
Uznesenia 

z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnovci nad Váhom 

konaného dňa 21. júna 2021 

___________________________________________________________________________ 

 
Uznesenie č. 230/2021 

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

Uznesenie č. 231/2021 
 
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom  
 
1. berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2020 

2. schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad  

3. schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 18 
821,88 EUR 
 
 

Uznesenie č. 232/2021 
 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
1.  prerokovalo rozbor hospodárenia Obce Trnovec nad Váhom od 01.01.2021 do 31.03.2021 
 
2. berie na vedomie rozbor hospodárenia obce od 01.01.2021 do 31.03.2021 
 
3. berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k rozboru hospodárenia Obce Trnovec nad 
Váhom od 01.01.2021 do 31.03.2021 
 
 

Uznesenie č. 233/2021 
 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Trnovec nad Váhom č. 1/2021 o organizácii miestneho 
referenda 
 
 

Uznesenie č. 234/2021 
 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
1. schvaľuje predĺženie nájomnej zmluvy na 6 mesiacov, do 31. 12. 2021  
Milena Kurucová, bytový dom č. 79, byt č. 8 
 
2. schvaľuje predĺženie nájomných zmlúv na 1 rok, do 30. 6. 2022: 



a) bytový dom súp. č. 78: 
Marián Matějíček a manželka Radana – byt. č. 2 
Lýdia Feketeová a manžel Daniel – byt č. 3 
Jozef Slíška a manželka Janka – byt. č. 4 
Martin Kunderlík a manželka Andrea – byt č. 5 
Tomáš Ambrózy – byt. č. 6 
Monika Lacková - byt. č. 7 
Alojz Kurucz – byt č. 8 
b) bytový dom súp. č. 79: 
Soňa Kumanová – byt č. 1 
Valéria Chladná – byt č. 2 
Jozef Hambalko – byt č. 3 
Martin Žilinský a manželka Jana – byt č. 4 
Igor Sklenár – byt č. 5 
Marián Zelezník – byt č. 6 
Zoltán Hátaš – byt č. 7 
c) byt. dom súp. č. 303: 
Ladislav Krištof – 2,5-izbový byt na prízemí byt. domu 
Anita Klinková – 1-izbový byt na poschodí byt. domu 
d) bytový dom súp. č. 304: 
Dušan Vétrick – 2-izbový byt na prízemí byt. domu 
Miroslav Hrabovský – 2-izbový byt na poschodí byt. domu 
e) bytový dom súp. č. 584: 
Linda Kováčová – byt č. 1 
Henrieta Csikósová – byt č. 2 
Ladislav Boháč – byt č. 3 
Richard Zsille a manželka Miroslava – byt č. 4 
Veronika Dojčanová – byt č. 5 
Milan Marček a manželka Jaroslava – byt č. 6 
Zuzana Molnárová a Tomáš Varga – byt č. 7 
Mária Keselyová – byt č. 8 
Viera Tóthová – byt č. 9 
Andrea Kárasová – byt č. 10 
f)  bytový dom č. 993: 
Emília Staňáková – byt č. 1 
Jozef Takács – byt č. 2 
Juraj Boženík – byt č. 3 
Imrich Takáč a manželka Alena – byt č. 4 
Renáta Véghová – byt č. 5 
Skarleta Lakatošová – byt č. 6 
Jozef Mihálik a manželka Ľudmila – byt č. 7 
Veronika Tóthová – byt č. 8 
g)  bytový dom súp. č. 994: 
Ing. Ján aAngyal, PhD. – byt č. 1 
Aneta Leidlová – byt č. 2 
Katarína Madayová – byt č. 3 
Mário Novosad a manželka Renáta – byt č. 4 
Tomáš Krupa a manželka Adéla – byt č. 5 
Adrián Ács – byt č. 6 
Tibor Valkár a manželka Hedviga – byt č. 7 
Iveta Benczová – byt č. 8 
h)  bytový dom súp. č. 995: 
Marian Kusy a manželka Magdaléna – byt č. 1 
Mgr. Martina Sklenárová – byt č. 2 



Alexander Hambalko a manželka Klaudia – byt č. 3 
Ladislav Maday – byt č. 4 
Lucia Solíková – byt č. 5 
Slávka Izsófová – byt č. 6 
Vladimír Marković a manželka Kristína – byt č. 7 
Roman Hučko a manželka Viera – byt č. 8 
 
 

Uznesenie č. 235/2021 
 

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 podľa predloženého návrhu.  
 
Platnosť poradovníka:  do 31. 12. 2021 
 
 

Uznesenie č. 236/2021 
 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
schvaľuje „Zoznam pamätihodností obce Trnovec nad Váhom“ v zmysle zákona č. 49/2002 Z. z. 
o ochrane pamiatkového fondu 
 
 

Uznesenie č. 237/2021 
 

1. prerokovalo návrh na vyhlásenie miestneho referenda vo veci investičného zámeru „Centrum 
cirkulárnej ekonomiky (CCE) Šaľa“ 
2. vyhlasuje miestne referendum v zmysle § 11 ods. 4 písm. f) zákona o obecnom zriadení 
nasledovne: 
a. otázka, ktorá sa predkladá oprávneným voličom na rozhodnutie, znie:  Súhlasíte s výstavbou 
„Centra cirkulárnej ekonomiky (CCE) Šaľa“ v našom okrese? 
b. miestne referendum sa vykoná dňa 4. septembra 2021 od 7.00 hod. do 22.oo hod., 
c. oznámenie o vyhlásení miestneho referenda bude vyhlásené prostredníctvom miestneho rozhlasu, 
súčasným zverejnením na úradnej tabuli a webovom sídle obce 
3. zriaďuje komisiu pre miestne referendum v zložení: 
1. Tomáš Fülöp 
2. Miroslava Lackovičová 
3. Katarína Zalubelová 
4. Rastislav Hrabovský 
5. Zuzana Belovičová 
 
Náhradníci: 
1. Marcela Pavelková 
2. Stanislava Keselyová 
3. Adriána Baraníková 
4. určuje komisii pre miestne referendum lehotu na jej prvé zasadnutie do 10. augusta 2021 
 
 

Uznesenie č. 238/2021 
 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 



1. berie na vedomie návrh starostu obce Trnovec nad Váhom na vymenovanie stáleho zástupcu 
náčelníka Obecnej polície v Trnovci nad Váhom 
 
2. menuje v zmysle § 6 Stanov a pravidiel obecnej polície za stáleho zástupcu náčelníka Obecnej 
polície v Trnovci nad Váhom poručíka Gabriela Résö 
 
 

Uznesenie č. 239/2021 
 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
1. berie na vedomie žiadosť spoločnosti Zásielkovňa, s. r. o. o prenájom pozemku vo vlastníctve obce 
Trnovec nad Váhom – plochy o výmere 0,68 m2 na umiestnenie samoobslužného automatu 
 
2.odporúča starostovi obce zabezpečiť prípravu podkladov na vypracovanie zámeru na dlhodobý 
prenájom majetku obce formou obchodnej verejnej súťaže 
 
 

Uznesenie č. 240/2021 
 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
1. berie na vedomie informáciu o potrebe rekonštrukcie sochy sv. Tekly v extraviláne obce 
 
2. schvaľuje použitie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rekonštrukciu sochy sv. Tekly 
v sume 4.060 Eur bez DPH 
 
 

Uznesenie č. 241/2021 
 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
1. berie na vedomie návrh na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky na rekonštrukciu prícestnej sochy sv. 

Tekly nachádzajúcej sa v extraviláne obce Trnovec nad Váhom 

2. vyhlasuje: 

a. dobrovoľnú zbierku, 

b. ustanovuje podmienky dobrovoľnej zbierky nasledovne. 

Vyhlasovateľ: Obec Trnovec nad Váhom, 925 71  Trnovec nad Váhom 587, IČO 00306240 

Účel dobrovoľnej zbierky: Získanie finančných prostriedkov na rekonštrukciu prícestnej sochy sv. 

Tekly nachádzajúcej sa v extraviláne obce Trnovec nad Váhom 

Miesto konania dobrovoľnej zbierky: katastrálne územie obce Trnovec nad Váhom 

Čas konania dobrovoľnej zbierky: od 01.7.2021 do 31.12.2021 

Spôsob vykonávania dobrovoľnej zbierky:  

1.Zasielaním príspevkov na účet vedený vo VÚB a.s., č. účtu v tvare  IBAN:  SK11 0200 0000 0000 

1822 0132 s označením „dobrovoľná zbierka“ 



2.Vložením  hotovosti  do  prenosnej  pokladničky,  označenej  „Dobrovoľná  zbierka  na 

rekonštrukciu prícestnej sochy sv. Tekly“ umiestnenej v kancelárii prvého kontaktu Obecného úradu 

Trnovec nad Váhom 

Použitie dobrovoľnej zbierky, jej vyúčtovanie a kontrola: 

Výnosy z dobrovoľnej zbierky sú v zmysle § 5 ods. 1 písm. e) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, príjmom rozpočtu obce. Získané 
finančné prostriedky budú použité na účel, na ktorý bola dobrovoľná zbierka vyhlásená. Kontrolu 
použitia finančných prostriedkov vykoná hlavná kontrolórka obce. Správa o výsledku použitia 
finančných prostriedkov získaných dobrovoľnou zbierkou bude prerokovaná na zasadnutí obecného 
zastupiteľstva 
 
 

Uznesenie č. 242/2021 
 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
berie na vedomie informáciu o pilotnom projekte zberu biologicky rozložiteľného kuchynského 
odpadu v obci Trnovec nad Váhom od 1. 7. 2021 
 
 

Uznesenie č. 243/2021 
 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
berie na vedomie informáciu o príprave súhrnného verejného obstarávania na výstavbu 
malometrážnych nájomných bytov – 8 B. J. pre dôchodcov a znevýhodnené osoby 
 
 

Uznesenie č. 244/2021 
 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
1. berie na vedomie informáciu o konaní na vysporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom 
a stavbám v čiastočnom vlastníctve obce Trnovec nad Váhom 
 
2. odporúča starostovi obce 
a) osloviť majiteľov pozemkov zapísaných na LV č. 18 a dohodnúť s nimi cenu za predaj ich 
vlastníckych podielov 
b) osloviť majiteľov pozemkov a domu na LV č. 324 a 1890 a ponúknuť im cenu 7,67 Eur/m2 

c) v prípade pozemkov pod športovým areálom odkúpiť pozemky od vlastníkov, ktorí ich obci ponúkli 
a pri ostatných pozemkoch počkať na zmenu legislatívy  
D) osloviť majiteľov pozemku zapísaného na LV č. 858 v k. ú. Trnovec nad Váhom a ponúknuť im cenu 
7,- Eur/m2 

 

 

Uznesenie č. 245/2021 
 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
berie na vedomie návrh na zriadenie urnového hája v miestnom cintoríne 
 
 



Uznesenie č. 246/2021 
 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
berie na vedomie plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2. polrok 2021 
 
 
 
 
 
 
 
V Trnovci nad Váhom, 23. júna 2021 
 
 
 
 
                                                                                                         Mgr. Oliver Berecz, starosta obce 


