
 

 

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA 
 

JANUÁR – FEBRUÁR 
 

Narodili sa : 
 

Leona Pavlovičová 
Sofia Blahová 
Matej Meleg 
Lujza Hulalová 
Sebastián René Pákozdy 
Stanislav Végfalvi 
 

 

Jubilanti : 
 

70 rokov: Štefan Kočiš 
 Helena Molnárová 
80 rokov:  Imrich Kuruc 
 Ida Lencsésová 
 
 

Opustili naše rady : 
 

Ida Kulinová – 75 ročná 
Jozef Baláž – 84 ročný 

Štefan Kováčik – 69 ročný 
Ladislav Fülöp – 60 ročný 
Jozef Šupena – 63 ročný 
Ľudovít Szabó – 66 ročný 

Anna Zalubelová – 81 ročná 
 

Komunitné centrum v Hornom Jatove 
   Komunitné centrum v Hornom Jatove sa otvorilo pre miestnych obyvateľov koncom no-
vembra 2006. Stalo sa najmä miestom pre trávenie voľného času detí, mladých ľudí i dos-
pelých. Predovšetkým deti trávia v komunitnom centre skoro každý podvečer pri rôznych 
hrách, nácvikoch. Svoje aktivity pod vedením Mgr. Nikolety Vargovej už stihli predviesť 
aj miestnym obyvateľom. V predvečer Štedrého dňa sa na Hornom Jatove obnovila koled-
nícka tradícia. Po domoch chodili traja králi s Betlehemom, koledníci, anjeli i čerti a zves-
tovali ľuďom narodenie malého Ježiška. Priniesli do domovov Betlehemské svetlo a do 
ľudských sŕdc radostnú vianočnú atmosféru. Spievali, koledovali, vinšovali po všetkých 
domoch v dedine. Ľudia sa deťom odvďačili rôznymi darmi – koláčmi, ovocím, zákuskami 
i nejakými tými grošíkmi. Koledovanie sa stretlo s veľmi pozitívnymi reakciami miestnych 
ľudí a niektorí si od dojatia i poplakali.  
   Po niekoľkotýždňovom nácviku sa dňa 10. februára 2007 v Hornom Jatove konalo diva-
delno-pesničkové predstavenie s názvom Trinásta alebo o nevydarenej kliatbe. V rámci 
programu vystúpili deti s rôznymi pesničkami, básničkami, tancom i humornými scén-
kami. Hlavným bodom programu však bolo divadelné predstavenie s názvom Trinásta, 
ktorého námet vychádzal z rozprávky o Šípkovej Ruženke. Deti hrali v dobových kostý-
moch, ktoré získali vďaka finančnej podpore obecného úradu. V hlavných úlohách zažiarili 
Lenka a Pavlínka Majtánové, Silvia a Monika Durzové, v programe ďalej vystúpili Natália 
Résöová, Alexander Riddila, Lenka Špányiková a Dominika Majtánová, hudbu pripravo-
val Patrik Španyik. Poďakovanie patrí všetkým deťom z Horného Jatova, ktoré sa do prog-
ramu zapojili či už priamo na javisku alebo v zákulisí. Divákom sa predstavenie veľmi pá-
čilo, čo je pre nás impulzom pre ďalšiu prácu a nácvik nových divadelných hier.    
                                                                                                           Mgr. Nikoleta Vargová 
 

   V zápisníku obecnej polície sa v poslednom období čoraz častejšie vysky-
tujú hlásenia o nepovolených výruboch stromov. Preto je dôležité upozorniť 
občanov na správny postup pri výrube drevín a zamedziť tak vzniku nežia-
dúceho stavu s negatívnym dopadom na životné prostredie. 
V prípade vykonávania výrubu drevín sa postupuje nasledovne: 
1.  Na výrub stromov s obvodom kmeňa nad 40 cm, meraným vo výške 130 
cm nad zemou, alebo krovitého porastu s výmerou nad 10 m2 je potrebný 
súhlas obce. Toto neplatí v prípade, ak dreviny rastú v cintoríne a na verej-
ných priestranstvách. 
2. Výrub drevín (stromov a krovín) možno realizovať až po nadobudnutí 
právoplatnosti rozhodnutia obce, ktorým sa vydáva súhlas na výrub drevín. 
Súčasne musia byť dreviny určené na výrub obcou vopred vyznačené.  
3. Na výrub musia byť splnené podmienky v zmysle Vyhlášky MŽP SR. 
Výrub drevín musí byť vždy odôvodnený. 
V prípade vykonávania orezávania konárov drevín: 
1. Živé konáre listnatých drevín s priemerom viac ako 5 cm je možné 
orezávať len vo vegetačnom období (od 1.4. do 30.9. bežného roka), avšak 
s výnimkou tvorby nových listov. 
2. V inom ako vegetačnom období možno takýto rez živých konárov vykoná-
vať len v prípadoch rezov produkčných ovocných drevín alebo v prípadoch 
bezprostredného ohrozenia zdravia alebo života človeka, alebo majetku. 
3. Ostatné konáre (napr. pod priemerom 5 cm, suché, zdravotne poškodené, 
nalomené, bezprostredne a neodvrátiteľne ohrozujúce zdravie, život človeka, 
bezpečnosť premávky alebo prevádzky, prípadne hroziace spôsobením škody 
a pod.), ktoré nespadajú pod toto ustanovenie je však možné orezávať vždy. 
4. Konáre je však možné odstrániť len do takej miery a v takom rozsahu, aby 
neprišlo k bezprostrednému a následne podstatnému trvalému zníženiu eko-
logických a estetických funkcií drevín alebo k zapríčinenému odumretiu 
drevín a tiež k narušeniu druhovej ochrany chránených živočíchov, najmä 
hniezdiacich vtákov.  
   Nakoľko sa množia hlásenia o nelegálnych výruboch drevín alebo poško-
dzovaní drevín, obec postúpi zistenie porušenia zákona na Obvodný úrad 
životného prostredia Šaľa, ktorý je správnym orgánom pri prerokovávaní 
priestupkov a iných správnych deliktov na uvedenom úseku. 
 

 

         

POĎAKOVANIE 
Dovoľte mi,  aby  som  touto cestou 
poďakovala Mgr.Nikolete Vargovej 
Za  jej  prácu a  čas,   ktorý  vkladá 
deťom   v  Hornom  Jatove,  ako  aj 
za  kultúrne   aktivity  a  programy, 
ktorými pozdvihuje  umeleckú úro-
veň   našej  časti   obce a   ktorými 
spríjemňuje  naše  dni. 
                             Cecília Galbavá 
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kový poriadok pohrebiska Trnovec nad Váhom a 
Prevádzkový poriadok pohrebiska Horný Jatov. 
Obidva Prevádzkové poriadky sú schválené Regio-
nálnym úradom verejného zdravotníctva v Nitre. Ko-
misia životného prostredia, výstavby, poľnohospo-
dárstva doporučuje poslancom schváliť tieto poriad-
ky. Prevádzkové poriadky boli jednohlasne prijaté. 
  Z došlej pošty:  - prejednávaná a schválená záme-
na bytov v bytovke č. 995 (Herencsár – Šmátraloví), 
pridelenie 2-izbového bytu v byt. dome 304 (Miros-
lav Hrabovský s manž.);  - odpredaj pozemku pre 
manž. Hírešových vo vým. 55 m2 za 100,- SK/ m2;  
- neschválili odpredaj pozemku pre Ing. Zezulu a pre 
nevysporiadané pozemky  odpredaj domovej nehnu-
teľnosti č. 98 do vlastníctva p. Kuruca;   - schválili 
prísľub na spolufinancovanie projektu „Obnovme si 
svoj dom“ – Obnova a využitie pamätihodnosti obce 
vo verejnom záujme cez projekt Ministerstva  kul-
túry SR v hodnote 50 000 Sk;  - doporučili hľadať 
riešenie na opravu chodníka pred p. F. Élešom. 
V ďalšom starosta obce oboznámil poslancov so 
správou o hodnotení na akciu cesta I/75 Šaľa – ob-
chvat, ktorá bola doručená 8.2.2007 na obecný úrad, 
informoval prítomných o povinnostiach, ktoré vy-
plývajú pre obec podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o po-
sudzovaní vplyvov na životné prostredie. Do 30 dní 
od doručenia správy verejnosť a obec podáva k nej 
vyjadrenie. Do tohoto termínu sa uskutoční verejné 
prerokovanie. O jeho termíne bude verejnosť infor-
movaná prostredníctvom miestneho rozhlasu. Bolo 
by vhodné, aby komisia životného prostredia predlo-
žila k správe vyjadrenie. Potom starosta obce infor-
moval poslancov o tom, že zmluva na vývoz odpadu 
s FY Brantner končila 31.12.2006, je pripravená no-
vá zmluva do 31.5.2007 na rovnakých podmienok 
ako pôvodná. Poslanci odsúhlasili uzatvorenie zmlu-
vy na vývoz s FY Brantner do konca mája a potom 
podľa podmienok môže obec vypísať nové výberové 
konanie na dodávateľa tejto služby. 
   V diskusii Ing. Hrabovský  predložil poslancom 
návrh odmeňovacieho poriadku zamestnancov a vo-
lených funkcionárov obce. Žiadal, aby Redakčná 
rada dvojmesačníka Trnoveckých novín dôslednejšie 
sledovala zverejňovaných príspevkov a aby sa tieto 
zverejňovali v overenom znení. 
Mgr. Boženík: poukázal na problémy s káblovými 
rozvodmi v prípade rozsiahlych závad a problémov, 
ktoré sa vyskytli pri ich odstraňovaní; navrhol aj po-
sunutie otváracej doby v miest. knižnici na 12,30  h.  
Čelítko kladne hodnotil ošetrovanie stromov v obci; 
dotazoval sa na možnosť zabezpečenia stravovania 
zamestnancov obce cez gastrolístky (obec má zabez-
pečené stravovanie zamestnancov v 2 zariadeniach); 
pred domom Lencsésových je starý stĺp, či sa 
nemôže vybrať; na konci Píšťalovej ulice by bolo 
potrebné rozšíriť osvetlenie. 
Láng doporučil, aby obecná polícia pri svojich ob-
chôdzkach sledovala výpadky pouličného osvetlenia,  
miestneho rozhlasu a tieto nahlasovala na obecný 
úrad; poukázal na rozšírený pohyb pouličných psov; 
doporučil doriešiť  označenie psov štítkami; ďalej 
navrhol dosledovať, kde v ktorých priestoroch sa 
vyskytuje  zhromažďovanie dažďových vôd na uli-
ciach a chodníkoch a pripraviť  návrh riešenia.  
Nakoľko ďalšie diskusné príspevky neodzneli, pred-
seda návrhovej komisie prečítal návrh na uznesenie, 
ktorý poslanci schválili. 
Oprava diskusného príspevku z predchádzajúceho 
čísla           Otázka p. Lánga: Na koho príkaz museli 
zamestnanci OÚ zbierať podpisy pre p. Rábeka a p. 
Belovičovú počas pracovnej doby? 
Odpoveď starostu: Nebolo to na príkaz, jednalo sa 
o vlastnú iniciatívu týchto zamestnancov. 
 

ke 33 mil. Sk  Jedná sa o prebytkový 
rozpo-čet v časti bežný rozpočet a 
finančné operá-cie, nie sú zahrnuté 
kapitálové výdavky.  
Dotazy:   - Ing. Hrabovský    - menej je roz-
počtované v časti prenájom nebytových 
priestorov (účtovníčka -  tu sú zahrnuté len 
doposiaľ zmluvne viazané nájomné vzťahy); 
- v časti daň z pozemkov PO je menej o 20 
tis. Sk (obecné pozemky sú oslobodené od 
dane z pozemkov);   - poplatky za uloženie 
odpadu je rozpočtované o 300 tis. Sk  menej 
(tieto poplatky sa menia a ťažko je ich do-
predu rozpočtovať);  - nedoplatky PO v roku 
2007 o 63 tis . Sk viac ako v roku 2006(na 
90 % v januári boli uhradené);    - 1/3 z fi- 
nančných prostriedkov je rozpočtovaná o-
proti predchádzajúcemu roku na aktivačnú 
činnosť (odpoveď - zmluva je uzatvorená 
s úradom práce na 5 mesiacov);   - knihy, 
časopisy je rozpočtované 20 tis. Sk, aké dru-
hy a či sú prístupné zamestnancom (Hospo-
dárske noviny, Poradca, Spravodajca);  
- údržba budovy 50.000 Sk (je to na bežné 
výdavky);   - propagácia, reklama (to sú 
prostriedky rozpočtované na obecné dni);  
- špeciálne služby – nárast o 20 % oproti 
roku 2006 (jedná sa o geodetické, notárske 
služby);   - stravovanie – nárast o 25 % 
(stravovanie podľa záujmu zamestnancov);  
- obecná polícia – doposiaľ sú 2 členovia, či 
sa uvažuje s doplnením členov OP (predpo-
kladá sa s doplnením členov);   - v jednotli-
vých kapitolách sú rozpočtované pracovné 
odevy – či je vypracovaný regulatív. 
Mgr. Boženík : výdavková časť rozpočtu - 
rozpočet TJ je 450 tis. Sk, či je v tom aj 
stolný tenis (zatiaľ áno, môže sa upraviť 
počas roka);  - na originálne kompetencie  
 4 mil. Sk, či sa bude plniť a ako. 
Ing. Hanzlík navrhol predložiť rozpočet ško-
ly a sledovať čerpanie financií priebežne a 
podľa potreby upraviť. 
Kontrolórka obce: predložila stanovisko 
k návrhu rozpočtu obce na roky 2007-2009 a 
doporučuje: 
a) dopracovať kapitálové výdavky obce 

t.j. plánované investičné akcie obce, 
b) schváliť predložený návrh rozpočtu 

obce na rok 2007, 
c) zobrať na vedomie návrh rozpočtu obce 

na roky 2008-2009.  
Poslanci jednohlasne schválili návrh rozpoč-
tu na rok 2007. 
Starosta obce v súlade so zákonom 
o obec-nom zriadení predložil návrh na 
voľbu zás-tupcu starostu : p. Róberta 
Lánga. Pán Láng tento návrh odmietol. 
Starosta obce podal ďalší návrh : 
PaedDr. Ladislav Kosztanko.  Poslanci na 
návrh starostu zvolili za zástup-cu 
starostu obce PaedDr. L.  Kosztanka 
s počtom hlasov 7 (zdržali sa PaedDr. 
Kosz-tanko, p. Láng). 
Nasledovným bodom programu bolo zriade-
nie komisie pre dohľad na dodržiavaním 
ustanovení zákona č. 357/2004 Z.z. o ochra-
ne verejného záujmu pri výkone funkcií ve-
rejných funkcionárov. Do komisie boli na-
vrhnutí a jednohlasne odsúhlasení poslanci: 
Čerhák – SMER; Ing. Hanzlík – SDKÚ – DS; 
Ing. Hrabovský – nezávislý kandidát; Čelít-
ko – SMK; Ing. Gašpieriková – HZDS–ĽS. 

  Zo štatistického hodnotenia Obecnej polície 
  Za rok 2006 sme evidovali celkom 6 trestných 
činov, ktoré boli v zmysle vecnej príslušnosti odo-
vzdané – zaslané na príslušné oddelenie Policajné-
ho Zboru v Šali, ďalej evidujeme 53 priestupkov, 
z ktorého počtu bolo 24 vyriešených v blokovom 
konaní uložením pokuty v sume 11.100,- Sk, ďalej 
9 sme odstúpili na „správne konanie”. Tri pries-
tupky boli odložené pre vek, nakoľko páchatelia 
nemali 15 rokov. Okrem uvedených prípadov ob-
čania oznámili priamo na Políciu v Šali celkom 5 
trestných činov a 17 priestupkov. Tieto prípady 
boli najmä charakteru majetkového, t.j. krádeže, 
rušenia občianskeho spolunažívania, rušenia noč-
ného kľudu. Najporušovanejším obecným záko-
nom bolo VZN obce, konkrétne státie a parkova-
nie motorových vozidiel na trávniku, chodníkoch 
(aj nákladné motorové vozidlá). Vyskytli sa aj prí-
pady  nedodržania zákona o chove psov, nedo-
držania prevádzkovej doby v reštauračných zaria-
deniach, nepovolené založenie skládok odpadu, 
nepovoleného pouličného predaja tovaru, používa-
nie pyrotechniky na území obce. V roku 2006 sme 
riešili aj radu sťažností na zaburinené pozemky, 
toto sme riešili upozornením, konkrétne 91 prípa-
dov. Tiež sme riešili prípady nepovoleného výrubu 
drevín a opilovaní konárov. Tieto prípady sme 
odstupovali na príslušné oddelenia obvodného 
úradu k riešeniu. V mesiaci november a december 
2006 až 4 x volali RZP (sanitku) k poskytnutiu 
prvej pomoci osobám silno pod vplyvom alkoho-
lu, ba v jednom prípade takáto osoba zaútočila aj 
na lekára. Tieto prípady boli riešené v priestupko-
vom konaní uložením blokových pokút vo výške 
500,- Sk. Okrem uvedených udalostí počas ob-
chádzkových služieb riešime veľa udalostí na 
mieste pohovorom. Podľa štatistiky to vyzerá tak, 
že v obci je veľa prípadov, trestných činov a 
priestupkov, môžeme povedať, že ak porovnáme 
tieto čísla s číslami okolitých obcí a to ešte neho-
voríme  o meste Šaľa, sme v spodnej časti pomys-
leného rebríčka. 
Zo zápisníka:   - Za prečin krádeže sú riešení na 
Polícií v Šali dvaja občania z obce, ktorí sa dopus-
tili  krádeže dreva (agátových stromov) z katastra 
Gorazdov. Prípad bude riešený na súde;   - Za 
rušenie nočného kľudu bol pokutovaný  500,- Sk 
31 ročný muž, ktorý po 22.00 hod. rušil na ulici 
nočný kľud tým, že sa hlučne správal;  – Priestup-
ku proti občianskemu spolunažívaniu sa dopustila 
58 ročná žena, ktorá hrubým správaním a vyhráž-
kami napadla svoju susedku;  - Z trestného činu 
porušenia domovej slobody je podozrivá rodina, 
ktorá  sa nasťahovala do neobývaného rodinného 
domu;  -Príslušníci OcP Trnovec n/V. v spolupráci 
s príslušníkmi Polície v Šali objasnili, zistili 
páchateľa trestného činu lúpeže, ktorého skutku sa 
dopustil 31 ročný občan z Trnovca n/V. dňa 
14.1.2007 o 21.05 hod., kedy prepadol a olúpil  
cudzieho občana pracujúceho  v obci o 4000,-
Sk,mobil a doklady. Prípad prevzal vyšetrovateľ a 
bude riešený na súde;   - Ďalšieho trestného činu 
sa dopustili traja občania z obce Močenok, ktorí 
dňa 16.1.2007 sa pokúsili vydierať 23-ročnú oby-
vateľku obce. Prípad na mieste prevzali príslušníci 
OO PZ Šaľa a bude riešený na súde;   - l6.1.2007  
boli v chotári obce  pri krádeži agátových stromov 
z aleje pristihnutí traja občania z obce, ktorí už 
nakladali vypílené drevo. Vzhľadom na vysokú 
škodu, prípad na mieste prevzali príslušníci OO 
PZ Šaľa a bude riešený na súde. 
-Za priestupky proti verejnému poriadku v zmysle 
§ 48 zákona č.372/90 Zb.z. boli riešení až traja 
občania obce za porušenie zákona o odpadoch a 
VZN obce, začo im všetkým bola uložená bloková 
pokuta 1000,- Sk a odpad museli na vlastné nák-
lady odstrániť. 
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TJ Dynamo Trnovec nad Váhom  –  stolný tenis 

3. Tešedíkovo B 3 1 1 4:3 4 
4. Trnovec n/V 3 0 1 5:11 1 
Osemfinále 
Kráľová n/V – Trnovec n/V 1:7 
6.m – Takáč (Kr.) – 2 a 13 Kormoši, 10. 
Janáč, 13. Holata, 15. Braun, 17. Sztojka, 
18. Bartuš. V dobrom tempe hrajúci 
Dynamovci jednoznačne odprevadili 
Kráľovčanov z turnaja.  
Štvrťfinále 
Šaľa st. dorast – Trnovec n/V 3:2 
13. Lózi, 13. Sokol, 16. Szilágyi (Š). 1. 
a 17. Braun. 
S našim už tradičným protivníkom sa nám 
stala osudná 13. minúta, keď sme 
inkasovali dva góly. 
Ako nastúpili: Žilinský, - Klimo, Vríčan, 
Holata, Sztojka, Ölveczký, Bartuš T., 
Legner, Janáč, Kormoši, Braun (Veča), 
Lencsés. 
o 3. miesto Poľn. Močenok – Šaľa st. 
dorast 5:4 
 

V Šali sa deň pred Silvestrom uskutočnil 
7. ročník halových majstrovstiev okresu 
Šaľa vo futbale o Pohár firmy TIBI. 
Zúčastnilo sa ho 12 mužstiev. 
V ťažkej skupine C, v ktorej účinkovali 
aj Trnovčania sa stretnutia skončili takto:  
Šaľa B/Veča – Trnovec n/V 3:3 
V úvodnom zápase sa ujali vedenia 
gólom Kormošiho hostia. Potom súper 
výsledok otočil. Na 2:2 vyrovnal Braun 
a na konečných 3:3 Lencsés. 
Vlčany – Trnovec 5:1 
Naši nezachytili úvod a Legner iba 
prikrášlil výsledok.  
Trnovec – Tešedíkovo B  1:3 
Skóre otvoril Legner, no v druhej 
polovici stretnutia sa presadili iba hostia. 
Vlčany – Tešedíkovo 1:1 
Šaľa B/Veča  - Tešedíkovo B 1:0 
Vlčany – Šaľa B /Veča 3:3 
1. Vlčany 3 1 2 9:5 5 
2. Šaľa B/Veča 3 1 2 7:4 5 
 

o 1. miesto Vlčany – H. Kráľová 3:4 
Doterajší víťazi –  
 2000 až 2003  –  H.Kráľová 
 2004 – Poľ. Močenok 
 2005 – Šaľa st. dorast 
 2006 – Diakovce 
 2007 – H. Kráľová 
 

Prípravné zápasy: 
Pusté Sady – Trnovec 0:3 (0:2) 
Po slabšej štvrťhodine sa presadil Puskás 
T. V 43. min. Holata upravil na 0:2.  
V druhom polčase si dobre zachytal 
Szitás a v závere Puskás T uzavrel skóre.  
Hrali – Szitás, Ölvecký, Vričan, Legner, 
Obycký, Petrovič, Klincko, Doboš, 
Vančík, Puskás T., Holata, Révay. 
Tešedíkovo B – Trnovec     3:2 (1:1)    
Janáč 2. 
Trnovec          – Diakovce   3:4 (3:1)    
Z.Bartuš – 2, Janáč 
 

Dorast – Trnovec – Diakovce 4:0 (2:0) 
Bartuš, Keseli, M. Stojka, R. Stojka.   
 

                               Spracoval: Š. Kočiš 
 

 

„A“ mužstvo v 1. lige v mesiacoch január 
a február 2007 odohralo iba tri zápasy. 
Výsledky týchto stretnutí boli podstatne 
lepšie, ako na začiatku sezóny. Prvý zá-
pas skončil prehrou s lepšou Galantou 
10:4, druhý zápas skončil remízou 7:7 
s Trenčianskou Teplou, v treťom zápase 
so súperom Piešťany – Moravany sme 
vyhrali s výsledkom 8:6. Takto sme 
získali 8 bodov do tabuľky, čo vynieslo 
mužstvo 1. ligy z desiateho miesta  
na miesto ôsme. 
 

 Tabuľka 1. ligy po 14. kole : 
1. Holíč 14 13 1 0 158:38 41 
2. Rača B 14 10 0 4 108:88 34 
3. Galanta 14 9 1 4 117:79 33 
4. Tr. Teplá 14 8 1 5 112:84 31 
5. UKF Nitra B 12 8 1 3 97:71 29 
6. STK N.Zám. 12 7 1 4 94:74 27 
7. Dom. Nitra 12 6 2 4 92:76 26 
8. Trnovec 14 4 2 8 77:119 24 
9. Senec 14 4 1 9 81:115 23 
10.Tovarníky 12 3 2 7 74:94 20 
11.Piešťany 14 2 0 12 49:147 18 
12.Trnava 14 0 0 14 61:135 14 
„B“ mužstvo v mesiacoch január a feb-
ruár 2007 odohralo celkovo šesť zápasov. 
Žiaľ, zatiaľ všetky odohraté zápasy sa 
skončili prehrou. Niektoré zápasy hráči 
odohrali s väčším nasadením ako v minu-
losti, o čom svedčia aj tesnejšie výsledky 
niektorých stretnutí, ale súperi našich  
 

hráčov v 3. lige boli v hre istejší, čo sa 
odrazilo aj na celkovom výsledku stret-
utia. 
Dosiahnuté výsledky mužstva v 3. lige sú 
nasledovné: 
Domino Nitra B  -   Trnovec         13:5 
Trnovec B   -   Topoľčany  5:13 
Nová Baňa A   -   Trnovec B  11:7 
Trnovec B   -   ŠOG Nitra A  0:18 
Nové Zámky B   -   Trnovec B  11:7 
Trnovec B   -   Volkovce A   7:11 
Do konca základnej časti chýbajú už len 
štyri kolá. 
 

Tabuľka 3. ligy po 18. kole : 
1. ŠOG Nitra 18 18 0 0 257:67 54 
2. Vráble 18 15 1 2 214:110 49 
3. Zemné 18 14 1 3 201:123 47 
4. Kom./Šahy B 18 11 2 5 190:134 42 
5. N.Baňa/Podl. 18 8 1 9 167:157 35 
6. Dom. NR/B 18 8 1 9 150:174  35 
7. H.Trsťany 18 6 3 9 157:167 33 
8. Volkovce 18 6 2 10 156:168 32 
9. STK NZ / B 18 5 2 11 144:180 30 
10.Topoľčany B 18 6 0 12 117:207 30 
11.Bánov B 18 4 1 13 113:211 27 
12.Trnovec B 18 0 0 18 78:246 18 
 

„C“ mužstvo v súťaži v rámci okresu Šaľa 
v súťažnom ročníku 2006/2007 ešte 
neprehralo ani jeden zápas, čo všetkých 
mimoriadne teší. V mesiaci január 
a február 2007 hráči odohrali celkovo šesť 
stretnutí. 
 

 

Vlčany A  -   Trnovec C 6:12 
Trnovec C     -   Neded A  16:2 
Tatran Šaľa B      -   Trnovec C 4:14 
Trnovec C  -   MIX Šaľa 12:6 
Močenok A  -    Trnovec C 6:12 
Trnovec C  -   Lipama Šaľa 16:2 
V okresnej súťaži ostáva hráčom odohrať 
ešte dve kolá. Potom sa bude hrať 
nadstavbová časť súťaže o majstra okresu 
Šaľa a to medzi mužstvami, ktoré sa 
umiestnia v tabuľke na 1. až 4. mieste. 
Ostatné mužstvá budú hrať o konečné 
umiestnenie v tabuľke okresu Šaľa od 5. 
až po 8. miesto. 
 

Tabuľka okresu Šaľa po 12. kole : 
1. Trnovec C 12 12 0 0 163:53 36 
2. Mix Šaľa 12 11 0 1 152:64 34 
3. Močen. A  13 8 0 5 138:96 29 
4. Šaľa B 12 8 0 4 130:86 28 
5. Močen. B 12 6 0 6 132:84 24 
6. Neded 13 3 1 9 61:173 20 
7. Lip. Šaľa 13 1 1 11 64:170 16 
8. Vlčany 13 0 0 13 60:174 13    
                                     Ing. Jozef Kukan 
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