
Uznesenia 

z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnovci nad Váhom 

konaného dňa 22. februára 2021 

___________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 201/2021 
 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
berie na vedomie Správu o plnení uznesení Obecného zastupiteľstva 
 
 

Uznesenie č. 202/2021 
 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
ruší uznesenie č. 2/2018, prijaté na ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 10. 
decembra 2018 
 
 

Uznesenie č. 203/2021 
 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
1. zriaďuje mandátovú komisiu v zložení poslancov  Rastislav Hrabovský, Dezider Marček a Katarína  
 
2. vymedzuje úlohy mandátovej komisie nasledovne: 

 overiť zloženie sľubu zloženie sľubu poslankyne nastupujúcej na uvoľnený mandát poslanca 
obecného zastupiteľstva kontrolou jej podpisu pod textom zákonom predpísaného sľubu 

 zistiť prípadnú prítomnosť nezlučiteľných funkcií na základe čestného vyhlásenia poslankyne 
nastupujúcej na uvoľnený mandát poslanca OZ 

 a podať správu o výsledku poslancom obecného zastupiteľstva 
 
 

Uznesenie č. 204/2021 
 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
a) berie na vedomie zánik poslaneckého mandátu Eriky Fülöpovej podľa § 25 ods. 2 písm. j) zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
b) berie na vedomie oznámenie starostu obce Trnovec nad Váhom o nastúpení PaedDr. Jazmíny 
Székházi Hlavatej za poslankyňu Obecného zastupiteľstva v Trnovci nad Váhom a odovzdanie 
osvedčenia o tom, že sa stala poslankyňou obecného zastupiteľstva 
 
c) konštatuje, že PaedDr. Jazmína Székházi Hlavatá zložila zákonom predpísaný sľub poslanca v 
súlade s § 26 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
 
 

Uznesenie č. 205/2021 
 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 



volí poslankyňu PaedDr. Jazmínu Székházi Hlavatú za členku komisie sociálnej, bytovej 
a zdravotníctva 
 
 

Uznesenie č. 206/2021 
 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
berie na vedomie Správu o činnosti Obecnej polície Trnovec nad Váhom za rok 2020 
 
 

Uznesenie č. 207/2021 
 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
1. berie na vedomie informáciu o žiadosti o delimitáciu pozemkov v zmysle novely zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, evidovaných na LV č. 684 vo vlastníctve 
Slovenskej republiky v správe Slovenského pozemkového fondu, registra E KN v k. ú. Horný Jatov na 
obec Trnovec nad Váhom 
 
2. súhlasí s delimitáciou pozemku v zmysle novely zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, evidovaného na LV č. 684 vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe 
Slovenského pozemkového fondu, registra E KN v k. ú. Horný Jatov a to:  
 

 pozemok s parc. č. 237, druh pozemku: trvalý trávny porast vo výmere 17.842 m2 
 pozemok s parc. č. 36, druh pozemku: ostatná plocha vo výmere 5.053 m2 

 
3. potvrdzuje, že pozemok s parc. č. 237, trvalý trávny porast, vo výmere 17.842 m2, a pozemok 
s parc. č. 36, ostatná plocha vo výmere 5.053 m2,  v k. ú. Horný Jatov, evidovaný na LV č. 684, vo 
vlastníctve SR v správe Slovenského pozemkového fondu sú využívané ako miestna komunikácia a sú 
pod nimi vedené rozvody pitnej vody 
 
4. súhlasí so spracovaním geometrického plánu na vyčlenenie pozemkov, na ktorých sa nachádzajú 
rozvody pitnej vody parc. č. 237 a parc. č. 36 v k. ú. Horný Jatov, ktoré sa nachádzajú vo vlastníctve 
Slovenskej republiky, v správe Slovenského pozemkového fondu Bratislava 
 
 

Uznesenie č. 208/2021 
 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
a) berie na vedomie žiadosť M. Tótha o odkúpenie časti parcely č. 674 
 
b) schvaľuje predaj predmetnej nehnuteľnosti po vypracovaní geometrického plánu, ktorý dá 
spracovať obec 
 
c) poveruje starostu obce na prípravu podkladov na predaj pozemku 
 
Uznesenie obecného zastupiteľstva nebolo schválené. 
 
 

Uznesenie č. 209/2021 
 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 



a) berie na vedomie žiadosť M. Hlošku o odkúpenie časti parcely č. 668/6 
 
b) neschvaľuje predaj predmetnej nehnuteľnosti vzhľadom na ustanovenia zákona o majetku obcí 
 
Uznesenie obecného zastupiteľstva nebolo schválené. 
 

 
Uznesenie č. 210/2021 

 
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
berie na vedomie žiadosť občianskeho združenia Divadlo ASI Šaľa o dlhodobý bezplatný prenájom 
veľkej sály Miestneho kultúrneho strediska Trnovec nad Váhom 
 
 

Uznesenie č. 211/2021 
 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
berie na vedomie výsledok Obchodnej verejnej súťaže č. 1/2020 
 
 

Uznesenie č. 212/2021 
 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
berie na vedomie informáciu o spracovaní krajinno-architektonickej štúdie na revitalizáciu rybníka 
Vermek 
 
 

Uznesenie č. 213/2021 
 
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2020 
 
 
 
 
V Trnovci nad Váhom, 23. 2. 2021 
 
 
                                                                                                         Mgr. Oliver Berecz, starosta obce 


