
Uznesenia 

zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnovci nad Váhom 

konaného dňa 7. septembra 2020 

___________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 169/2020 
 
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
1. berie na vedomie Správu o plnení uznesení obecného zastupiteľstva 

 

Uznesenie č. 170/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
1) berie na vedomie: 
 

a) Záverečný účet Obce Trnovec na Váhom za rok 2019 
b) Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2019 

 
2) schvaľuje Záverečný účet Obce Trnovec nad Váhom za rok 2019 a celoročné hospodárenie obce   
„ BEZ VÝHRAD „       
 
3) potvrdzuje, že schodok rozpočtu vo výške 69.628,16 Eur bude financovaný zo zdrojov z peňažných 
fondov 
 
 

Uznesenie č. 171/2020 
 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
1. prerokovalo rozbor hospodárenia Obce Trnovec nad Váhom od 01.01.2020 do 30.06.2020  
 
2. berie na vedomie rozbor hospodárenia obce od 01.01.2020 do 30.06.2020  
 
3. berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k rozboru hospodárenia Obce Trnovec nad 
Váhom od 01.01.2020 do 30.06.2020 
 
 

Uznesenie č. 172/2020 
 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
schvaľuje predĺženie nájomných zmlúv v bytovom dome č. 1  
 
a) na jeden rok, do 30. 9. 2021 pre: 
Vladimír Kuruc a manželka Iveta – byt č. 2 
Marián Klimo - byt. č. 5 
 



b) na tri roky, do 30. 9. 2023 pre: 
Ing. Ladislav Benede – byt. č. 1 
Marek Hlavatý a manželka Sylvia – byt č. 3 
Margita Baloghová – byt č. 4 
Štefan Turjan a manželka Katarína – byt č. 6 
 
 
 

Uznesenie č. 173/2020 
 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 

1. prerokovalo návrh na predaj nehnuteľnosti v k. ú. Trnovec nad Váhom, vo vlastníctve obce, 
medzi Obcou Trnovec nad Váhom a Jurajom Hírešom, trvale bytom Trnovec nad Váhom 311 
ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o 
majetku obcí v znení neskorších predpisov 

2. konštatuje, že:  
a. predmetný pozemok vo vlastníctve obce Trnovec nad Váhom nemôže obec inak 

účelne využiť a preto sa stáva trvale prebytočným z dôvodu, že neslúži obci Trnovec 
nad Váhom na plnenie úloh v rámci jej predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ňou 

b. zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na 
úradnej tabuli a webovej stránke obce dňa 24. 6. 2020 

3. schvaľuje spôsob prevodu nehnuteľnosti - predaj nehnuteľnosti ako prípad hodný 
osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v 
znení neskorších predpisov 

4. schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov zmluvný prevod pozemku 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 nachádzajúceho sa v k. ú. Trnovec nad 
Váhom, vo vlastníctve obce Trnovec nad Váhom, parcela č. 667/40 vo výmere 18 m2 , 
odčlenená geometrickým plánom č. 45/2020 z pôvodného pozemku parcely registra „C“ č. 
667/26 v celkovej kúpnej cene 180,- Eur v prospech Juraja Híreša, nar. 19. 8. 1995, bytom 925 
71 Trnovec nad Váhom 311. Dôvod hodný osobitného zreteľa 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. 

5. schvaľuje Kúpnu zmluvu uzavretú podľa ust. § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho 
zákonníka medzi stranami: Obec Trnovec nad Váhom, zast. Mgr. Oliverom Bereczom, 
starostom obce, so sídlom Trnovec nad Váhom 587, 925 71, IČO: 00306240, ako predávajúci, 
a Jurajom Hírešom, nar. 19. 8. 1995, bytom 925 71 Trnovec nad Váhom 311, ako kupujúci. 

 
 

Uznesenie č. 174/2020 
 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
schvaľuje zápis do kroniky obce Trnovec nad Váhom za rok 2017 bez pripomienok 
 

 
uznesenie č. 175/2020 

 
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
schvaľuje vyradenie kníh z fondu Obecnej knižnice v Trnovci nad Váhom v počte 431 ks a v celkovej 
hodnote 481,38 Eur 



 
Uznesenie č. 176/2020 

 
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
1. súhlasí s podaním žiadosti Obce Trnovec nad Váhom o poskytnutie návratnej finančnej výpomoci 
v zmysle uznesenia vlády SR z 12. augusta 2020 na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických 
osôb v roku 2020 
2. schvaľuje prijatie návratnej finančnej výpomoci na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu 
kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia 
COVID-19 
a) výška návratnej finančnej výpomoci je 47.782 Eur  
b) úroková sadzba: bezúročne 
c) splátky istiny: rovnomerné ročné splátky nasledovne“ 
    k 31. 10. 2024 
    k 31. 10. 2025 
    k 31. 10. 2026 
    k 31. 10. 2027 
d) použitie návratnej finančnej výpomoci na výkon samosprávnych funkcií do konca roka 2020 
 
 

Uznesenie č. 177/2020 
 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
1. berie na vedomie opätovnú žiadosť Martina Tótha, trvale bytom Trnovec nad Váhom 1031 
o odkúpenie nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Trnovec nad Váhom 
2. odporúča predložiť opätovnú žiadosť pána Tótha komisii životného prostredia, dopravy, výstavby, 
a poľnohospodárstva pri OZ 
 
 
 
 

 

V Trnovci nad Váhom, 9. 9. 2020 

 

 

                                                                                                         Mgr. Oliver Berecz, starosta obce v. r. 


