
 

Starosta obce Trnovec nad Váhom 

P O Z V Á N K A 
 

 
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 

 
 

z v o l á v a m 
 

24.  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Trnovci nad Váhom, ktoré sa uskutoční 
 

dňa 13. decembra 2021 o 16.30 hod. 
 

vo veľkej sále Miestneho kultúrneho strediska Trnovec nad Váhom. 
 
 

PROGRAM: 
 

1. Otvorenie:  

     a) voľba návrhovej komisie 

     b) určenie zapisovateľa 

     c) určenie overovateľov zápisnice 

2. Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva 

3. Programový rozpočet Obce Trnovec nad Váhom na rok 2022 - návrh 

4. Návrh na zmenu rozpočtu obce na rok 2021  

5. Správa o  výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020/2021 

6. VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej  

pôsobnosti Obce Trnovec nad Váhom – návrh 

7. VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení na území 

 obce Trnovec nad Váhom a určenie miesta a času zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej  

škole – návrh  

8. VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia – návrh 

9. VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce - návrh 

10. Poradovník žiadateľov o pridelenie nájomného bytu vo vlastníctve obce na 1. polrok 2022 – návrh 

11. Zápis do kroniky obce za rok 2018 

12. Zámer obce Trnovec nad Váhom ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.  

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – nehnuteľnosť parc. č. 667/42, 667/43, 667/44 –  

schválenie  predaja 

13. Žiadosť o delimitáciu pozemku - doplnenie 



14. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na projekt „Podpora udržateľnosti kultúry v Trnovci nad Váhom“ –  

spolufinancovanie 

15. Plán práce Obecného zastupiteľstva v Trnovci nad Váhom na rok 2022 

16. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2022 

17. Rôzne (informácia o uzavretí dohody o zriadení spoločného školského obvodu, OVS 1/2021, vyraďovacie konanie, 

  návrh na stanovenie ceny za stočné, prenájom veľkej sály MKS) 

18. Došlá pošta (žiadosť o odkúpenie bytu, žiadosť o poskytnutie sponzorského príspevku, návrh na zmenu 

územného plánu, žiadosť o pridelenie bytu v Hornom Jatove, späťvzatie žiadosti o odkúpenie pozemku) 

19. Diskusia 

20. Záver 

 

 

 
 

                                                                                                             Mgr. Oliver Berecz 
                                                                                                                                    starosta obce 
 
 
 
 
 
 
Trnovec nad Váhom, 6. 12. 2021 


