
Zápisnica  
z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

v Trnovci nad Váhom volebného obdobia 2018 – 2022, 

              ktoré sa konalo 26. januára 2022 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. Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na projekt „Športová zóna s korčuliarskym 
oválom v Trnovci nad Váhom“ - spolufinancovanie 
3. Diskusia 
4. Záver 
 
25. 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. Konštatoval, že je 
prítomných osem z deviatich poslancov. Ospravedlnil sa zástupca starostu Ing. Hlavatý, ale obecné 
zastupiteľstvo je uznášaniaschopné vo všetkých bodoch programu. 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: 8 
Za: 8 (Ing. Ábrahámová, Ing. Gašpierik, 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 25. zasadnutia OZ určil poslancov Ing. 
Gašpierika a R. Hrabovského. 
 
Predsedajúci sa spýtal poslancov, či majú 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: 8 



Za: 8 (Ing. Ábrahámová, Ing. Gašpierik, 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: „Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na projekt „Športová 
zóna s korčuliarskym oválom v Trnovci nad Váhom“ - spolufinancovanie“ 
 
Starosta ešte raz poďakoval poslancom, že prišli na dnešné neplánované zasadnutie, je potrebné prijať 
uznesenie k žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku a schváliť jeho 
spolufinancovanie. O tomto projekte sa diskutovalo na jednotlivých komisiách a debatovalo sa aj 
o výzve, vyhlásil ju Fond na podporu športu pod číslom 2021/004. Pokiaľ ide o spolufinancovanie, 40% 
hradí investor. Cieľom projektu je vytvoriť v areáli základnej školy športovú zónu s oválom s klopenými 
dráhami, ktorý splní medzinárodné parametre, vznikne tu aj atletická dráha so striekaným tartanom, 
sektor na skok do diaľky s doskočiskom a dve petangové ihriská pre obyvateľov a členom Klubu JDS. 
Tieto tri aktivity boli do projektu zahrnuté preto, že podmienkou na poskytnutie NFP je, aby sa areál 
využíval aspoň na tri uznané olympijské športy. Pôvodným plánom bolo vybudovať dráhu na 
skateboarding, ale pokladalo by sa to za neoprávnený výdavok. Obec sa dohodla s korčuliarskym klubom 
a základnou školou, ktorá by sa zrejme zamerala športovo a začala by s výučbou korčuľovania. Celková 
cena projektu je 258 414 Eur s DPH, spolufinancovanie je v sume 103 365,84 Eur. Z tejto sumy sa 
vybuduje ovál a ostatné športoviská, ako aj mobiliár do areálu, teda lavičky, koše a osvetlenie. Zámerom 
je vytvoriť zo základnej školy a futbalového štadióna športovo-vzdelávacie centrum, prepojiť ho aj 
s workoutovým a multifunkčným ihriskom. Všetko záleží od toho, aké výzvy budú v budúcnosti 
vyhlásené. Starosta ešte dodal, že v rámci Slovenska by sa jednalo o jedinečný areál, dnes musia 
korčuliari chodiť na tréningy do Tatabányie alebo Veselí nad Moravou, aj preto korčuliarsky zväz vydal 
potvrdenie, že by tento areál využívali na tréningy reprezentácie a pod. Ing. Ábrahámová konštatovala, 
že pre obec by to bol aj príjem a spýtala sa, či by sa vybudoval aj vjazd do areálu. Starosta odpovedal, že 
vjazd sa plánuje cez pozemok pri dome 330 vo vlastníctve obce, K. Tusková navrhla, aby sa do 
budúcnosti zrekonštruovala aj stará kotolňa. Starosta odpovedal, že by bolo vhodné prerobiť ju na šatne. 
PaedDr. Suba, PhD. sa ešte raz spýtal na rozpočet, starosta odpovedal, že celkový rozpočet je 258 414 
Eur, PaedDr. Suba, PhD. sa spýtal, či tento rozpočet urobil architekt. Starosta mu odpovedal kladne 
a doplnil, že prepracoval aj ceny podľa aktuálnej situácie. Ďalej sa poslanec spýtal, kto bude areál 
spravovať, starosta povedal, že túto otázku zatiaľ neriešil, ale zrejme by správcu určila obec 
a spolupracovalo by sa so školou. K. Tusková pripomenula, že škola nemá atletické dráhy ani doskočisko, 
telesná výchova prebieha na futbalovom ihrisku, ale niektoré cvičenia sa tam nedajú robiť. Podľa nej by 
areál bol prínosom. R. Hrabovský doplnil, že v projekte je voľná plocha, ktorá by sa mohla využiť napr. na 
skok do výšky. PaedDr. Suba sa spýtal na veľkosť vnútorného oválu, starosta odpovedal, že veľkosť sa 
odvíja od vonkajšieho oválu, mal pôvodne mať 200 metrov podľa medzinárodných parametrov, napokon 
bude mať 180 metrov. Bolo tu treba vziať do úvahy veľkosť ihriska a priestor využiť, ale v jednej časti je 
aj vysoké napätie. V porovnaní s doterajšími športoviskami by takýto areál znamenal výrazný posun. 
PaedDr. Suba, PhD. uviedol, že v rámci terajšieho areálu sú aj obslužné miestnosti, šatne a sociálne 
zariadenia, tie by sa dali zatiaľ využiť. Pokiaľ má obec spolufinancovať 40% nákladov, mala by byť aj 
majiteľom a zveriť areál do správy škole. On osobne by navrhol osloviť partnerov pre tento projekt, aby 
sa aspoň polovica nákladov vykryla z iných zdrojov, navrhol osloviť napr. olympijský výbor.  
 
Starosta odpovedal, že obec už oslovila korčuliarsky zväz, ale ten zastrešuje päť disciplín, ktoré majú 
rozpočet v závislosti od počtu členov. Dokázali by poskytnúť sumu 3 tisíc Eur, čo je veľmi málo, ale tiež 
odporúčali obrátiť sa na olympijský výbor. Taktiež diskutoval s miestnymi firmami, napr. s Investom. 
PaedDr. Suba, PhD. konštatoval, že takéto projekty dokáže podporiť aj ministerstvo školstva, mohlo by 
napr. zvýšiť dotáciu pre zväz a oni by viac dali na tento projekt, podobne ako je to pri rekonštrukcii 
plavárne v Šali, aj tam sa rokuje s ministerstvom na participácii. Žiaľ, podpora športu na Slovensku je 
počas terajšej vlády hanebná. Projekt je výborný, nevie povedať, či politici pomôžu, ale zdroje sa budú 



ťažko hľadať. Možno by štát vedeli suplovať podnikatelia, možno aj Duslo privíta takýto projekt. Sto tisíc 
Eur je vysoká suma na spolufinancovanie, ale na druhej strane pokladá za dobrú myšlienku vytvoriť 
niečo také originálne. Horšie by bolo, keby sa areál nevyužíval, nastali by problémy s financovaním aj 
s údržbou. Možno by sa ovál dal využiť aj na rekreačný beh, hlavne keď tam bude tartan. Starosta mu 
povedal, že obec určite mieni zapojiť aj súkromný sektor, ale vieme, že samotné schvaľovanie projektov 
trvá dlho. Ing. Ábrahámová navrhla osloviť podnikateľov s tým, že keď sa areál prenajme, bude tam vždy 
umiestnené aj logo sponzora, čím sa zároveň zviditeľnia. Ing. Rábek sa spýtal, či sú parametre oválu 
vyhovujúce pre korčuliarsky zväz, starosta odpovedal, že ako už spomenul, zväz vydal potvrdenie, že 
plánujú na tomto ovále trénovať reprezentantov a usporadúvať medzinárodné preteky. D. Marček 
konštatoval, že tým sa zvýši počet návštevníkov obce, či teda obecný úrad počíta aj s potrebou 
parkovacích miest. Starosta odpovedal, že spočiatku sa na parkovanie využije areál školy, a keď sa 
vybuduje príjazdová komunikácia, po celej jej dĺžke vzniknú parkovacie miesta. Poslanec PaedDr. Suba, 
PhD. pripomenul, že v areáli je ´telekomunikačný stožiar, možno osloviť spoločnosť Telekom, keď sa 
bude podieľať vysokou sumou na spolufinancovaní, môže to byť aj Telekom ovál. Ďalej sa spýtal, čo na 
tento projekt hovoria telocvikári, K. Tusková odpovedala, že sa im myšlienka páči, lebo telesná výchova 
by dostala novú úroveň, PaedDr. Suba, PhD. pripomenul, že v našej škole sú proti iným školám dobré 
podmienky, on sám také nemal ani na gymnáziu, keď tam vyučoval. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:  
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
1. berie na vedomie  predloženie  Žiadosti o poskytnutie  príspevku  z Fondu na podporu športu v rámci 

programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“, výzva číslo 2021/004 s 
názvom projektu „Vybudovanie športovej infraštruktúry v obci Trnovec nad Váhom“ 
 

2. schvaľuje a súhlasí  
 
a) s predložením   Žiadosti o poskytnutie  príspevku  z Fondu na podporu športu v rámci programu 

„Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“, výzva číslo 2021/004 s 
názvom projektu „Vybudovanie športovej infraštruktúry v obci Trnovec nad Váhom, pričom ciele 
projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce a platným územným plánom obce, 
 

b) so zabezpečením finančných prostriedkov na povinné spolufinancovanie realizácie projektu vo 
výške min. 40 %, t. j.  min. 103 365,84 € z celkových oprávnených nákladov na projekt 
 

c) so zabezpečením realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia finančného príspevku, 
 

d) so zabezpečením  financovania prípadných neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu 
realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa  z rozpočtu obce 

 
Prezentácia: 8 
Za: 8 (Ing. Ábrahámová, Ing. Gašpierik, 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. 
 
Následne dal Mgr. Berecz hlasovať o návrhu PaedDr. Subu, PhD. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 



odporúča starostovi obce, aby oslovil spoločnosti z podnikateľského sektora s možnosťou 
spolupodieľania sa na dofinancovaní projektu s názvom projektu„Vybudovanie športovej infraštruktúry 
v obci Trnovec nad Váhom“ 
 
Prezentácia: 8 
Za: 8 (Ing. Ábrahámová, Ing. Gašpierik, 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 3: „Diskusia“ 
 
Mgr. Berecz prispel prvým diskusným príspevkom, informoval o verejnom prerokovaní navrhovanej 
činnosti „UGL2 v Duslo, a. s., Šaľa“, ktoré sa uskutoční 9. februára v Miestnom kultúrnom stredisku. Týka 
sa modernizácie staršej linky na výrobu granulátu. R. Hrabovský sa vrátil k športovému areálu a navrhol 
dopracovať stožiare na zástavy, starosta odpovedal, že berie žiadosť na vedomie, K. Tusková sa spýtala, 
aké vyhliadky má žiadosť, starosta odpovedal, že teraz je najdôležitejšie podať žiadosť, to sa musí stihnúť 
do pondelka, a vyhlási sa verejné obstarávanie. 
 
Keďže ďalšie diskusné príspevky neboli, starosta všetkým prítomným poďakoval za účasť a ukončil 25. 
zasadnutie OZ. 
 
 
 
Overovatelia: 
 
 
 
Ing. Peter Gašpierik                                                                              Rastislav Hrabovský 
 
 
 
 
 
Zapísala: Iveta Mesárošová 
 
 
 
V Trnovci nad Váhom, 27. januára 2022                                            
 
  
 
 
 
 
                                                                                               Mgr. Oliver Berecz, starosta obce 


