
Uznesenia 

zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnovci nad Váhom 

konaného dňa 15. júna 2020 

___________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 161/2020 
 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
1. berie na vedomie Správu o plnení uznesení obecného zastupiteľstva 
 
 

Uznesenie č. 162/2020 
 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
schvaľuje v zmysle § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Z, z. poradovník žiadateľov o nájomné 
byty vo vlastníctve Obce Trnovec nad Váhom podľa predloženého návrhu 
 
Platnosť poradovníka: do 31. 12. 2020 
 
 

Uznesenie č. 163/2020 
 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
1. schvaľuje predĺženie nájomných zmlúv na 1 rok, do 30. 6. 2021: 
a) bytový dom súp. č. 78 pre: 
Jozef Slíška a manželka Janka – byt. č. 4 
Monika Lacková - byt. č. 7 
Marián Matějíček a manž. Radana – byt. č. 2 
b) bytový dom súp. č. 79 pre: 
Soňa Kumanová – byt č. 1 
Valéria Chladná – byt č. 2 
Zoltán Hátaš – byt č. 7 
Milena Kurucová – byt č. 8 
c) bytový dom súp. č. 304 pre: 
Dušan Vétrick – 2-izbový byt na prízemí byt. domu 
d) bytový dom súp. č. 584 pre: 
Ladislav Boháč – byt č. 3 
Viera Tóthová – byt č. 9 
e)  bytový dom č. 993 pre: 
Jozef Takács – byt č. 2 
f)  bytový dom súp. č. 994 pre: 
Aneta Leidlová – byt č. 2 
Tomáš Krupa a manželka Adéla – byt č. 5 
Katarína Madayová – byt č. 2 
Adrián Ács – byt č. 6 
g)  bytový dom súp. č. 995 pre: 
Vladimír Marković a manželka Kristína – byt č. 7 



Alexander Hambalko a manželka Klaudia – byt č. 3 
Lucia Solíková – byt č. 5 
 
 

Uznesenie č. 164/2020 
 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
1. neschvaľuje predaj nehnuteľného majetku obce žiadateľovi Martinovi Tóthovi, trvale bytom 
Trnovec nad Váhom 1031 
 
 

Uznesenie č. 165/2020 
 

1. odporúča žiadateľom Pavlovi a Jarmile Sýkorovým, trvale bytom Bratislava, Znievska 7 požiadať 
o vysporiadanie pozemkov vo vlastníctve obce Trnovec nad Váhom v celosti 
 
 

Uznesenie č. 166/2020 
 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
1. schvaľuje zámer obce Trnovec nad Váhom na predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Trnovec 
nad Váhom, v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako 
prípad hodný osobitného zreteľa, podľa § 9a ods. 8 písm. e/ tohto zákona, nachádzajúcej sa v k. ú. 
Trnovec nad Váhom, odčlenenej z pôvodného pozemku parcely registra „C“ vo výmere 11 186 m2, 
evidovanej na LV č. 1057 na základe geometrického plánu č. 45/2020, ktorý vyhotovil  a autorizačne 
overil Ing. Marek Mészáros, autorizovaný geodet a kartograf dňa 10. 5. 2020 a úradne overil Ing. 
Aladár Varga dňa 13. 5. 2020 pod č. G1-206/2020 

• pozemok, parcela č. 667/40 vo výmere 18 m2 , odčlenená geometrickým plánom č. 45/2020, reg. „C“ 
KN , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, spoluvl. podiel 1/1 

v prospech Juraja Híreša, r. Híreša, nar. 19. 8. 1995, trvale bytom Trnovec nad Váhom 311  za cenu 
10,- Eur.  

Odôvodnenie: osobitný zreteľ spočíva v tom, že pán Híreš má na tomto pozemku vybudovaný vjazd 
sa svoju nehnuteľnosť. Obec predmetný pozemok nevyužíva, využíva a udržiava ho pán Híreš, teda 
ide o scelenie a udržiavanie uvedeného pozemku. Obec uvedenú časť pozemku do budúcnosti 
neplánuje využívať. 
 
 

Uznesenie č. 167/2020 
 
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
1. nesúhlasí s odkúpením nehnuteľností uvedených na LV 122 vo výmere 3 309 m2 do vlastníctva 
obce Trnovec nad Váhom za cenu 23 Eur/m2 od Bc. Goštánovej 
 
 

Uznesenie č. 168/2020 
 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 



1. berie na vedomie ponuku JUDr. Vladimíra Vága 
2. odporúča osloviť majiteľov pozemkov a ponúknuť im možnosť odkúpenia 
 
 

 

 

V Trnovci nad Váhom, 16. 6. 2020 

 

 

                                                                                                         Mgr. Oliver Berecz, starosta obce, v. r. 


