
Uznesenia 

z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnovci nad Váhom 

konaného dňa 7. decembra 2020 

___________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 178/2020 
 

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

 
Uznesenie č. 179/2020 

 
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
1. prerokovalo  

a) návrh rozpočtu na rok 2021 

b) výhľadový rozpočet na roky 2022 – 2023 

2. berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu programového rozpočtu na rok 
2021 a výhľadového rozpočtu na roky 2022 - 2023 

3. schvaľuje programový rozpočet na rok 2021 

4. berie na vedomie výhľadový rozpočet obce na roky 2022 – 2023 vrátane programov a 
podprogramov 

 

Uznesenie č. 180/2020 
 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
1. prerokovalo  

Návrh na zmenu rozpočtu Obce Trnovec nad Váhom na rok 2020 
 
2. schvaľuje zmenu rozpočtu – podľa predloženého návrhu v členení: 
a. úpravu príjmov - zvýšenie o 74 500 ,- € z toho: 
- bežné príjmy o 74 500 ,- € 
- kapitálové príjmy o 17 500,- € 
- finančné operácie o -17 500,- € 
b. úpravu výdavkov zníženie o – 10 500,- € z toho: 
- bežné výdavky o – 10 500,- € 
- kapitálové výdavky o 0- € 
- finančné operácie o 0,- € 
c. berie na vedomie 
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu zmeny rozpočtu Obce Trnovec nad Váhom 
na rok 2020. 
 



Uznesenie č. 181/2020 
 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
1. prerokovalo  
rozbor hospodárenia Obce Trnovec nad Váhom od 01.01.2020 do 30.09.2020 
  
2. berie na vedomie  
rozbor hospodárenia obce od 01.01.2020 do 30.09.2020 
  
3. berie na vedomie  
stanovisko hlavného kontrolóra k rozboru hospodárenia Obce Trnovec nad Váhom  
od 01.01.2020 do 30.09.2020. 
 
 

Uznesenie č. 182/2020 
 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
schvaľuje 
 
a) Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2019/20 v ZŠ 
s MŠ Trnovec nad Váhom 302 

b) Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2019/20 v 
Elokovanom pracovisku ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 302 

 
 

Uznesenie č. 183/2020 
 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
1. schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie o doplnení a zmene Všeobecne záväzného nariadenia č. 
1/2020 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v 
zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Trnovec nad Váhom a určenie miesta a času zápisu detí na plnenie 
povinnej školskej dochádzky v základnej škole v navrhovanom znení 
 
 

Uznesenie č. 184/2020 
 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom  
 
1. schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie o doplnení a zmene Všeobecne záväzného nariadenia č. 
1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských 
zariadení so sídlom na území obce Trnovec nad Váhom v navrhovanom znení 
 
 

Uznesenie č. 185/2020 
 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom  
 
1. schvaľuje zrušenie uznesenia obecného zastupiteľstva č. 3/OZ-2007 bod VI. písm. A/1, A/2 zo dňa 
12. 2. 2007, ktorým bol prijatý Prevádzkový poriadok pohrebiska Trnovec nad Váhom a Prevádzkový 
poriadok pohrebiska Horný Jatov. 



2. schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Prevádzkový poriadok pohrebísk obce Trnovec nad 
Váhom v navrhovanom znení po zapracovaní vyššie uvedenej pripomienky 
 
 

Uznesenie č. 186/2020 
 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými 
stavebnými odpadmi na území obce Trnovec nad Váhom v navrhovanom znení  
 
 

Uznesenie č. 187/2020 
 
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2016 
o stanovení cien za služby 
 
 

Uznesenie č. 188/2020 
 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
1. schvaľuje:  
a) zámer o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o dlhodobom nájme na prenájom majetku 
obce Trnovec nad Váhom 
 

 majetok: konzoly umiestnené na podperných bodoch stĺpov verejného osvetlenia, 
nachádzajúcich sa na území obce  Trnovec nad Váhom, na vybudovanie optickej siete v 
obci 

b) spôsob uzavretia zmluvy o dlhodobom prenájme majetku obce a to: obchodnou verejnou súťažou 
c) znenie nájomnej zmluvy na dlhodobý prenájom majetku obce Trnovec nad Váhom 
d) podmienky Obchodnej verejnej súťaže č. 1/2020 na dlhodobý prenájom majetku obce Trnovec nad 
Váhom 
e) komisiu na posúdenie, vyhodnotenie predložených návrhov, vyhodnotenie najvhodnejších 
ponúk, celej súťaže a výber i určenie víťaza Obchodnej verejnej súťaže č. 1/2020 v zložení: 
 
a) Ing. Monika Ábrahámová 
b) Ing. Jaroslav Hlavatý 
c) Dezider Marček 
d) PaedDr. Imrich Suba, PhD. 
e) Katarína Tusková 
 
2. poveruje starostu obce zabezpečiť vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže č. 1/2020  a zverejnenie 
podmienok Obchodnej verejnej súťaže č. 1/2020 na úradnej tabuli obce Trnovec nad Váhom a 
oznámením na internetovej stránke obce 
 
 

Uznesenie č. 189/2020 
 

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 odľa predloženého návrhu 
 
Platnosť poradovníka: do 30. 6. 2021 
 
 

Uznesenie č. 190/2020 
 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
1. schvaľuje predĺženie nájomných zmlúv na pol roka, do 30. 6. 2021: 
 
a) bytový dom súp. č. 993 pre: 
Skarleta Lakatošová – byt č. 6 
 
b) bytový dom č. 995 
Slávka Izsófová – byt č. 6 
 
 

Uznesenie č. 191/2020 
 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
schvaľuje strategický dokument Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2020 – 2024 
 
 

Uznesenie č. 192/2020 
 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
 
1. prerokovalo návrh Plánu práce Obecného zastupiteľstva na rok 2021 
 
2. schvaľuje Plán práce Obecného zastupiteľstva na rok 2021  
Termíny zasadnutí: 
1. 2. 2021 
26. 4. 2021 
21. 6. 2021 
13. 9. 2021 
6. 12. 2021 
 
 

Uznesenie č. 193/2020 
 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Trnovec nad Váhom na 1. polrok 2021 
 
 

Uznesenie č. 194/2020 
 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
ruší uznesenie č. 29/OZ-2006 bod IV. zo dňa 27. marca 2006 



Uznesenie č. 195/2020 
 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
a) berie na vedomie stanovisko komisie životného prostredia, dopravy,  výstavby 
a poľnohospodárstva pri OZ k opakovanej žiadosti pána Tótha 
 
b) odporúča starostovi obce osloviť majiteľa susednej nehnuteľnosti s ponukou na odkúpenie 
priľahlej časti parcely 
 
c) odporúča procedurálne odloženie žiadosti a rozhodnutia o nej na nasledujúce zasadnutie OZ 
 
 

Uznesenie č. 196/2020 
 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
a) berie na vedomie žiadosť Michala Hlošku o odkúpenie nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Trnovec 
nad Váhom 
 
b) berie na vedomie stanovisko komisie životného prostredia, dopravy, výstavby 
a poľnohospodárstva a komisie finančnej, podnikateľskej a nakladania s majetkom obce k tejto 
žiadosti 
 
c) odporúča procedurálne odloženie žiadosti a rozhodnutia o nej na nasledujúce zasadnutie OZ 
 
 

Uznesenie č. 197/2020 
 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
berie na vedomie informáciu starostu obce o vybavení žiadosti o výmenu kotla u nájomníčky pani 
Molnárovej 
 
 

Uznesenie č. 198/2020 
 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
1. berie na vedomie žiadosť Róberta Stojku o poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci 
2. zamieta žiadosť Róberta Stojku o poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci 
 
 

Uznesenie č. 199/2020 
 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
určuje cenu poplatku za odvádzanie odpadovej vody na rok 2021 vo výške 0,55 Eur/m3 

 

 

 

Uznesenie č. 200/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 



schvaľuje 

návrh na zmenu uznesenia č. 149/2020 z 12. marca 2020 a to tak, že v schvaľovacej časti, v bode 2, 
písm. c  sa ruší nasledovné znenie: 
 
zabezpečenie finančných prostriedkov na povinné spolufinancovanie realizácie projektu vo výške 
min. 5 % z celkových oprávnených výdavkov  projektu v súlade s podmienkami  poskytnutia 
nenávratného finančného príspevku, 
 
Celkové oprávnené výdavky projektu: 294.708,55 € 
Nenávratný finančný príspevok: 279.973,12 € 
Spolufinancovanie: 14.735,43 € 
 
a nahrádza sa novým znením 
 
zabezpečenie finančných prostriedkov na povinné spolufinancovanie realizácie projektu vo výške 
min. 5 % z celkových oprávnených výdavkov  projektu v súlade s podmienkami  poskytnutia 
nenávratného finančného príspevku: 
 
Celkové oprávnené výdavky projektu: 297.300,- € 
Nenávratný finančný príspevok: 282.435,52 € 
Spolufinancovanie: 14.865,03 € 
 

 

 

V Trnovci nad Váhom, 8. 12. 2020 

 

 

                                                                                                         Mgr. Oliver Berecz, starosta obce 


