
Zápisnica  
z 20. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

v Trnovci nad Váhom volebného obdobia 2018 – 2022, 

              ktoré sa konalo 26. apríla 2021 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. Návrh na vymenovanie prísediacich pri Okresnom súde Galanta 
3. Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Trnovec nad Váhom 
4. Plán kultúrnych podujatí na rok 2021 
5. Návrh na zriadenie komisie OZ 
6. Zdroje Zeme – žiadosť o vydanie stanoviska k odpredaju a prenájmu pozemkov vo vlastníctve SPF 
7. CCE Šaľa – prezentácia podnikateľského zámeru 
8. Rôzne (veterná elektráreň, príprava verejného prerokovania ewia, a.s.) 
9. Došlá pošta (žiadosti o odkúpenie pozemkov vo vlastníctve obce, zámena pozemku) 
10. Diskusia 
11. Záver 
 
20. 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 všetkých deväť poslancov, teda obecné zastupiteľstvo je vo všetkých bodoch 
programu uznášaniaschopné. Do návrhovej komisie starosta určil poslancov Ing. Ábrahámovú, D. Marčeka 
a PaedDr. Székházi Hlavatú, 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: 9 
Za: 9 (Ing. Ábrahámová, Ing. Gašpierik, Ing. Hlavatý, R. Hrabovský, D. Marček, Ing. Rábek, PaedDr. Suba, 
PhD., PaedDr. Székházi Hlavatá, 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 z 20. zasadnutia OZ určil poslancov Ing. 
Hlavatého a Ing. Gašpierika. 
 
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 
 
schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva 
 
Prezentácia: 9 
Za: 9 (Ing. Ábrahámová, Ing. Gašpierik, Ing. Hlavatý, R. Hrabovský, D. Marček, Ing. Rábek, PaedDr. Suba, 
PhD., PaedDr. Székházi Hlavatá, K. Tusková) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie v navrhovanom znení. 

K bodu programu 2: „Návrh na vymenovanie prísediacich pri Okresnom súde Galanta “ 
 
Starosta uviedol, že všetky uznesenia obecného zastupiteľstva sú splnené, preto prvým bodom 
programu je dnes návrh na vymenovanie prísediacich pri Okresnom súde Galanta, kde je situácia 
s prísediacimi zlá a hrozí nefunkčnosť senátov, starosta navrhol ako kandidátov poslancov D. Marčeka 
a K. Tuskovú. Obidvaja o túto funkciu prejavili záujem a schválil ich aj predseda okresného súdu. Podľa 
zákona prísediacich volí obecné zastupiteľstvo, starosta sa preto spýtal, či má niektorý z poslancov 
pripomienku, resp. iný návrh. Potom dal hlasovať o návrhu uznesenia. 
  
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:  
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 
 
Prezentácia: 9 
Za: 9 (Ing. Ábrahámová, Ing. Gašpierik, Ing. Hlavatý, R. Hrabovský, D. Marček, Ing. Rábek, PaedDr. Suba, 
PhD., PaedDr. Székházi Hlavatá, K. Tusková) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté v navrhovanom znení. 
 
K bodu programu 3: „Žiadosti po poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Trnovec nad Váhom“ 
 
Ďalším bodom programu bolo schválenie dotácií z rozpočtu obce, v zmysle platného VZN si žiadosti 
podali organizácie a združenia, ktoré majú sídlo na území obce, alebo vykonávajú na jej území svoju 
činnosť. Starosta pripomenul, že na dotácie bolo v rozpočte schválených 24.000,- Eur, celková 
požadovaná suma bola  vyššia, 33.099,- Eur. Členovia komisie športu, školstva, mládeže a kultúry 
jednotlivé žiadosti zhodnotili a obodovali, potom boli predložené komisii finančnej, podnikateľskej 
a nakladania s majetkom obce, ktorá mala navrhnúť o výške dotácie pre každého žiadateľa, preto 
starosta odovzdal slovo predsedovi komisie. Ing. Gašpierik povedal, že komisia zasadla 22. apríla 
a posúdila jednotlivé žiadosti. Členom OZ „Keď nevládzeš, tak pridaj....“ navrhla, aby stiahli svoju žiadosť 
o dotáciu na rekonštrukciu sochy sv. Tekly, lebo suma dotácie by nepokryla náklady na obnovu sochy. 
Táto socha bude zrekonštruovaná z rozpočtu obce. Občianske združenie súhlasilo. Ďalej Ing. Gašpierik 
uviedol, že komisia sa rozhodla nepodporiť žiadosť OZ Farao, lebo dotáciu žiadali na aktivity, ktoré sa 
nekonajú na území obce, ako aj na ustajnenie koní inde než v obci, hoci je pravda, že OZ Farao má sídlo 
v Trnovci nad Váhom. Tu sa prihlásila predsedníčka OZ Farao pani Lenčéšová, pripomenula, že 



každoročne ich členovia robia v Trnovci nad Váhom barelové preteky, tento rok to nebolo možné, 
vzhľadom na pandémiu. Detí z obce majú o tri viac ako minulý rok, kedy dotáciu bez problémov dostali. 
Kone ustajnili v Šali, lebo tam majú lepšie podmienky ako u pána Lánga, kde ustajňovali doposiaľ. Sídlo 
majú však v obci a na pretekoch šíria jej dobré meno, lebo majú množstvo úspechov, boli prví na 
majstrovstvách Európy. Ing. Gašpierik odpovedal, že obec nemôže dať financie každému, pani Lenčéšová 
namietla, že napr. FK Dynamo hrá siedmu ligu s okolitými obcami, ale oni reprezentujú obec 
v európskom meradle. Majú 36% detí z obce, ako je to u futbalistov? Odpovedal starosta, že v prípade 
detí je to určite viac, horšie je to v „A“ mužstve. Ďalej pani Lenčéšová povedala, že pokladá za 
nespravodlivé, že všetci ostatní dotáciu dostanú, len ich združenie nie, hoci tiež robia akcie pre našich 
občanov. V predchádzajúcich rokoch prichádzalo na Barrel cup 87 súťažiacich z celého Slovenska 
a s každým prišli rodičia, ale tento rok nie je možné toto podujatie zorganizovať. Nikdy však na túto akciu 
od obce nepýtali peniaze. Starosta jej pripomenul, že spoluúčasť tu ale vždy bola, obec poskytla veľkú 
sálu MKS vrátane kúrenia, čo tiež niečo stojí, takisto reklamné predmety pre súťažiacich. Ing. Gašpierik 
dodal, že on vždy predpokladal, že z dotácie združenie financuje práve Barrel cup, ktorý je usporiadaný 
v obci, v takom prípade nemá problém s poskytnutím dotácie na takúto aktivitu. PaedDr. Suba, PhD. 
vstúpil do diskusie, pýtal sa, či si žiadosť o dotáciu nepodal Csemadok, starosta odpovedal, že nie. 
Následne sa poslanec spýtal, prečo občianske združenie „Keď nevládzeš, tak pridaj....“ stiahlo žiadosť na 
obnovu sochy sv. Tekly, tento projekt on osobne pokladá za výbornú myšlienku. Odpovedal mu Mgr. 
Berecz, že združenie požiadalo o dotáciu na niektoré práce spojené s rekonštrukciou aj Nitriansky 
samosprávny kraj, ten ale žiadosť vyradil., preto združenie stiahlo žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce, ale 
pokiaľ ide o samotnú rekonštrukciu, bol by rád, keby sa previedla a obec ju bude financovať zo svojho 
rozpočtu. Podľa predbežných odhadov bude táto rekonštrukcia stáť cca 6 tisíc Eur a to občianske 
združenie zaplatiť nedokáže, preto sa pristúpilo k tomuto riešeniu. 
 
Potom PaedDr. Suba, PhD. konštatoval, že pokiaľ ide o OZ Farao, pozná deti, ktoré robia voltíž 
a nepokladá za šťastné nepodporiť túto činnosť., možno by bolo dobré ešte raz prehodnotiť žiadosti 
a určitú čiastku poskytnúť aj OZ Farao, napr. 800 Eur. Podľa jeho názoru by bolo dobré aj rekonštrukciu 
Tekly riešiť uznesením, aby obyvatelia nevnímali negatívne, že na tento projekt nebudú poskytnuté 
financie. Starosta pripomenul, že v zmysle VZN aj on môže poskytnúť sumu do 1.000 Eur, Ing. Gašpierik 
navrhol riešiť to zmenou rozpočtu. Ďalej uviedol, že podľa neho je hodnotenie členov komisie športu, 
školstva, mládeže a kultúry subjektívne, jednotlivé organizácie by mali vymenovať v žiadosti aj svoje 
úspechy., aj to, koľko z ich členskej základne pochádza z obce. Ing. Hlavatý sa spýtal pani Lenčéšovej, či 
dostáva dotácie aj z iných zdrojov, odpovedala, že požiadali o dotáciu aj mesto Šaľa, ale žiadosť zamietli, 
Nitriansky samosprávny kraj tiež žiadali, zatiaľ informácie nemá. Starosta jej odpovedal, že dostanú 700 
Eur od NSK. R. Hrabovský navrhol prerobiť dotačný formulár, K. Tusková navrhla, aby sa uviedlo 
konkrétne, na čo sa peniaze použijú. Ing. Gašpierik navrhol poskytnúť každému žiadateľovi 80% 
z požadovanej výšky dotácie, starosta pripomenul, že potom bude v rozpočte v tejto kapitole chýbať 
1 900 Eur. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
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 



Prezentácia: 9 
Za: 9 (Ing. Ábrahámová, Ing. Gašpierik, Ing. Hlavatý, R. Hrabovský, D. Marček, Ing. Rábek, PaedDr. Suba, 
PhD., PaedDr. Székházi Hlavatá, K. Tusková) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté v navrhovanom znení. 
 
K bodu programu 4: „Plán kultúrnych podujatí na rok 2021“ 
 
K tomuto bodu starosta povedal, že za aktuálnej pandemickej situácie sa plán rodil len ťažko a odovzdal 
slovo K. Tuskovej, predsedníčke komisie športu, školstva, mládeže a kultúry. Tá uviedla, že komisia pri 
vypracovaní plánu brala do úvahy súčasnú situáciu, niektoré podujatia už boli realizované, naposledy 
sme si vyčistili obec pri príležitosti Dňa Zeme. Najbližšie nás čaká stavanie mája, pokiaľ ide o Deň matiek, 
tam pravdepodobne len deti pripravia pozdravy pre svoje mamy a babky, všetky ďalšie podujatia 
budeme realizovať podľa situácie, či už turnaj o pohár starostu alebo hody, prípadne kladenie vencov. 
Tento rok nebude Deň obce, starkých si v októbri uctíme aspoň nejakým darčekom. Pokiaľ ide o druhý 
obecný ples, orientačne by mal byť 16. 1. 2022. Plán sa bude dopĺňať podľa toho, ako sa vyvinie situácia, 
dokončila K. Tusková. Doplnil ju starosta, že pokiaľ situácia dovolí, určite by sme v lete chceli urobiť 
nejaké podujatie, všetko záleží od toho, aké budú opatrenia. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
berie na vedomie Plán kultúrnych podujatí na rok 2021 
 
Prezentácia: 9 
Za: 9 (Ing. Ábrahámová, Ing. Gašpierik, Ing. Hlavatý, R. Hrabovský, D. Marček, Ing. Rábek, PaedDr. Suba, 
PhD., PaedDr. Székházi Hlavatá, K. Tusková) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté v navrhovanom znení. 
 
K bodu programu 5: „Návrh na zriadenie komisie OZ“ 
 
Mgr. Berecz pripomenul, že sa jedná o dočasnú pracovnú komisiu, ktorej členovia budú pracovať bez 
nároku na odmenu, potom požiadal kultúrnu referentku I. Mesárošovú, aby povedala niekoľko slov 
k tomuto bodu. I. Mesárošová na úvod uviedla, že kultúrne pamiatky predstavujú nenahraditeľnú súčasť 
kultúrneho dedičstva a ich stav a ochrana je svedectvom záujmu obyvateľov, ale aj samosprávy. 
Pracovná komisia by mala mať za úlohu vytvorenie zoznamu pamätihodností obce a vypracovať 
metodiky, ktorou sa zamedzí a predchádza možnosť zásahov do kultúrnych pamiatok a pamätihodností, 
ktoré ich ohrozujú, poškodzujú alebo ničia. Zoznam pamätihodností obce a metodika môže poslúžiť ako 
podklad na zabezpečenie financovania prostredníctvom dotačných systémov na samotnú obnovu a 
ochranu evidovaných pamätihodností. Starosta obce poďakoval kultúrnej referentke a doplnil, že 
najskôr je potrebné vymedziť úlohy pre túto komisiu, potom zvoliť predsedu a členov. Podľa návrhu by 
ich malo byť celkom päť, za členov boli navrhnutí Ing. Hlavatý, I. Mesárošová, ThDr. Solčiansky a K. 
Tusková, funkciu predsedu komisie ponúkli jemu. Práve táto komisia by riešila aj rekonštrukciu sochy sv. 
Tekly, ktorú by sme chceli urobiť ešte v tomto roku. PaedDr. Suba, PhD. prejavil záujem pracovať tiež 
v tejto komisii. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
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 
 
Prezentácia: 9 
Za: 9 (Ing. Ábrahámová, Ing. Gašpierik, Ing. Hlavatý, R. Hrabovský, D. Marček, Ing. Rábek, PaedDr. Suba, 
PhD., PaedDr. Székházi Hlavatá, K. Tusková) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté v navrhovanom znení. 
 
Následne dal starosta hlasovať o voľbe členov komisie a jej predsedu. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
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 
 
Prezentácia: 9 
Za: 9 (Ing. Ábrahámová, Ing. Gašpierik, Ing. Hlavatý, R. Hrabovský, D. Marček, Ing. Rábek, PaedDr. Suba, 
PhD., PaedDr. Székházi Hlavatá, K. Tusková) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté v navrhovanom znení. 
 
K bodu programu 6: „Zdroje Zeme – žiadosť o vydanie stanoviska k odpredaju a prenájmu pozemkov 
vo vlastníctve SPF“ 
 
Mgr. Berecz vyzval prednostku obecného úradu, aby priblížila poslancom, o čo ide v tomto bode 
programu, Mgr. Vargová uviedla, že sa jedná o areál v Hornom Jatove, spoločnosť Zdroje Zeme má 
záujem časť pozemku odkúpiť a druhú časť si prenajať a SPF žiada stanovisko obce. Obec nemá 
námietky, jedná sa o prístupovú cestu k areálu, pretože nemajú priamy prístup z miestnej komunikácie, 
snáď len jedna pripomienka zo strany obecného úradu, je, že vlastnícke vzťahy k parcelám umiestneným 
v areáli majú aj iné firmy než Zdroje Zeme, čo je potrebné zohľadniť. 
 



Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
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 
 
Prezentácia: 9 
Za: 9 (Ing. Ábrahámová, Ing. Gašpierik, Ing. Hlavatý, R. Hrabovský, D. Marček, Ing. Rábek, PaedDr. Suba, 
PhD., PaedDr. Székházi Hlavatá, K. Tusková) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté v navrhovanom znení. 
 
K bodu programu 7: „CCE Šaľa – prezentácia podnikateľského zámeru“ 
 
Ako povedal starosta, podnikateľský zámer bol prezentovaný na pracovných stretnutiach poslancov, na 
obecnom zastupiteľstve aj na komisii životného prostredia, dopravy, výstavby a poľnohospodárstva pri 
OZ, každý, kto mal záujem, mohol sa pozrieť na podobné zariadenie vo Viedni. Dnes zavolal 
regionálneho riaditeľa Ing. Biceka, aby zodpovedal otázky poslancov, časový limit je 20 minút, počas 
ktorých sa môžu poslanci pýtať na to, čo ich zaujíma. Potom odovzdal slovo Ing. Bicekovi, ten predstavil 
svojho kolegu, prevádzkového riaditeľa Michala Smoláka, MBA, PMP. Prvú otázku položil poslanec Ing. 
Gašpierik, ktorý sa zaujímal, aké technológie budú použité, keďže v zámere sú špecifikované ako BAT, 
odpovedal M. Smolák, že tu sa jedná o najlepšie dostupné techniky, posudzujú sa každých osem rokov, 
potom sa určí prechodné obdobie, aby sa implementovali do praxe. Potrebné je dodržiavať princípy 
správneho fungovania. Zatiaľ nie je konkrétne určené, aké technológie ewia použije, ale vedia, čo sa dá 
kombináciou rôznych technológií dosiahnuť. V EIA sa neposudzujú konkrétne techniky, ale ich výsledný 
efekt. Ďalej sa Ing. Gašpierik spýtal na dopravnú situáciu, keďže v najbližšej budúcnosti sa nedá počítať 
s obchvatom Šale, odpovedal Ing. Bicek, že dopravná záťaž je veľká, každý chce, aby bol obchvat čo 
najskôr, termín sa môže zmeniť, ale obchvat bude. V každom prípade, počítajú s nárastom 8 – 10 áut za 
hodinu, čo sa rozdelí na tri smery, ktorými doprava cez obec premáva. R. Hrabovský sa zaujímal, kde 
skončí množstvo odpadu, ktoré sa nespracuje, keď zvozová oblasť je 35 km, hoci na spálenie sú určené 
len 2%, aj tak to bude množstvo odpadu ročne. Ing. Bicek odpovedal, že dopravná štúdia zahŕňa aj tie 
vozidlá, ktoré budú odpad odvážať. Keby rátali len dovoz odpadu, bolo by to cca 30 vozidiel denne. Časť 
odpadu sa vytriedi, spracuje, zlisuje a pripraví na ďalšiu recykláciu. Zo 100% odpadu skončí v spaľovni len 
2% a to je popolček, z ktorého sa urobí pevný blok. Tieto bloky sa budú zvážať na skládku nebezpečného 
odpadu. M. Smolák dodal, že v okrese Šaľa sa nič skládkovať nebude, všetko bude spracované 
a odvezené.  Ing. Hlavatý sa zaujímal, či spoločnosť nebude mať nedostatok paliva pre spaľovňu, keď 
bude triedenie na úrovni 60%, či sa nezačne dovážať odpad zo zahraničia. Ing. Bicek odpovedal, že toho, 
že by mali nedostatok odpadu, sa vôbec neobávajú, keby sa skládky zatvorili už zajtra, a obce triedili 
všetko, čo sa dá, odpadu by stále bolo dosť. Odpad zo zahraničia určite dovážať nebudú, aj legislatíva to 



zakazuje. Ing. Ábrahámová sa informovala ohľadne BAT techniky, ktorá je však best available dnes, ale 
o desať rokov bude zastaraná a predpokladá sa, že zariadenie bude fungovať 30 rokov. M .Smolák 
odpovedal, že určite plánujú investovať do obnovy technológie, Ing. Bicek doplnil, že pripravujú takú, 
ktorá bude spĺňať limity aj v roku 2030. Ďalej Ing. Ábrahámová uviedla, že čítala štúdiu, podľa ktorej 
v okruhu troch kilometrov okolo spaľovne vymizol život a znehodnotila sa poľnohospodárska pôda. M. 
Smolák ju požiadal, aby mu štúdiu poslala a on sa k nej vyjadrí. Pokiaľ však ide o podobné štúdie, 
väčšinou je niekde v materiáli uvedené, že príčinou bolo niečo iné, čo pridávali do pôdy. Ing. 
Ábrahámová sa spýtala, či sa robí monitorovanie pôdy okolo týchto zariadení, Ing. Bicek povedal, že pri 
podobných štúdiách platí, že závisí od toho, kto ju vypracúva. Samozrejme, poslanci môžu ľuďom 
povedať, že za odpad budú platiť desaťkrát viac. Podľa niektorých štúdií by už napr. v Trnovci nad Váhom 
nemal byť život, ale ľudia tu žijú a realizujú sa. Potrebné je používať BAT technológie, to je cesta, ako sa 
vyrovnať s dopadmi na životné prostredie. Ing. Ábrahámová sa vrátila k svojej predošlej otázke a spýtala 
sa, či nemajú takéto informácie z iných podobných zariadení, Ing. Bicek odpovedal, že práve naopak, pri 
spaľovniach sa pestujú rastliny, potraviny, kvety. Mgr. Vargová povedala, že aj ona má informácie, nie od 
aktivistov, ale od ľudí z procesu EIA, že umiestnenie takýchto zariadení do poľnohospodárskych oblastí je 
otázne, bolo vhodné umiestniť tu aj Duslo? Dôsledky na životné prostredie znášame my a naše deti. 
Možno záťaž tohto pripravovaného zariadenia je nízka, ale podľa nej pri realizácii takéhoto zámeru, 
ktorý znečistí životné prostredie, malo by dôjsť k zníženiu jestvujúcej záťaže, tak by mal pristupovať 
k týmto zámerom štát. Pán Smolák odpovedal, že podobné zariadenie pripravujú v Trnave, podľa neho je 
to lepšie ako skládkovanie, zariadení by malo byť v rámci Slovenska 7, ale skládok, ktoré zanecháme 
svojim deťom, je oveľa viac. Mgr. Vargová pripustila, že skládkovanie nie je dobrý spôsob likvidácie 
odpadu, ale tento spôsob je druhý najhorší. M. Smolák oponoval, že jej argument nie je dobrý, lebo my 
môžeme síce recyklovať, ale aj tak 25% odpadu nedokážeme likvidovať, už deti je potrebné naučiť, aby 
neprodukovali odpad, Ing. Bicek uviedol, že v každom kraji by malo byť jedno CCE a už dnes vedia, že aj 
keď budeme recyklovať na 65%, odpadu bude dosť. Prihlásil sa obyvateľ PhDr. Takáč, spýtal sa, že podľa 
tvrdenia predstaviteľov spoločnosti ewia je potrebné doviezť určité množstvo odpadu, aby sa takáto 
prevádzka mohla spustiť, treba mať miesto na jeho uskladnenie. Pán Smolák odpovedal, že také miesto 
je, nazýva sa bunker a je určené na to, aby sa mal odpad kde skladovať, keď sa zariadenie dvakrát ročne 
odstaví. Do bunkra sa zmestí odpad na 14 dňovú prevádzku. Je tam linka, ktorá vytriedi zložky ako 
papier, plasty a kov, tie idú na recykláciu. PhDr. Takáč  konštatoval,  po ich vytriedení zostane odpad na 
spaľovanie, ktorého je potrebné určité množstvo, aby spaľovňa mohla byť v prevádzke. Ďalej uviedol, že 
mu nesedí informácia o zaťažení ciest, lebo odpad sa dovezie, ale potrebné je aj odviezť ho. Príde auto, 
dovezie odpad, vysype ho do zásobníka a príde ďalšie auto, aby vytriedený odpad odviezlo. Pán Smolák 
upozornil, že toto je v dopravnej štúdii započítané, ale vytriedené zložky sa lisujú a zväzujú do blokov, 
aby doprava bola maximálne vyťažená a jednotlivé zložky odpadu skomprimované.  PhDr. Takáč 
skonštatoval, že výsledkom celého procesu je napokon nebezpečný odpad, lebo hocikoľko budeme 
triediť, bude síce zostávať menej odpadu na spálenie, podľa jeho odhadu je to cca 10%, ale na konci 
procesu je stále nebezpečný odpad. M. Smolák argumentoval, že je rozdiel, či vznikne 100 kg odpadu 
voľne položeného, ktorý môžu roznášať vtáky alebo zver, alebo 2 kg. Mgr. Vargová sa spýtala, či 
plánovaných 138 tisíc ton odpadu je z nášho regiónu, pán Smolák odpovedal, že áno, len si treba navýšiť 
aktuálne množstvo navýšiť o 2% ročne a vyrátať si 65%. Mgr. Berecz uviedol, že si toto množstvo ešte 
overí, Ing. Gašpierik sa spýtal, aký odpad sa bude spaľovať, či taký, ktorý je finančne lepšie ohodnotený, 
Ing. Bicek odpovedal, že systém je nastavený inak, budú musieť preukázať, že okolité mestá a obce majú 
s nimi uzavreté kontrakty. Oni určia cenu a musia ju udržať a táto cena musí byť štandardná za tento typ 
odpadu. Súčasťou projektu je triediaca hala, iná v okrese Šaľa nie je. V tomto regióne sa vyprodukuje 
zhruba 250 tisíc ton odpadu a ich zariadenie by malo spracovať cca polovicu tohto množstva. Starosta 
Mgr. Berecz poďakoval predstaviteľom spoločnosti ewia, pripomenul, že 11. mája sa koná verejné 
prerokovanie, ak dá súhlasné stanovisko RÚVZ, tam bude priestor na otázky väčší, všetkých naň srdečne 
pozýva. Vtedy sa prihlásil poslanec PaedDr. Suba, PhD., vyjadril sa, že vie, že tento bod má časovo 
obmedzený rozsah, ale nedá mu nepripomenúť, že vidí v rozpočte, koľko peňazí obec investuje na 
odpadové hospodárstvo, náklady stále stúpajú, v minulosti boli problémy s firmou na zvoz odpadu, 
poslanci, ktorí mali záujem, navštívili podobné zariadenie vo Viedni a vedia, ako funguje, len to treba 
sprostredkovať aj občanom. Obyvateľ vyloží smetnú nádobu a tým preňho problém s odpadom končí, 
ale nádoby obsahujú všeličo a problémom sú aj čierne skládky v okolí.  



Obyvateľom je podľa neho potrebné vysvetliť, koľko stojí obec nakladanie s odpadmi, netreba 
diskutovať na facebooku, ale ponúknuť reálne čísla, lebo ľudia sa skôr dajú presvedčiť, keď vidia, koľko 
čo stojí. On osobne už pred rokmi videl problémy, ktoré nastanú v odpadovom hospodárstve, nedá sa 
zatvárať oči pred tým, že jeden týždeň obec čiernu skládku zlikviduje a na ďalší týždeň je tam nová.  Je 
potrebné o tomto diskutovať a ľuďom poskytnúť korektné informácie, nie dezinformácie. Pripomenul 
online meeting s europoslancom pánom Hojsíkom, ktorý podľa jeho názoru tiež uviedol množstvo 
dezinformácií. PaedDr. Suba, PhD. ďalej povedal, že si treba otvorene povedať, že existuje silná lobby, 
ktorá nechce tento problém riešiť, napr. občianske združenia v meste Šaľa, ktoré si z tejto témy urobili 
kampaň. Starosta pripomenul, že s predstaviteľmi spoločnosti ewia už mali pracovné stretnutia, kde mali 
poslanci priestor na otázky, aj na komisii životného prostredia, dopravy, výstavby a poľnohospodárstva, 
na ktorú boli zástupcovia investora taktiež prizvaní. Ďalej povedal, že obec platí za tonu komunálneho 
odpadu 23 Eur, tento rok sa končí zmluva so zvozovou spoločnosťou, treba očakávať, že sa táto suma 
navýši minimálne na 45 Eur. Okrem toho treba počítať aj manipulačný poplatok, ktorý sa platí za každú 
nádobu vo výške 0,68 Eur a týždenný priemer je 330 TKO nádob. Prednostka obecného úradu doplnila, 
že očakávame, že cena za odpad sa výrazne zvýši, lebo kapacita skládok sa napĺňa, ale ak je problém 
s čiernymi skládkami už dnes, čo bude, keď sa cena zvýši? Téma je to veľmi rozsiahla a určite ju nevyrieši 
toto fórum, zakončila. Mgr. Berecz podotkol, že pracovníci obecného úradu vyčistili skládku smerom na 
Selice, Nové Zámky, Nitru a na Kľučiarni. Tam je znova veľká čierna skládka, polícia vypátrala jej 
pôvodcu. Tieto skládky často robia obyvatelia iných obcí, my môžeme mať odpadové hospodárstvo 
nastavené efektívne, ale príde sem niekto z inej obce a urobí nám tu skládku. Ing. Hlavatý povedal, že 
v rámci podujatia „Vyčistime si svoju obec“ sa zapojil aj on s manželkou, žiaľ, prevažnú väčšinu toho, čo 
našli vyhodené, tvorili plasty, papier a sklo, teda predmety, ktoré sa dajú odovzdať na zbernom dvore, 
resp. vyložiť pri zbere z domácností. Tu sa nejedná o to, že ľudia nemajú peniaze na lístok TKO, ale sú 
nevychovaní. PaedDr. Suba, PhD. upozornil, že samospráva mala vždy problémy s komunikáciou 
s veľkými firmami, napr. s Duslom, benefity obec nemala žiadne, možno by bolo potrebné začať 
komunikovať a obec bude mať aj benefity. Treba počkať, ako dopadne proces EIA, lebo má pocit, ako by 
sa celý projekt už vopred odsudzoval, ako keby stavebný úrad ešte len vydal stavebné povolenie a všetci 
by už hovorili, že dom bude zlý. Informovanosť podľa neho je nízka, europoslanec Hojsík vravel 
dezinformácie a on je pripravený na tieto skutočnosti upozorniť občanov. Ing. Bicek na záver dodal, že 
radi prídu na prípadné stretnutie s poslancami, aby prediskutovali a zodpovedali prípadné otázky 
a pripravili sa na verejné prerokovanie, ak poslanci budú mať záujem. Poďakoval za priestor, ktorý bol 
spoločnosti ewia poskytnutý, hoci vymedzený čas prekročili dvojnásobne a na záver pripomenul, že 
spoločnosť pri problematike odpadového hospodárstva 20 rokov spala. Súčasťou CCE bude aj 
envirocentrum, aby aspoň deti boli vychovávané tak, aby mali vzťah k životnému prostrediu. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
berie na vedomie informácie predstaviteľov spoločnosti ewia, a. s. 
 
Prezentácia: 9 
Za: 9 (Ing. Ábrahámová, Ing. Gašpierik, Ing. Hlavatý, R. Hrabovský, D. Marček, Ing. Rábek, PaedDr. 
Suba, PhD., PaedDr. Székházi Hlavatá, K. Tusková) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté v navrhovanom znení. 
 
K bodu programu 8: „Rôzne (veterná elektráreň, príprava verejného prerokovania ewia, a.s.)“ 
 
Starosta obce pripomenul, že podobná ponuka už raz bola riešená, 7. apríla navštívil obecný úrad 
projektový manažér pán Lacko, ponúkol možnosť vybudovať v obci veterný park, bolo to aj v rovnakej 
lokalite ako predtým. Dostal informáciu, že v obci už podobný projekt bol riešený, požiadal len 
o možnosť prezentovať zámer komisiám OZ.  Komisia finančná, podnikateľská a nakladania s majetkom 



obce mala stanovisko zamietavé, komisia životného prostredia, dopravy, výstavby a poľnohospodárstva 
navrhla si zámer vypočuť. PaedDr. Suba, PhD. doplnil, že členovia komisie nepokladajú možnosť 
vybudovať tu veterný park za dobrú, ale chcú dať projektovému manažérovi možnosť svoj zámer 
prezentovať. Ing. Gašpierik sa vyjadril, že členovia komisie finančnej vychádzali z toho, že možnosť 
výstavby veterného parku už preberali a nevidia dôvod zmeniť zamietavé stanovisko. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
berie na vedomie informáciu o zámere na vybudovanie veterného parku v oci Trnovec nad Váhom 
 
Prezentácia: 9 
Za: 9 (Ing. Ábrahámová, Ing. Gašpierik, Ing. Hlavatý, R. Hrabovský, D. Marček, Ing. Rábek, PaedDr. 
Suba, PhD., PaedDr. Székházi Hlavatá, K. Tusková) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté v navrhovanom znení. 
 
Ďalšou časťou tohto bodu je informácia, ktorá tu dnes už odznela, povedal starosta obce, je to príprava 
verejného prerokovania zámeru na vybudovanie Centra cirkulárnej ekonomiky Šaľa. Navrhovaný termín 
je 11. máj, malo by sa konať v telocvični základnej školy, ale konečné slovo bude mať Regionálny úrad 
verejného zdravotníctva, ktorý požiadame o stanovisko. V prípade, že verejné prerokovanie nepovolia, 
zvolíme iný termín.  Podobne by verejné prerokovanie malo byť 10. mája v Šali, bude spoločné aj 
s obcami Kráľová nad Váhom a Dlhá nad Váhom a 12. mája v Močenku. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
berie na vedomie návrh na zvolanie verejného prerokovania k zámeru „Centrum cirkulárnej ekonomiky 
Šaľa“ na 11. 5. 2021 
 
Prezentácia: 9 
Za: 9 (Ing. Ábrahámová, Ing. Gašpierik, Ing. Hlavatý, R. Hrabovský, D. Marček, Ing. Rábek, PaedDr. 
Suba, PhD., PaedDr. Székházi Hlavatá, K. Tusková) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté v navrhovanom znení. 
 
K bodu programu 9: „Došlá pošta (žiadosti o odkúpenie pozemkov vo vlastníctve obce, zámena 
pozemku)“ 
 
Starosta na úvod informoval poslancov, že prvou žiadosťou v tomto bode je opakovaná žiadosť pána 
Tótha, poslanci majú všetky potrebné informácie, súčasťou materiálov bol aj list, ktorý pán Tóth 
adresoval poslancom. Poukazuje na to, že dnes aj jeho sused prejavil záujem odkúpiť rovnakú časť pred 
svojím domom, čím sa zachová línia ulice. Ing. Gašpierik navrhol, aby poslanci hlasovali, či pozemok 
predať alebo nie, PaedDr. Suba, PhD. povedal, že už niekoľko zasadnutí sa poslanci venujú tejto žiadosti, 
opätovne poukázal na to, že je potrebné vypísať obchodnú verejnú súťaž, urobiť geometrický plán. 
Členovia komisie životného prostredia, dopravy, výstavby a poľnohospodárstva sú si vedomí aj určitých 
rizík, pre obecný úrad to bude administratívna záťaž. Poukázal aj na to, že pán Tóth si mohol vybrať iný 
pozemok, lebo ho kupoval tiež v obchodnej verejnej súťaži a na výber bolo deväť pozemkov. Jeho názor 
je, aby každý poslanec hlasoval podľa svojej slobodnej vôle, hoci vidí určité riziká, nie je však ochotný 
naďalej bojovať s pánom Tóthom. Ing. Gašpierik navrhol zmeniť uznesenie, dať hlasovať o podmienkach 



predaja, nielen vziať žiadosť na vedomie. Prednostka OcÚ odpovedala, že pokiaľ poslanci schvália predaj 
pozemku, obecný úrad pripraví  podklady na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže, keď sa predaj 
neschváli, pozemok sa nepredá. Ing. Hlavatý sa prihlásil do diskusie, vyjadril sa, že niečo takéto sa ešte 
nestalo, že poslanci na zasadnutí zamietli žiadosť o predaj a na ďalšom zasadnutí ho chcú schváliť. Zákon 
o obecnom zriadení hovorí, že poslanci sú povinní zveľaďovať obecný majetok, ale sami ho nevlastnia, 
hospodária s tým, čo zdedili po svojich predchodcoch. Samozrejme, boli zastupiteľstvá, ktoré urobili 
chyby, ale on nechce, aby raz niekto vytýkal chybu tomuto zastupiteľstvu. Niektorí poslanci sú toho 
názoru, že aj predať majetok znamená zveľadiť ho, on je toho názoru, aby nepredali. Je potrebné zvážiť, 
či obec má vyhlásiť OVS, pri ktorej je víťaz de facto vopred známy. PaedDr. Suba, PhD. povedal, že je rád, 
že zástupca starostu má takýto názor, keďže na ostatnom zasadnutí nebol prítomný, ale väčšina 
poslancov bola proti predaju, aj on sám bol proti. Riziká prípadného predaja si uvedomuje a bol by rád, 
keby sa dnes zaujalo k žiadosti konečné stanovisko a poslanci neboli nútení vracať sa k žiadosti na 
každom zasadnutí. Žiadosť môžu vziať na vedomie a tým sa vec uzavrie. Ing. Hlavatý ešte doplnil, že 
pozná príbuzných pána Tótha a nie je to nič osobné, ale záujmy obce musia stáť nad záujmom 
jednotlivca. Občan M. Tóth oponoval, že bývalý starosta povedal majiteľom susedných pozemkov, aby si 
oplotili aj časť patriacu obci a potom sa im pozemok odpredal. On chcel jednať čestne a doplatí na to. 
Kúpili pozemok v dobrej viere, a nie je im umožnené dokúpiť si k nemu časť z obecného, najskôr 
prekážala línia ulice, teraz súhlasí aj sused, že odkúpi, a znova mu poslanci predaj nechcú schváliť. Mgr. 
Berecz mu pripomenul, že mal možnosť kúpiť si väčší pozemok už v súťaži, nechce to už ďalej rozoberať, 
navrhuje pristúpiť k hlasovaniu. Pán Tóth ešte zakončil svoj diskusný príspevok, že keď pozemok 
odkúpili, nebol tam plyn, stále im odďaľovali vydanie stavebného povolenia, mali s tým problémy, kvalita 
pozemku je tiež otázna. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
a) berie na vedomie opakovanú žiadosť M. Tótha o odkúpenie nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce 
Trnovec nad Váhom 
 
Prezentácia: 9 
Za: 9 (Ing. Ábrahámová, Ing. Gašpierik, Ing. Hlavatý, R. Hrabovský, D. Marček, Ing. Rábek, PaedDr. 
Suba, PhD., PaedDr. Székházi Hlavatá, K. Tusková) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté v navrhovanom znení. 
 
Ďalšou žiadosťou, povedal starosta, je žiadosť pána Žilinského, je to sused pána Tótha, zaoberala sa ňou 
komisia a navrhuje postupovať ako v prípade predchádzajúcej žiadosti.  
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
a) berie na vedomie žiadosť J. Žilinského o odkúpenie nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Trnovec nad 
Váhom 
 
Prezentácia: 9 
Za: 9 (Ing. Ábrahámová, Ing. Gašpierik, Ing. Hlavatý, R. Hrabovský, D. Marček, Ing. Rábek, PaedDr. 
Suba, PhD., PaedDr. Székházi Hlavatá, K. Tusková) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté v navrhovanom znení. 
 



Poslednou časťou bodu „Došlá pošta“ je návrh na vypracovanie zámennej zmluvy medzi obcou a cirkvou. 
Starosta informoval, že s pánom farárom sa zhovárali o možnosti vysporiadať pozemky, lebo budova fary 
patrí cirkvi, ale pozemok a záhrada obci. Cintorín je vlastníctvom cirkvi, dom smútku patrí obci, ale 
pozemok pod ním nie. Pokiaľ nebude mať námietky arcidiecéza, je potrebné pripraviť zámennú zmluvu, 
ale predovšetkým je potrebné vypracovať geometrický plán a dať urobiť znalecké posudky. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
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 
 
Prezentácia: 9 
Za: 9 (Ing. Ábrahámová, Ing. Gašpierik, Ing. Hlavatý, R. Hrabovský, D. Marček, Ing. Rábek, PaedDr. 
Suba, PhD., PaedDr. Székházi Hlavatá, K. Tusková) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté v navrhovanom znení. 
 
K bodu programu 10: „Diskusia“ 
 
Starosta otvoril posledný bod programu, prvý sa do diskusie prihlásil poslanec R. Hrabovský, pripomenul, 
že na komisiách sa viackrát diskutovalo o budovaní a opravách komunikácií, na niektorých miestnych 
komunikáciách, ktoré boli rekonštruované pred 6 – 7 rokmi, je potrebné urobiť zatavovanie. Ing. Hlavatý 
povedal, že asfalt bol natiahnutý na betónové panely a teraz praská. PaedDr. Székházi Hlavatá 
informovala kolegov, že sú sťažnosti na nájomníkov bytových domov v zdravotnom stredisku. Zahadzujú 
ohorky z cigariet, robia smeti, navrhuje, aby boli upozornení, že zamestnanci obecného úradu nebudú 
po nich upratovať. Takisto rodičov treba upozorniť, aby upratovali aj po svojich deťoch. Starosta 
povedal, že vec budú riešiť, Ing. Ábrahámová navrhla riešiť to priamo v nájomnej zmluve zapracovaním 
dodatku o pravidlách správania v nájomných bytoch. Ďalej sa spýtala, či by obec mohla urobiť prieskum 
ohľadne podpory voľnočasových aktivít detí, zistiť, o aké krúžky je záujem a na základe prieskumu sa 
rozhodnúť, ktoré z nich podporí. Starosta s návrhom súhlasil. Ďalej sa prihlásil poslanec D. Marček, 
navrhol opraviť 60 – 70 metrový úsek cesty od brány na ihrisku, spýtal sa aj na možnosť odpíliť konár, 
resp. vypíliť strom, ktorý bráni výhľadu na sochu sv. Tekly, na čo sa mu obyvateľ obce sťažoval. Starosta 
odpovedal, že pokiaľ ide o strom, ktorý je životaschopný, je možné zvážiť jeho orezanie, ale to, že bráni 
vo výhľade, nie je dôvodom na jeho výrub. K. Tusková informovala o tom, že čoskoro sa podarí 
modernizácia biologickej/chemickej učebne v základnej škole, konečne sa zavŕši niekoľkoročný proces. 
Ďalej uviedla, že do prvého ročníka sa prihlásilo počas zápisu 22 detí, jedno dieťa má odklad povinnej 
školskej dochádzky. Na jej slová ohľadne učebne nadviazal starosta, že obecný úrad už dostal správy 
z kontroly všetkých verejných obstarávaní, v stredu budú mať stretnutie s dodávateľskou firmou a po 
takmer štyroch rokoch sa podarí učebňu dokončiť. Ing. Hlavatý oboznámil poslancov, že sa zmenil zákon 
a obecná polícia dostala kompetenciu riešiť nesprávne parkovanie ako objektívnu zodpovednosť, chcel 
by apelovať, aby  naši policajti spočiatku ohľaduplne upozornili šoférov, pokuta je vo výške 70 Eur a keď 
sa zaplatí včas, je možnosť ju znížiť. Nie je cieľom zruinovať šoférov, ale dbať o to, aby nikto nebol 
nesprávnym parkovaním obmedzovaný. Prejavil nádej, že zmena zákona prispeje k zlepšeniu situácie 
v obci. 



Starosta konštatoval, že ďalšie diskusné príspevky nie sú, preto všetkým prítomným poďakoval za účasť 

na zasadnutí a následne ukončil 20. zasadnutie OZ. 

 
 
 
Overovatelia: 
 
 
 
 
Ing. Jaroslav Hlavatý                                                                                               Ing. Peter Gašpierik 
 
 
 
 
 
Zapísala: Iveta Mesárošová 
 
 
 
V Trnovci nad Váhom, 3. mája 2021                                            
 
  
 
 
 
 
 
                                                                                               Mgr. Oliver Berecz, starosta obce 


