
Uznesenia 

z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnovci nad Váhom 

konaného dňa 7. februára 2022 

___________________________________________________________________________ 

 
Uznesenie č. 295/2022 

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

Uznesenie č. 296/2022 
 
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
a) berie na vedomie informáciu o doručení správy o hodnotení navrhovanej činnosti „UGL2 v Duslo, 
a. s., Šaľa“ 
 
b) odporúča starostovi obce zaujať stanovisko k navrhovanej činnosti po uskutočnení verejného 
prerokovania správy o hodnotení navrhovanej činnosti 
 
 

Uznesenie č. 297/2022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
a) berie na vedomie žiadosť spoločnosti Branko Nitra 
 
b) odporúča zaujať stanovisko k investičnému zámeru spoločnosti Branko Nitra po predložení 
sprievodnej správy vrátane základných údajov o stavbe a architektonickej štúdie/projektovej 
dokumentácie pre stavebné konanie 
 
 

Uznesenie č. 298/2022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
schvaľuje Správu o činnosti Obecnej polície v Trnovci nad Váhom za rok 2021 
 
 

Uznesenie č. 299/2022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022 o doplnení a zmene Všeobecne záväzného 
nariadenia č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka 
školských zariadení so sídlom na území obce Trnovec nad Váhom 
 
 

Uznesenie č. 300/2022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 



1. berie na vedomie žiadosti o poskytnutie finančných dotácií na rok 2022 
 
2. schvaľuje poskytnutie finančných dotácií z rozpočtu obce Trnovec nad Váhom na rok 2022 pre: 
 
a) OZ Farao Trnovec nad Váhom v sume 1.300 Eur 

b) Klub Jednoty dôchodcov na Slovensku Trnovec nad Váhom v sume 2.500 Eur 

c) OZ „Keď nevládzeš, tak pridaj...“ v sume 1.000 Eur 

d) TJ Dynamo Trnovec nad Váhom v sume 6.400 Eur 

e) OZ Hornojatovčan v sume 2.000 Eur 

f) FK Dynamo Trnovec nad Váhom v sume 18.800 Eur 

g) MO Csemadok Trnovec nad Váhom v sume 3.000 Eur 

h) Hubert Arrows v sume 1.500 Eur 

 
 

Uznesenie č. 301/2022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
schvaľuje vyradenie kníh z fondu Obecnej knižnice v Trnovci nad Váhom v počte 1304 ks a v celkovej 
hodnote 2.085,13 Eur 
 
 

Uznesenie č. 302/2022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom  
 
1. schvaľuje zámer obce Trnovec nad Váhom na predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Trnovec 
nad Váhom, v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako 
prípad hodný osobitného zreteľa, podľa § 9a ods. 8 písm. e/ tohto zákona, nachádzajúcej sa v k. ú. 
Trnovec nad Váhom,  

• pozemok, parcela č. 667/13 vo výmere 6 m2,  reg. „C“ KN, druh pozemku zastavané plochy 
a nádvoria, vedená na liste vlastníctva č. 1057, spoluvl. podiel 1/1 

• pozemok, parcela č. 667/14 vo výmere 33 m2 reg. „C“ KN, druh pozemku zastavané plochy 
a nádvoria, vedená na liste vlastníctva č. 1057,  spoluvl. podiel 1/1 

• pozemok, parcela č. 667/15 vo výmere 24 m2 reg. „C“ KN, druh pozemku zastavané plochy 
a nádvoria, vedená na liste vlastníctva č. 1057 spoluvl. podiel 1/1 

v prospech Jána Svíbu, r. Svíba, nar. 3. 9. 1958, trvale bytom Trnovec nad Váhom 315 a manželky 
Elvíry Svíbovej, r. Seličová, nar. 8. 5. 1963, trvale bytom Trnovec nad Váhom 315 za cenu 10Eur/m2.  

Odôvodnenie: osobitný zreteľ spočíva v tom, že pán Svíba s manželkou majú na predmetných 
pozemkoch umiestnenú predzáhradku a časť dvora. Obec tieto pozemky neužíva, užíva ich v dobrej 
viere pán Svíba s manželkou, tieto pozemky sú priľahlé k pozemku vo vlastníctve pána Svíbu a jeho 
manželky, teda ide o scelenie a udržiavanie týchto pozemkov. Obec uvedené pozemky do budúcnosti 
neplánuje využívať. 

 
 
 



Uznesenie č. 303/2022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2021 
 
 
V Trnovci nad Váhom, 8. februára 2022 
 
 
 
 
 
                                                                                                         Mgr. Oliver Berecz, starosta obce 


