
Uznesenia 

z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnovci nad Váhom 

konaného dňa 26. apríla 2021 

___________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 214/2021 
 
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
volí  

o  Dezidera Marčeka, nar. 28. 12. 1961, bytom Trnovec nad Váhom 325 
o  Katarínu Tuskovú, nar. 7. 9. 1969, bytom Trnovec nad Váhom 939 

za prísediacich pre Okresný súd Galanta na obdobie rokov 2021 - 2025 
 

 
Uznesenie č. 215/2021 

 
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
1. berie na vedomie žiadosti o poskytnutie finančných dotácií na rok 2021 
 
2.  schvaľuje poskytnutie finančných dotácií z rozpočtu obce Trnovec nad  
Váhom na rok 2021 pre: 
a) OZ „Keď nevládzeš, tak pridaj....“Trnovec nad Váhom Rebel run v sume 800,- Eur 
b) TJ Dynamo Trnovec nad Váhom v sume 5.167,20 Eur 
c) OZ Farao Trnovec nad Váhom v sume 1.200,- Eur 
d) FK Dynamo Trnovec nad Váhom v sume 14.560,- Eur 
e) Hubert Arrows Trnovec nad Váhom v sume 1.152,- Eur 
f) Klub Jednoty dôchodcov na Slovensku Trnovec nad Váhom v sume 2.000,- Eur 
g) OZ „Keď nevládzeš, tak pridaj...“ Trnovec nad Váhom oprava sochy sv. Tekly v sume 0,- Eur 
 

 
Uznesenie č. 216/2021 

 
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
berie na vedomie Plán kultúrnych podujatí na rok 2021 
 
 

Uznesenie č. 217/2021 
 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
1.zriaďuje dočasnú komisiu na ochranu kultúrneho dedičstva obce Trnovec nad Váhom  
a vymedzuje jej úlohy nasledovne:  

 vedie evidenciu pamätihodností obce 

 podáva návrh na zápis hmotnej alebo nehmotnej veci na zápis do evidencie pamätihodností 
obce 

 podáva návrh na vyradenie hmotnej alebo nehmotnej veci z evidencie pamätihodností obce 



 predkladá návrhy na ochranu kultúrnych pamiatok a pamätihodností obce, ich správu 
a údržbu  

 navrhuje opatrenia na predchádzanie ohrozenia, poškodenia, zničenia pamätihodnosti obce  

 navrhuje opatrenia na trvalé udržiavanie dobrého stavu vrátane prostredia kultúrnej 
pamiatky alebo pamätihodnosti obce  

 spolupracuje pri prezentácii pamätihodností obce ako súčasti svojho kultúrno‐historického 
dedičstva prostredníctvom informačno‐propagačných materiálov, internetovej stránky obce 

 spolupracuje s orgánmi štátnej správy zúčastnenými na plnení úloh na úseku ochrany 
pamiatkového fondu, ako aj s vedeckými a odbornými inštitúciami, nadáciami a občianskymi 
združeniami na území obce 

v potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami OZ 
 
 

Uznesenie č. 218/2021 
 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
1. volí 

a) za predsedu komisie na ochranu kultúrneho dedičstva obce Trnovec nad Váhom Mgr. Olivera 
Berecza 
 
b) za členov komisie Ing. Jaroslava Hlavatého, Ivetu Mesárošovú, ThDr. Antona Solčianskeho, PaedDr. 
Imricha Subu, PhD. a Katarínu Tuskovú 
 
 

Uznesenie č. 219/2021 
 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
1. prerokovalo žiadosť spoločnosti Zdroje Zeme, a. s. so sídlom Strojárenská 1, 900 27 Bernolákovo 
 
2. nemá námietky k plánovanému prevodu vlastníctva pozemku registra „C“ KN v katastrálnom 
území Horný Jatov zapísaného na LV č. 684 v správe Slovenského pozemkového fondu, odčleneného 
geometrickým plánom č. 3/2021: 
 

 parcela č. 240/121, orná pôda vo výmere 4 183 m2 
 

3. nemá námietky k plánovanému prenájmu pozemku registra „C“ KN v katastrálnom území Horný 
Jatov zapísaného na LV č. 684 v správe Slovenského pozemkového fondu, odčleneného 
geometrickým plánom č. 3/2021: 
 

 parcela č. 240/122, orná pôda vo výmere 3 251 m2 
 

pre spoločnosť Zdroje Zeme, a. s. Bernolákovo 
 
 

Uznesenie č. 220/2021 
 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
berie na vedomie informácie predstaviteľov spoločnosti ewia, a. s.  
 

Uznesenie č. 221/2021 



 
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
berie na vedomie informáciu o zámere na vybudovanie veterného parku v oci Trnovec nad Váhom 
 
 

Uznesenie č. 222/2021 
 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
berie na vedomie návrh na zvolanie verejného prerokovania k zámeru „Centrum cirkulárnej 
ekonomiky Šaľa“ na 11. 5. 2021 
 
 

Uznesenie č. 223/2021 
 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
berie na vedomie opakovanú žiadosť M. Tótha o odkúpenie nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce 
Trnovec nad Váhom 
 
 

Uznesenie č. 224/2021 
 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
berie na vedomie žiadosť J. Žilinského o odkúpenie nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Trnovec nad 
Váhom 
 
 

Uznesenie č. 225/2021 
 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
1. berie na vedomie žiadosť administrátora Rímskokatolíckej cirkvi Trnovec nad Váhom o zámenu 
pozemku parcela „C“ KN č. p. 2/1 a 2/2, a parcely „E“ KN 6/12 vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi 
Trnovec nad Váhom za parcely „C“ KN 1485/51 a 1485/64 vo vlastníctve Obce Trnovec nad Váhom 
 
2. poveruje starostu obce na zabezpečenie vypracovania geometrického plánu ako podkladu pre 
vypracovanie zámennej zmluvy 
 
2. poveruje starostu obce na prípravu podkladov na zámenu pozemkov medzi Obcou Trnovec nad 
Váhom a Rímskokatolíckou cirkvou Trnovec nad Váhom 
 
 
V Trnovci nad Váhom, 28. 4. 2021 
 
 
 
 
                                                                                                         Mgr. Oliver Berecz, starosta obce 


