Zápisnica
zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Trnovci nad Váhom volebného obdobia 2018 – 2022,
ktoré sa konalo 7. 9. 2020 v zasadačke Obecného úradu
Trnovec nad Váhom
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie:
a) voľba návrhovej komisie
b) určenie zapisovateľa
c) určenie overovateľov zápisnice
2. Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva
3. Záverečný účet Obce Trnovec nad Váhom za rok 2019 - návrh
4. Rozbor hospodárenia obce za 1. polrok 2020
5. Žiadosti o predĺženie nájomných zmlúv
6. Zámer obce Trnovec nad Váhom ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e)
zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – nehnuteľnosť parc. č. 667/40
- schválenie predaja
7. Zápis do kroniky obce za rok 2017
8. Návrh na vyradenie kníh z obecnej knižnice
9. Žiadosť o poskytnutie návratnej finančnej výpomoci na kompenzáciu výpadku dane z príjmov
fyzických osôb
10. Došlá pošta (opätovná žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce Trnovec nad Váhom)
11. Diskusia
12. Záver
17. zasadnutie obecného zastupiteľstva v súlade s ustanovením § 12 ods. 1 a § 13 ods. 4 písm. a) Zákona č.
369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov otvoril a viedol starosta obce Mgr. Oliver
Berecz, ktorý pozdravil prítomných poslancov obecného zastupiteľstva, ostatných prizvaných a prítomných.
Konštatoval, že je prítomných 7 z 9 poslancov. Ospravedlnila sa poslankyňa Erika Fülöpová, poslanec
Hrabovský bude chvíľu meškať. Obecné zastupiteľstvo je vo všetkých bodoch programu uznášaniaschopné.
Do návrhovej komisie starosta určil poslancov Ing. Gašpierika, Ing. Hlavatého a D. Marčeka, následne sa
obrátil na poslancov s otázkou, či majú k zloženiu tejto komisie pripomienky alebo pozmeňujúci návrh.
Keďže takýto návrh neodznel, dal starosta o zložení návrhovej komisie hlasovať.
Hlasovanie o zložení návrhovej komisie:
Prezentácia: 7
Za: 7 (Ing. Ábrahámová, Ing. Gašpierik, Ing. Hlavatý, D. Marček, Ing. Rábek, PaedDr. Suba, PhD., K.
Tusková)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Hlasovanie o návrhu uznesenia
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci na Váhom
1. schvaľuje zloženie návrhovej komisie
Na základe prevedeného hlasovania bola návrhová komisia jednohlasne schválená. Za zapisovateľku
starosta obce určil Ivetu Mesárošovú. Za overovateľov zápisnice zo 17. zasadnutia OZ určil poslancov Ing.
Ábrahámovú a PaedDr. Subu, PhD.

Predsedajúci požiadal poslancov, aby uviedli prípadné pripomienky k programu rokovania, resp. sa vyjadrili,
či žiadajú doplniť program rokovania. Žiadne návrhy a pripomienky nezazneli, preto starosta obce dal
hlasovať za program zasadnutia zastupiteľstva ako celku.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom
1. schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva
Prezentácia: 7
Za: 7 (Ing. Ábrahámová, Ing. Gašpierik, Ing. Hlavatý, D. Marček, Ing. Rábek, PaedDr. Suba, PhD., K.
Tusková)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie v navrhovanom znení.
K bodu programu 2: „Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva “
Starosta konštatoval, že na 16. zasadnutí poslanci uznesením č. 168/2020 schválili možnosť vysporiadania
pozemkov na futbalovom štadióne. Navrhli osloviť majiteľov týchto pozemkov. Pri príprave podkladov na
plnenie tohto uznesenia pracovníci úradu zistili, že existuje platné uznesenie z predchádzajúceho volebného
obdobia, ktoré ukladá pripraviť podklady pre príslušné komisie obecného zastupiteľstva. Preto budeme
vychádzať z týchto dvoch uznesení a predovšetkým pripravíme listy vlastníctva k týmto pozemkom pre
príslušné komisie finančnú, podnikateľskú a nakladania s majetkom obce, ako aj komisiu životného
prostredia, dopravy, výstavby a poľnohospodárstva pri OZ.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom
1. berie na vedomie Správu o plnení uznesení obecného zastupiteľstva
Prezentácia: 7
Za: 7 (Ing. Ábrahámová, Ing. Gašpierik, Ing. Hlavatý, D. Marček, Ing. Rábek, PaedDr. Suba, PhD., K.
Tusková)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo prijaté v navrhovanom znení.
K bodu programu 3: „ Záverečný účet obce Trnovec nad Váhom - návrh“
Starosta pripomenul, že podobne ako po ostatné roky je potrebné schváliť záverečný účet obce, v tomto
roku boli termíny posunuté v dôsledku pandémie, ale účtovníčka pripravila návrh už na toto OZ, preto jej
starosta odovzdal slovo. M. Szabová konštatovala, že materiál bol riadne doručený všetkým poslancom,
len stručne zhrnie, že záverečný účet bol zostavený v zmysle zákona a metodických pokynov, ktoré
určujú, čo má záverečný účet obce obsahovať. Rozpočet bol schválený vo februári 2019 a v novembri
2019 bola schválená jeho zmena. Poslanci spolu s návrhom záverečného účtu dostali aj hodnotenie
programového rozpočtu. Ďalej konštatovala, že príjmy boli plnené na 100,64%, daňové príjmy na
98,11%. Na zasadnutie obecného zastupiteľstva sa dostavil poslanec R. Hrabovský, teda počet
poslancov sa zvýšil na osem.
Ekonómka obce konštatovala, že v správe sú uvedené aj nedoplatky, granty a transfery, pri kapitálových
príjmoch sa uvádzajú príjmy z predaja pozemkov, tu bolo plnenie viac ako 100%, v príjmových
finančných operáciách sú preúčtované aj zostatky z predchádzajúcich rokov. Nasledujú príjmy

rozpočtovej organizácie, teda základnej školy, a bodom tri záverečného účtu je rozbor čerpania
výdavkov za rok 2019. Aj tu je rozpísané, na čo boli prostriedky použité, zahŕňajú rekonštrukciu kúrie,
prípravné a projektové dokumentácie, rekonštrukciu hasičskej zbrojnice, rekonštrukciu chodníkov,
nákup strojov, rekonštrukciu vodovodu Horný Jatov, rekonštrukciu bytov, výstavbu pamätnej tabule
generála Goliana, kúpa domu č. 693, nákup pozemku, modernizácia školskej jedálne a výstavba detských
ihrísk. Nasleduje splátka úveru zo ŠFRB, výdavky základnej školy, ktoré boli čerpané vo výške 104,59%, aj
tie sú rozčlenené na prenesené a originálne. Piatym bodom je fond bytový, peniaze, ktoré sú tu uložené,
sa na byty aj reálne využívajú. Zostatky na bankových účtoch sú rozpísané, spolu je zostatok v sume
1.071.650,66 Eur. Sociálny fond vytvára obec v zmysle zákona a prostriedky z neho sa používajú na
stravovanie zamestnancov a nákup darčekových poukazov. Rozpísaná je bilancia aktív a pasív, prehľad
o stave a vývoji dlhu, záväzky obce, z ktorých najviac tvorí úver na bytové domy. V záverečnom účte je
prehľad finančných prostriedkov poskytnutých na dotácie, všetky boli riadne vyúčtované, peniaze, ktoré
neboli použité, boli poukázané späť na účet obce. Hodnotenie plnenia programového rozpočtu pripravila
prednostka úradu, tiež bolo súčasťou materiálov, zakončila ekonómka obce. Starosta vyzval hlavnú
kontrolórku, aby prezentovala svoje stanovisko k návrhu záverečného účtu. Ing. Fülöpová skonštatovala,
že jej stanovisko bolo súčasťou materiálov, preto povie iba pár slov, vychádzala z podkladov a východísk,
ktoré rozdelila na dve časti, z hľadiska zákonnosti, kde bolo všetko v súlade so zákonom, vrátane
splnenia informačnej povinnosti, obec návrh záverečného účtu zverejnila 13. augusta. Dodržaná bola aj
platná metodika, ktorá hovorí o obsahu záverečného účtu. Vzhľadom na výsledok hospodárenia vzniká
obci povinnosť skúmať dlh obce, prehľad o jeho stave a vývoji, ktorý hovorí, že je potrebné priebežne
kontrolovať výšku dlhu, vrátane výšky úverov a splátok. Ak obec niečo nedodrží, potrebné je prijať
opatrenia. Obec však nemá žiaden úver, ktorý by sa tu zaratúval, výšku úveru má nulovú, výšku príjmov
2.056.667,46 Eur, teda podmienka na prijatie návratných zdrojov je splnená. Záverečný účet bol
predložený v termíne, pretože vzhľadom na aktuálnu situáciu Ministerstvo financií SR lehoty predĺžilo
o 3 mesiace, ktoré sa však budú počítať až od skončenia mimoriadnej situácie. Schodok 69 tisíc
znamená, že obec mala menší príjem a väčšie výdavky, tie boli však kryté z fondov, čo zákon povoľuje.
Preto hlavná kontrolórka obce odporúča potvrdiť spôsob financovania schodku a schváliť návrh
záverečného účtu a celoročné hospodárenie obce bez výhrad.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
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
Prezentácia: 8
Za: 8 (Ing. Ábrahámová, Ing. Gašpierik, Ing. Hlavatý, R. Hrabovský, D. Marček, PaedDr. Suba, PhD., Ing.
Rábek, K. Tusková)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo prijaté v navrhovanom znení.
K bodu programu 4 „Rozbor hospodárenia obce za 1. polrok 2020“
Aj tento bod prezentovala ekonómka obce M .Szabová, uviedla, že plnenie príjmov a výdavkov vykazuje
ich skutočné plnenie k 30. 6. 2020 v členení na bežné, kapitálové a finančné príjmy a výdavky. Príjmy
obce dosiahli sumu 1.141.994,29 Eur, výdavky boli v sume 971.173,23 Eur, v čom sú zahrnuté aj výdavky

za ZŠ s MŠ. Pokiaľ ide o stav na účtoch, vrátane pokladne, tento stav bol v sume 1.138.289,53 Eur.
Naplnenie príjmov podľa jednotlivých kapitol je priebežné, kapitálové a finančné operácie v sledovanom
období neboli žiadne. Pokiaľ ide o výdavky, tie sa plnili na 40,8%, kapitálové výdavky na 7,4% a finančné
operácie na 48,8%, tie boli použité na úhradu do ŠFRB. Kapitálové výdavky sú rozpísané po položkách,
tak ako boli použité, je to prípravná a projektová dokumentácia, rekonštrukcia chodníkov, výstavba
kanalizácie, nákup strojov, rekonštrukcia futbalového ihriska, ozvučenie cintorína, modernizácia školskej
jedálne, výstavba detských ihrísk a workoutového ihriska. Rekapitulácia rozpočtu je taká, že obec
hospodárila s prebytkom 204.347,31 Eur. Starosta poďakoval ekonómke obce a požiadal o stanovisko
hlavnú kontrolórku obce. Tá konštatovala, že odovzdanie výkazov do systému RISSAM prebehlo
v riadnom termíne, aj keď sú lehoty posunuté. Vecná stránka je v zmysle platnej rozpočtovej kvalifikácie,
ani v jednom prípade nedošlo k platbe bez predloženia dokladu a schválenia štatutárnym orgánom. Ing.
Fülöpová zdôraznila, že výber za daň z nehnuteľností sa oproti predchádzajúcemu roku navýšil o 21, 9%,
došlo teda k veľkému zlepšeniu, v hodnotovom vyjadrení to predstavuje sumu 114 tisíc eur. Hlavná
kontrolórka ocenila, že obec nielen včas zaslala výmery, ale aj avizovala na webe a ďalších oznamovacích
prostriedkoch možnosť prísť si rozhodnutia prevziať, čo podľa nej tiež prispelo k nárastu plnenia. Dodala,
že takto vzniká aj priestor na vymáhanie. Na záver konštatovala, že niektoré položky vykazujú vyššie
čerpanie, čo bude potrebné pri zmene rozpočtu zohľadniť, a odporúčala obecnému zastupiteľstvu zobrať
na vedomie rozbor hospodárenia.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
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
Prezentácia: 8
Za: 8 (Ing. Ábrahámová, Ing. Gašpierik, Ing. Hlavatý, R. Hrabovský, D. Marček, Ing. Rábek, PaedDr. Suba,
PhD. K. Tusková)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo prijaté v navrhovanom znení.
K bodu programu 5 „Žiadosti o predĺženie nájomných zmlúv“
Starosta poslancom pripomenul, že sa jedná o bytový dom č. 1, v ktorom zmluvy nájomníkom končia
k 30. 9. 2020. Následne odovzdal slovo predsedníčke komisie bytovej, sociálnej a zdravotníctva Ing.
Ábrahámovej, ktorá konštatovala, že nájomníkom bola zaslaná výzva, aby v prípade záujmu podali
žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy. Záujem mali všetci nájomníci, pri prehodnotení žiadostí sú štyri
bezproblémové, tým odporúča komisia predĺžiť nájomnú zmluvu o tri roky. Nájomník pán Klimo
s manželkou majú rozostavaný rodinný dom a požiadali o predĺženie zmluvy o jeden rok. Pokiaľ ide
o nájomníkov pána Kuruca s manželkou, tento nájomník má vo vlastníctve nehnuteľnosť, preto pri
platnom VZN by sa mu zmluva nemala predĺžiť, ale komisia aj tu odporúča predĺžiť nájomnú zmluvu
o jeden rok. Ing. Rábek sa zaujímal, či Klimoví stihnú za rok dokončiť stavbu, ale apeloval aj na to, aby sa
Kurucovým, ktorí majú dom neobývateľný, rovnako zmluva predĺžila o tri roky. Ing. Ábrahámova
odpovedala, že Klimoví sami požiadali o predĺženie o jeden rok, pokiaľ ide o Kurucových, musia si ujasniť,
čo chcú. Starosta informoval, že práve dnes bol pán Kuruc na obecnom úrade, odporúčal mu, aby dal
nabudúce vyjadrenie komisii v predstihu, aby sa situáciou mohla zaoberať dlhodobo. Ing. Rábek sa
spýtal, či môže navrhnúť, aby sa Kurocovým predĺžila zmluva tiež o tri roky, poslankyňa K. Tusková
pripomenula, že poslanci by išli proti vlastnému VZN, keby schválili takéto predĺženie nájmu, keďže

vlastnia viac ako 50% domu. Rok je podľa nej dosť dlhá doba, aby si svoju situáciu riešili a je tu aj
možnosť požiadať opäť o predĺženie zmluvy.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
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
Prezentácia:8
Za: 7 (Ing. Ábrahámová, Ing. Gašpierik, Ing. Hlavatý, R. Hrabovský, D. Marček, PaedDr. Suba, PhD., K.
Tusková)
Proti: 0
Zdržal sa: 1 (Ing. Rábek)
Uznesenie bolo prijaté v navrhovanom znení.
K bodu programu 6 „Zámer obce Trnovec nad Váhom ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s
§ 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov –
nehnutenľosť parc. č. 667/40, schválenie predaja“
Ako uviedol starosta, schvaľuje sa predaj 18 m2 a zámer bol zverejnený na úradnej tabuli a webe obce
dňa 24. júna. Jedná sa o vstup na pozemok pána Híreša, ktorý užíva, ale zistil, že sa jedná o vlastníctvo
obce, preto chce tento pozemok vysporiadať. Zámer bol schválený na predchádzajúcom OZ, dnes ide
o schválenie predaja, stanovená cena bola 10 Eur za meter štvorcový. Ani jeden poslanec nemal žiadne
pripomienky, preto starosta dal hlasovať.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
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.
Prezentácia: 8
Za: 8 (Ing. Ábrahámová, Ing. Gašpierik, Ing. Hlavatý, R. Hrabovský, D. Marček, Ing. Rábek, PaedDr. Suba,
PhD., K. Tusková)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo prijaté v navrhovanom znení.
K bodu programu 7 „Zápis do kroniky obce za rok 2017“
Starosta v tomto bode odovzdal slovo kronikárke obce Ivete Mesárošovej, ktorá konštatovala, že
povinnosť viesť kroniku v štátnom jazyku ukladá obciam zákon o obecnom zriadení, podľa dochovaných
informácií v našej obci existuje kronika len od účinnosti tohto zákona, kroniky z predchádzajúcich rokov
nie sú. Kronikári vykonávajú zápis do kroniky podľa metodiky, buď chronologicky, alebo ju členiť do
tematických celkov. Zápis do kroniky by mal byť prehľadom toho najdôležitejšieho čo sa v obci udialo,
resp. čo malo vplyv na život obyvateľov obce. Zápis do kroniky bol zaslaný členom komisie športu,
školstva, mládeže a kultúry, bola k nemu jedna pripomienka, po jej zapracovaní bol všetkým poslancom
doručený ako príloha k materiálu, preto kronikárka požiadala o prípadné návrhy a pripomienky. Keďže
žiadne neodzneli, starosta dal hlasovať o návrhu uznesenia.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom
schvaľuje zápis do kroniky obce Trnovec nad Váhom za rok 2017 bez pripomienok
Prezentácia: 8
Za: 8 (Ing. Ábrahámová, Ing. Gašpierik, Ing. Hlavatý, R. Hrabovský, D. Marček, Ing. Rábek, PaedDr. Suba,
PhD., K. Tusková)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo prijaté v navrhovanom znení.
K bodu programu 8 „Návrh na vyradenie kníh z obecnej knižnice“
Podobne ako v bode minulom aj tu starosta odovzdal slovo knihovníčke obecnej knižnice Ivete
Mesárošovej, ktorá uviedla, že v zmysle zákona o knižniciach č. 126/2015 Z. z. a o zmene a doplnení
niektorých zákonov by naša obecná knižnica mala vykonávať revíziu knižného fondu každých 5 rokov.
Posledná riadna revízia sa však uskutočnila v roku 2013, preto terajší pracovník obecnej knižnice využil
obdobie, keď bola v zmysle opatrení Úradu verejného zdravotníctva pre verejnosť zatvorená. V týchto
dňoch trojčlenná komisia určená starostom obce vykonala riadnu revíziu fondu, pri ktorej bolo zistené,

že knižnici chýba 40 kníh, z nich štyri boli nahradené. Knihovníčka ďalej informovala, že vzhľadom na to,
že v knižnici sa nachádza množstvo kníh zastaraných, znečistených a opotrebovaných, obracia sa na
poslancov so žiadosťou o vyradenie časti týchto kníh. Zoznam kníh navrhnutých na vyradenie bol
poslancom zaslaný ako súčasť materiálov.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
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
Prezentácia: 8
Za: 8 (Ing. Ábrahámová, Ing. Gašpierik, Ing. Hlavatý, R. Hrabovský, D. Marček, Ing. Rábek, PaedDr. Suba,
PhD., K. Tusková)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo prijaté v navrhovanom znení.
K bodu programu 9 „Žiadosť o poskytnutie návratnej finančnej výpomoci na kompenzáciu výpadku
dane z príjmov fyzických osôb“
Starosta na úvod k tomuto bodu informoval, že ide o kompenzáciu výpadku na dani z príjmu fyzických
osôb. Minulý rok nám výpadok daní z Dusla spôsobil schodok rozpočtu, tento rok je to pandémia. Čísla,
ktoré si obec vypočítala, sa líšia od tých z ministerstva, ale ponúkajú obci možnosť pôžičky na 47.782,Eur. V každom prípade, sme radi, že výpadky nie sú také, akých sme sa obávali začiatkom roka, dodal
starosta, štát prišiel s návrhom pomoci vo forme návratnej dotácie. Obce si môžu požiadať o túto
dotáciu a zdroje je potrebné použiť do konca roka, ale splácať sa začne až v roku 2024 a ide o bezúročnú
pôžičku. Je to suma cca 12 000 ročne, ktorú bude obec splácať, ak sa nenaplnia kuloárne informácie, že
štát časť týchto prostriedkov odpustí, v každom prípade, ak sa uznesenie schváli, nemusíme o túto
dotáciu požiadať. Ďalej sa starosta spýtal, kto sa chce zapojiť do diskusie, prihlásil sa Ing. Rábek, či je
podobná pôžička obci potrebná, keď na termínovaných vkladoch máme viac než 600 tisíc eur, podľa
neho bude okolo žiadosti viac práce než úžitku. Odpovedal starosta, že rozhodnutie závisí od poslancov,
tí musia rozhodnúť, podľa jeho názoru v tomto prípade sú pre obec obidva varianty dobré, ale obec má
túto možnosť, preto ju predkladá poslancom. Poslanec PaedDr. Suba, PhD. sa spýtal, či sa jedná
o bezúročnú pôžičku, po kladnej odpovedi sa vyjadril, že v tom prípade ju treba pýtať. Starosta doplnil,
že aj skutočnosť, že sa jedná o bezúročnú pôžičku, bola jedným z dôvodov, prečo sa o tejto možnosti
rozhoduje, vzhľadom na infláciu. Ing. Hlavatý sa vyjadril, že inokedy sa snažíme ušetriť 3 – 4 tisíc eur,
dnes máme možnosť investovať 47 tisíc. Ing. Gašpierik informoval, že na finančnej komisii sa tým
členovia zaoberali, uznesenie je možné schváliť a v prípade, že strata bude vyššia ako 47 tisíc, môžeme
to vykryť. Podľa starostu je zatiaľ za prvý polrok výpadok takmer 50 tisíc eur, podľa jeho názoru je ťažké
očakávať, že opatrenia sa zmiernia.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
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
Prezentácia: 8
Za: 8 (Ing. Ábrahámová, Ing. Gašpierik, Ing. Hlavatý, R. Hrabovský, D. Marček, Ing. Rábek, PaedDr. Suba,
PhD., K. Tusková)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo prijaté v navrhovanom znení.
K bodu programu č. 10 „Došlá pošta (opätovná žiadosť o dokúpenie pozemku vo vlastníctve obce
Trnovec nad Váhom“
Dnes v rámci tohto bodu programu máme len opakovanú žiadosť pána Tótha, urobil korekciu oproti
pôvodnej žiadosti, zmenšil výmeru, ktorú by chcel odkúpiť, na základe informácií o odvodňovacích
kanáloch a šachtách, ktoré by tam mali byť a ktorá odznela na minulom OZ. Tie sa na pozemku, ktorý by
chcel odkúpiť, nenachádzajú, členovia komisie finančnej, podnikateľskej a nakladania s majetkom obce
boli na miestnom šetrení, uviedol starosta obce. Na zasadnutí potom odporúčali zvážiť predaj tohto
pozemku po jeho geometrickom zameraní, ako spôsob predaja navrhujú obchodnú verejnú súťaž. Ing.
Gašpierik, predseda komisie, doplnil, že časť pozemku, o ktorú má pán Tóth záujem, by mala slúžiť na
rozšírenie jeho súčasného pozemku, má malé dieťa, chcel by na ňom vybudovať detské ihrisko, pomôže
sa tak obyvateľom a obec podľa jeho názoru tam nenájde žiadne reálne využitie. Preto sa prikláňa za
predaj pozemku, dodal. Do diskusie sa zapojil Ing. Rábek, ktorý uviedol, že situáciu pozná, možno sa
obec mohla obrátiť ohľadne tých sietí na Duslo. R. Hrabovský odpovedal, že situáciu si overoval, tie
šachty sú nefunkčné. PaedDr. Suba, PhD., sa zaujímal, prečo došlo k takejto zásadnej zmene, keď
naposledy sa poslanci rozhodli predaj neschváliť. Odpovedal Ing. Gašpierik, že žiadateľ požiadal o menšiu
výmeru, preto sa rozhodol pre jeho predaj. D. Marček pripomenul, že ide o súvislý pás pozemku, ale už
dnes sú na tej ulici nerovné úseky. Ing. Rábek konštatoval, že projekty sa robili v roku 2011, starosta
odpovedal, že aj na druhej strane cesty je takisto nerovný úsek. Podľa PaedDr. Subu, PhD., je celá ulica
zle riešená, ale pozemky sa tu predávali obchodnou verejnou súťažou, keď žiadateľ pozemok kupoval,
vedel, akú má rozlohu, nesúhlasí s tým, aby pozemok siahal až po komunikáciu. Obec má dosť techniky,
údržbu zvládne. Starosta konštatoval, že rozhodnutie je na poslancoch, pokiaľ chcú, môžu túto vec ešte
riešiť v komisii.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
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
Prezentácia: 8
Za: 7 (Ing. Ábrahámová, Ing. Hlavatý, R. Hrabovský, D. Marček, Ing. Rábek, PaedDr. Suba, PhD., K.
Tusková)
Proti: 1 (Ing. Gašpierik)
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo prijaté v navrhovanom znení.

K bodu programu 11 „Diskusia“
Diskusiu otvoril starosta, konštatoval, že program zasadnutia bol vyčerpaný, rád by informoval
poslancov, že obec sa musí pripraviť na riešenie problémov so zberom biologicky rozložiteľného
kuchynského odpadu, lebo v zmysle legislatívy bude sa odpad z domácností od 1. 1. 2021 zbierať na
zhodnotenie. Existujú len dve možnosti, deklarovať, že v obci funguje 100% domáce kompostovanie,
alebo nakúpiť hnedé nádoby a postarať sa o likvidáciu tohto druhu odpadu. ZMOS aj ostatní sa nádejali,
že ministerstvo povolí odklad a dá mestám a obciam výnimku, ale minister sa vyjadril, že zákon vojde do
praxe. Obce a mestá pripravené nie sú, v našom okolí sú dve bioplynové elektrárne, tie sú však odpadom
zahltené, jedna konštatovala, že k nim sa už voziť nedá, druhá reagovala tak, že pýta 100 eur za tonu.
Obce by zatiaľ nemali byť sankcionované, pokúšame sa nájsť riešenie a plánujeme urobiť skúšobnú
prevádzku. Zostáva dúfať, že prevládne zdravý rozum, zatiaľ k problematike neexistuje ani vykonávacia
vyhláška, pripraviť sa však treba.
Ďalej starosta informoval, že v rámci Interregu si obec podala žiadosť o dotáciu na obnovu bývalej fary,
žiadosť nám zamietli, preto zvažujeme iné možnosti. Ďalej informoval poslancov, že prednedávnom ich
úrad informoval o plánovanej rekonštrukcii zvonice a asfaltovaní Robotníckej ulice. Pokiaľ ide o zvonicu,
prebehlo aj výberové konanie, boli sme však nútení ho zrušiť a hľadáme riešenia, aby sa verejné peniaze
investovali čo najlepšie. Na asfaltovanie bude verejná súťaž vyhlásená, týka sa to časti Robotníckej ulice
pri bytových domoch, kde je úplne rozbitá, v zákrute je cesta prepadnutá, tú časť chceme opraviť.
Potrebné je riešiť aj situáciu s pitnou vodou v Hornom Jatove, prebiehajú rokovania s farmou Majcichov,
zdroj chcú dať do správy obce, podarilo sa však posunúť to o jeden rok, aby bolo viac času na zváženie
situácie. Dnes bolo jednanie ohľadne možností požiadať o dotáciu, zajtra nám povedia, ktorý operačný
program by bol schodnejší. Dlhotrvajúcim problémom je biochemická učebňa, ťahá sa to už roky, stále
stojíme na jednom bode, a to stavebných prácach. Verejné obstarávanie už bolo vyhlásené 4 – 5 krát,
prihlásila sa iba jedna firma, a tá pýta o niekoľko tisíc viac, než bolo zadanie. Firma, ktorá nám robí
verejné obstarávanie, dala odporúčanie, aby sa táto ponuka prijala a rozdiel dofinancoval. Obec oslovila
firmy, ktoré ponuku neposlali, z nich ani jedna neuviedla reálny alebo logický dôvod, preto sme sa
nedokázali zhodnúť, či je rozpočte správny, ale rozpočtár tvrdí, že áno. Pokiaľ obec nechce prísť
o peniaze, časť peňazí za stavebné práce musí zaplatiť z vlastných zdrojov, uviedol starosta. Doplnil, že
pozitívna je jeho posledná informácia, že sa začalo s prácami na hasičskej zbrojnici, hoci aj tu sa cena
navýšila na 71 tisíc, z toho 41 tisíc obec získala ako dotáciu. Na stavbe máme aj stavebný dozor a s
prácami sa začalo v piatok, 4. septembra.
Poslanec PaedDr. Suba, PhD. sa zaujímal, či sa jedná o učebňu, ktorá sa preberala na OZ už pred
niekoľkými rokmi, starosta to potvrdil, konštatoval, že projekt sprevádzalo množstvo chýb, museli sme
začať odznova, ale stavebné práce vtedy neobstarávali. Ing. Gašpierik sa zaujímal, v akom rozsahu má
byť učebňa, keď má takú vysokú cenu. Odpovedala K. Tusková, že sa jedná o bývalú špeciálnu triedu,
tam je potrebná kompletná rekonštrukcia, následne sa Ing. Gašpierik pýtal, dokedy je nutné finančné
prostriedky vyčerpať. Odpovedala Mgr. Vargová, že problém je v tom, že verejné obstarávanie sa muselo
opakovať, napokon viedlo k uzatvoreniu troch zmlúv, ktorých platnosť ale končí 31. 12. 2020. Už v marci
sme všetko poslali na Úrad pre verejné obstarávanie na kontrolu, ale začínajú s ňou až teraz, dokumenty
stáli u nich pol roka. Ing. Gašpierik sa vyjadril, že pokladá za zvláštne, že rozpočtár si je istý cenou
a predsa sa nedá urobiť verejné obstarávanie, Mgr. Berecz odpovedal, že predpokladal, že situácia
s koronavírusom zníži dopyt, že firmy budú mať väčší záujem o takúto zákazku, ale skôr opak je pravdou,
je ťažšie nájsť takúto firmu dnes ako pred dvoma-troma rokmi, vraj sa to neoplatí ani miestnym firmám.
Ing. Hlavatý konštatoval, že keby sme mali vlastný sociálny podnik, mohli sme si práce urobiť, ale
starosta oponoval, že sú práce, ktoré by zamestnanci vykonať nevedeli, bolo by potrebné žiadať zmenu
projektu a to by celú vec znova len predĺžilo.

Poslankyňa K. Tusková oboznámila poslancov, že 2. septembra sa začal školský rok, postupovali pri ňom
podľa manuálu ministerstva školstva, otvorená je aj materská škola, ale nekonalo sa slávnostné
zahájenie ako po iné roky. Sú dve triedy prvákov, spolu ich je 24, každý prváčik dostal tašku so školskými
pomôckami v hodnote 45 eur, z toho 30 eur prispela obec, zvyšok dofinancovala škola. Školu navštevuje
170 žiakov, do materskej školy chodí 69 detí, do školského klubu detí 54 žiakov. Škola je zatiaľ v zelenej
zóne, dnes pani riaditeľka vydala dodatok k pokynom, keď posledné dve vyučovacie hodiny skrátila na
35 minút. Starosta konštatoval, že ťažko povedať, ako sa situácia bude vyvíjať, Ing. Ábrahámová doplnila,
že pokiaľ ide o deti, raz už poslanci zvažovali možnosť podporiť deti, najmä v Centre voľného času.
Starosta odpovedal, že potrebné je všetko najskôr premyslieť a prebrať v komisii športu, školstva,
mládeže a kultúry aj finančnej, podnikateľskej a nakladania s majetkom obce. K. Tusková ešte poslancov
informovala, že členovia komisie športu, školstva, mládeže a kultúry sa rozhodli zrušiť tohtoročnú
rozlúčku s letom, aj posedenie s dôchodcami. Namiesto rozlúčky s letom usporiadame beh okolo
Ameriky, bude v piatok, 18. septembra, je možnosť už dnes sa prihlásiť online. Starosta doplnil, že obce
a mestá teraz podujatia neorganizujú, lebo opatrenia sú prísne.
Do diskusie sa prihlásil obyvateľ pán Tóth, ktorého opätovná žiadosť o predaj pozemku bola dnes
prejednávaná. Argumentoval, že pozemok kúpili v súťaži, ale aj ostatní susedia, a tí mali neskôr možnosť
si k nemu prikúpiť. Má záujem tam zasadiť zeleň, aj dnes poslanci predali pozemok Hírešovi, aj na ich
ulici si pán Vincze oplotil pozemok tak, ako sa mu páčilo, on sám nemá záujem niekoho obmedzovať,
preto aj znížil výmeru, ktorú by chcel kúpiť. Komisia urobila miestne šetrenie, konštatovali, že chodník
tam neplánujú, ale dovoľuje si tvrdiť, že to nie je historické centrum obce, jeho snahou nie je niekoho
poškodiť, ale každý si to tam oplotil, ako chcel, dokonca niekto si oplotí aj to, čo nie je jeho. On má len
záujem pozemok si odkúpiť a udržiavať, pomohlo by mu to rozšíriť jestvujúci pozemok v jeho vlastníctve.
Sused pán Žilinský si pozemok odkúpiť neplánuje, ale pán Tóth áno, a dnes počúva len to, prečo mu
pozemok nepredať.
Starosta poďakoval obyvateľovi pánovi Tóthovi za príspevok, konštatoval, že ďalšie diskusné príspevky
nie sú, preto všetkým prítomným poďakoval za účasť na zasadnutí a následne ukončil 17. zasadnutie OZ.

Overovatelia:

Ing. Monika Ábrahámová

PaedDr. Imrich Suba, PhD.

Zapísala: Iveta Mesárošová

V Trnovci nad Váhom, 10. 9. 2020

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

