
Zápisnica  
z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

v Trnovci nad Váhom volebného obdobia 2018 – 2022, 

              ktoré sa konalo 7. februára 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. Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva 
3. Žiadosť o stanovisko k investičnému zámeru – Branko Nitra 
4. „UGL2 v Duslo, a. s., Šaľa“ – stanovisko  
5. Správa o činnosti Obecnej polície v Trnovci nad Váhom za rok 2021 
6. VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení 
so sídlom na 
     území obce Trnovec nad Váhom - návrh 
7. Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2022 
8. Návrh na vyradenie kníh z obecnej knižnice 
9. Došlá pošta (žiadosť o odkúpenie pozemku) 
10. Diskusia 
11. Záver 
 
26. 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 šesť z deviatich poslancov. Ospravedlnili sa Ing. Ábrahámová, R. Hrabovský a Ing. Rábek, ale 
obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné vo všetkých bodoch programu. Do návrhovej komisie 
starosta určil poslancov Ing. Gašpierika, Ing. Hlavatého a K. Tuskovú, následne spýtal, či majú poslanci 
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: 6 
Za: 6 (Ing. Gašpierik, Ing. Hlavatý, D. Marček, 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 26. zasadnutia OZ určil poslancov D. 
Marčeka a PaedDr. Subu, PhD. 
 



Predsedajúci sa spýtal poslancov, či majú prípadné pripomienky k programu rokovania, resp. aby sa 
vyjadrili, či žiadajú doplniť program rokovania. Žiadne návrhy a pripomienky od poslancov nezazneli, ale 
starosta navrhol vymeniť poradie bodov 3 a 4 dnešného programu.  
 
Hlasovanie o návrhu starostu obce o zámene poradia bodov 3 a 4 dnešného programu:  
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
Prezentácia: 6 
Za: 6 (Ing. Gašpierik, Ing. Hlavatý, D. Marček, PaedDr. Suba, PhD., PaedDr. Székházi Hlavatá, K. 
Tusková) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Starosta konštatoval, že jeho návrh bol schválený nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov. 
 
Ďalej dal starosta hlasovať o ostatných bodoch zverejneného návrhu programu dnešného zasadnutia. 
 
Prezentácia: 6 
Za: 6 (Ing. Gašpierik, Ing. Hlavatý, D. Marček, PaedDr. Suba, PhD., PaedDr. Székházi Hlavatá, K. 
Tusková) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Ostatné body zverejneného návrhu programu boli schválené počtom hlasov 6, teda všetkými prítomnými 
poslancami. Následne sa starosta obrátil na poslancov s otázkou, či má niekto ďalšie pripomienky alebo 
doplňujúci návrh k programu, Keďže takýto návrh neodznel, dal starosta hlasovať o návrhu programu ako 
celku v znení schválených zmien. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:  
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
1. schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva v znení schválených zmien 
 
Prezentácia: 6 
Za: 6 (Ing. Gašpierik, Ing. Hlavatý, D. Marček, PaedDr. Suba, PhD., PaedDr. Székházi Hlavatá, K. 
Tusková) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie v navrhovanom znení a ďalej rokovalo podľa takto upraveného 
programu: 
 
Program:  
1. Otvorenie:  
     a) voľba návrhovej komisie  
     b) určenie zapisovateľa 
     c) určenie overovateľov zápisnice 
2. Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva 
3. „UGL2 v Duslo, a. s., Šaľa“ – stanovisko  
4. Žiadosť o stanovisko k investičnému zámeru – Branko Nitra 
5. Správa o činnosti Obecnej polície v Trnovci nad Váhom za rok 2021 
6. VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení 
so sídlom na území obce Trnovec nad Váhom - návrh 
7. Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2022 
8. Návrh na vyradenie kníh z obecnej knižnice 



9. Došlá pošta (žiadosť o odkúpenie pozemku) 
10. Diskusia 
11. Záver 
 
K bodu programu 2: „Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva“ 
 
Starosta uviedol, že v tomto bode sa jedná o dve uznesenia, obe sú v plnení. Prvé uznesenie je 
dlhodobejšie, ide o zámenu pozemkov medzi cirkvou a obcou, konkrétne pozemkov pod farou a miestny 
cintorín, rokovania viaznu, k žiadnej dohode zatiaľ neprišlo, lebo posledný návrh cirkvi obec nebola 
ochotná akceptovať. Pokiaľ jednania nepostúpia do ďalšej fázy do najbližšieho zasadnutia zastupiteľstva, 
je tu aj možnosť toto uznesenie zrušiť. 
 
Druhé uznesenie sa týka možnosti odkúpenia obecných bytov v areáli školy, obecný úrad požiadal 
nájomníkov, aby deklarovali, či majú záujem tieto byty odkúpiť, termín na zaslanie svojho stanoviska bol 
určený do 28. 2. 2022, uznesenie obecného zastupiteľstva je teda v plnení. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:  
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
berie na vedomie Správu o plnení uznesení obecného zastupiteľstva 
 
Prezentácia: 6 
Za: 6 (Ing. Gašpierik, Ing. Hlavatý, D. Marček, PaedDr. Suba, PhD., PaedDr. Székházi Hlavatá, K. 
Tusková) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie v navrhovanom znení. 
 
K bodu programu 3: „UGL2 v Duslo, a. s., Šaľa“ – stanovisko“ 
 
Starosta privítal na dnešnom zasadnutí zástupcu spoločnosti Duslo, a. s. a zároveň pozval prítomných na 
verejné prerokovanie zámeru „UGL2 v Duslo, a. s., Šaľa“, ktoré sa uskutoční 9. februára o 17.00 h. vo 
veľkej sále Miestneho kultúrneho strediska. Potom sa Ing. Mako sa ujal slova, na úvod poďakoval, že mal 
možnosť prísť a oboznámiť poslancov nad rámec verejného prerokovania. Dnešnú prezentáciu by rád 
zameral na technologickú časť a environmentalistiku. Povedal, že samotná UGL vznikla z pôvodnej 
výrobne NPK, linka UGL bola uvedená do prevádzky v roku 1993 a dodnes je funkčná. V tejto prevádzke 
sa vyrábali rôzne druhy hnojív, dnes sa už samotné NPK nevyrába a ostatné hnojivá podľa požiadaviek 
trhu. Filozofia tohto zámeru je v tom, že jestvujúca linka je morálne aj technologicky zastaraná, 
z hľadiska nákladov na údržbu a bezpečnosti a ochrany pri práci nie je rentabilné ju udržiavať, preto 
spoločnosť Duslo rozhodla o potrebe nahradiť ju. Keď sa vybuduje UGL2, jestvujúca linka sa odstaví. 
Pokiaľ ide o novú linku, rozdiely nie sú veľké, ale technologicky je na celkom inej úrovni, lebo je 
povinnosť plniť najprísnejšie súčasné normy a využívať BAT technológie. Samozrejme, dôležité je 
znižovanie vplyvov na životné prostredie, znižovanie emisií, predovšetkým amoniaku, aplikované sú BAT 
postupy, ktoré tu boli aplikované podľa technológií využívaných v iných oblastiach, napr. pri spaľovaní. 
Zhodnocované budú všetky technologické aj netechnologické odpady, ktoré sa vrátia späť. Prezentácia 
obsahuje aj ukážky použitej techniky, povedal Ing. Mako, napr. chladič, ktorý sa používal doposiaľ, bol 
problematický z hľadiska prašnosti. Priestorové znázornenie novej technológie je znázornené ďalej, 
samotný technologický proces výroby sa skladá z dvoch častí, suchej a mokrej. Pri suchom procese sa 
suroviny drvia, melú a pripravujú na ďalšie spracovanie, v mokrej časti procesu sa rozpúšťajú vo vode 
a opäť nasleduje suchá časť, granulát sa triedi a smeruje na finálnu úpravu. Ďalšia schéma zobrazuje 
dôležitú súčasť technologického procesu, to je vypieranie a odsávanie. Ing. Mako zdôraznil, že pri tejto 
technológií sú zdrojom emisií prachové častice a amoniak, iné emisie tu nevznikajú. Súčasťou 
jednotlivých technologických uzlov sú technologické postupy na odstránenie týchto častíc. Pokiaľ ide 



o tuhé látky, prachový podiel sa oddelí v bubne a vráti sa do technológie, prečistená vzdušnina 
pokračuje do koncovej pračky. Vzdušnina zo zásobníka reaktorov, zo zásobníka brečky, zásobníka 
roztoku dusičnanov, a zo zásobníka inhibítorov odsávania granulátov pokračuje do koncovej pračky. 
Jedná sa o mokrý spôsob vypierania, pri ktorom sa vháňa voda s kyselinou dusičnou na zníženie PH, aby 
čpavok zreagoval s kyselinou dusičnou. Chcem sa ešte vrátiť k odplynom zásobníkov, ktoré sa prečisťujú 
pomocou filtra, aj odplyny sa postupne po vyčistení vrátia do mokrej pračky. Zachytený prach padá späť 
do zásobníkov, to platí aj pre kaolín, ale sú tu ešte dva zásobníky, ktoré sú tiež vybavené filtrom 
s ventilátorom. Ventilátor slúži na to, že pri zavážaní vzniká prach, ten sa zachytí na filtroch a oklepe sa, 
potom prach padne do zásobníkov. Tieto zásobníky budú mať vlastné vysokoúčinné filtre, ale treba si 
uvedomiť, že nebudú neustále v prevádzke, len vtedy, keď sa zásobníky budú plniť. to najzásadnejšie, čo 
je potrebné garantovať, je vysoká úroveň čistenia a znižovanie hodnôt TZL a čpavku. Tu dochádza k tzv. 
ochladzovaniu odplynov alebo vzdušniny, zohrieva sa vypieracia voda s kyselinou dusičnou na ďalší 
stupeň čistenia čpavkových odplynov, aby sa ich hodnota maximálne znížila. Voda sa môže odparovať, 
preto navrchu budú umiestnené vrstvy na zamedzenie jej odparovania, ktoré budú vodné kvapky vracať 
späť. Účinnosť tejto pračky je projektovaná na 95 – 98%, celkové emisie sme prepočítali, tam, kde je 
dnes emisný limit 50 mg.m3, pri novej technológii sa ráta s emisiami pod 20, amoniak má dnes limit 30, 
tam tiež očakávame hodnoty pod 20. Pre lepšiu predstavu, súčasná emisia je 1027, priemer z posledných 
štyroch rokov je 40, to je reálna emisia z tejto prevádzky, ale UGL predstavuje len 3,7% celkových emisií, 
ktoré Duslo produkuje. Po realizácii tejto technológie to bude 31, to je súčet dvoch bilančných hodnôt, 
ktoré predstavujú zníženie o 24 – 25%. Technológia je modernejšia a to sa prejaví aj na významnom 
znížení emisií. 
 
Pokiaľ ide o odpadové vody, pokračoval Ing. Mako, technológia bude umiestnená v betónovej nádrži 
s vyvýšeným okrajom, jednotlivé podlažia budú vyspádované do potrubí a  do záchytnej nádrže. Táto 
záchytná nádrž bude prepojená s havarijnou nádržou, teda je tu viacnásobné istenie proti haváriám. 
Celá technológia bude bezodtoková, teda vody nebudú odvádzané, ale budú sa vracať do technológie, 
lebo všetky látky obsiahnuté v tejto vode sú vlastne živinami, z ktorých sa skladá hnojivo. Samozrejme, 
vzniknú splaškové vody, ale počet pracovníkov prevádzky zostáva na rovnakej úrovni, preto sa ani 
množstvo splaškovej vody nezmení. Tieto vody sa budú odvádzať do biologickej čistiarne odpadových 
vôd. Zmena nie je ani pri dažďových vodách, ktoré budú odtekať cez systém dažďovej kanalizácie 
a odtiaľ na odkalisko Amerika I. a následne do Váhu. Pri prevádzke nevzniknú žiadne technologické 
odpady, len odpady spojené s údržbou a prehliadkami, ako sú prevodové a mazacie oleje, ktoré budú 
prebraté na ďalšie zhodnotenie, podobne ako žiarivky, svietidlá, ostatné odpady ako obaly z materiálov 
a surovín a filtračné látky budú zhodnotené v podnikovej spaľovni. Nepočíta sa s vývozom na skládky 
alebo na skládky nebezpečného odpadu. Technológia má význam aj kvôli pracovnému prostrediu, lebo 
jestvujúca prevádzka je veľmi zaprášená kvôli netesnostiam a neustálej potrebe údržby. Táto nová linka 
bude mať inštalované tkaninové filtre, teda dôjde tu k výraznému zlepšeniu pracovného prostredia. 
Toľko k projektu, povedal Ing. Mako, a dal poslancom priestor na prípadné otázky. Prvú otázku ohľadne 
hlučnosti dal starosta, keďže pri prevádzke Čpavok 4 sú problémy s hlučnosťou väčšie ako pri predošlej 
prevádzke Čpavok 3. Spôsobujú to najmä odstávky a nábeh systému, preto sa zaujíma, či niečo podobné 
nebude aj pri UGL- Ing. Mako odpovedal, že filtre budú prispievať k zníženiu hlučnosti, aj ventilátory 
majú kruhový tlmič hluku, preto hlučnosť bude výrazne nižšia. Keď ventilátor odsáva, má určitú hlučnosť, 
preto tam budú umiestnené tlmiče, ktoré jestvujúce zariadenia nemali, bude to na všetkých 
zásobníkoch, teda hlučnosť určite zvýšená nebude. Prevádzka bude moderná, tá dnešná má časté 
odstávky na čistenie, presypy, teda má časté nábehy a odstávky práve kvôli tomu, že je technicky 
zastaraná. Pri tejto novej prevádzke by sa nič takéto nemalo stávať. Starosta zástupcovi spoločnosti 
poďakoval za prezentáciu. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
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 
 
Prezentácia: 6 
Za: 6 (Ing. Gašpierik, Ing. Hlavatý, D. Marček, PaedDr. Suba, PhD., PaedDr. Székházi Hlavatá, K. 
Tusková) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie v navrhovanom znení. 
 
K bodu programu 4: „Žiadosť o stanovisko k investičnému zámeru – Branko Nitra“ 
 
Mgr. Berecz informoval, že majiteľ spoločnosti Branko bude poslancov informovať ohľadne investičného 
zámeru. Potom odovzdal slovo návštevníkovi, ktorý poslancom povedal, že prišiel ako zástupca 
spoločnosti, majiteľ ho poveril, aby informoval poslancov o zámere v objekte bývalej liahne. Tá je už šesť 
rokov nefunkčná, lebo Branko má modernejšiu liaheň v Krškanoch. Objekt chátra a majiteľov to neteší, 
preto hľadajú možnosti na využitie tohto objektu. Už v minulosti tu chceli zrealizovať projekt porážkárne, 
ale to sa nepodarilo, pretože obec nesúhlasila. Napokon si malú porážkáreň zriadili, teraz majú záujem 
sprevádzkovať tento areál, preto prišli so zámerom na vybudovanie mäsovýroby. Zahŕňa to 
rekonštrukciu jestvujúcich objektov, možno konštatovať, že aj doposiaľ to bola poľnohospodárska 
prevádzka, ktorá mala určité pravidlá. Projekt sa dá spracovať na to, čo už je v areáli vybudované, ale 
výroba mäsových výrobkov by dala zmysel a využitie celého objektu a priniesla by aj pracovné príležitosti 
pre občanov. Ďalej predstaviteľ spoločnosti povedal, že v rámci ďalšieho rozvoja neuvažujú rozširovať 
stavebné objekty ani kombináciu mäsovýroby s inými prevádzkami, to ani nie je zo zákona možné, lebo 
hygiena dá povolenie na určitý typ výroby, ktorý sa nemôže kombinovať s inými. Aktuálne technológie 
sú sofistikované, ľudia, ktorí žijú v blízkosti, nepociťujú nepríjemné vedľajšie efekty ako pachy a pod. 
Všetky normy, ktoré prevádzka musí splniť, či ide o likvidáciu odpadov a pod., budú dodržané, pretože 
nie je možné v takejto prevádzke tolerovať vznik patogénov, salmonel a pod. Toto je zhruba zámer, 
prioritná os spoločnosti, lebo liaheň a porážku majú zabezpečenú. Toto by posunulo spoločnosť novým 
smerom. Ak majú prítomní otázky, rád zodpovie. Prvý sa prihlásil Ing. Gašpierik, ktorý povedal, že na 
zasadnutí komisie zástupcovia spoločnosti Branko povedali, že sa bude v prevádzke spracúvať sto 
kilogramov mäsa v určitom intervale. Preto by rád vedel, ako chcú spustiť pri takomto objeme mäsa 
výrobu, keď ani nevedeli, koľko mäsa sa bude spracúvať. Zástupca spoločnosti odpovedal, že určite 
nepočítajú so spracovaním 100 kg mäsa, to vzniklo z toho, že pokiaľ bude dopyt, je potrebné 
povzbudzovať ho, a oni si zafixovali 100 kg, hoci to je minimálna výrobná kapacita pre jeden typ výrobku. 
Morčacie mäso je v porovnaní s inými druhmi menej žiadané, preto počítajú s určitým nábehom, takto 
vzniklo tých sto kíl. Lenže ak chcem urobiť šunku, použijem minimálne 100 kg, keď párky, opäť sto kíl, 
stroje sú dimenzované na 250 kg mäsa v závislosti od počtu druhov výrobkov počas jednej smeny a od 
toho kolíše aj denný výkon. Optimálny výkon pri funkčnom systéme je odhadom 5 – 10 ľudí, okrem 
vrátnikov a technológa je tu aj balenie a príprava výrobkov. Určite nekalkulujeme so 100 kg mäsa. Mgr. 
Vargová sa spýtala, či sa teda počíta s výrobkami a nie baleným mäsom, dostala odpoveď, že balené 
mäso by bolo len okrajovým produktom, lebo to mäso je zo starších zvierat a nie je vhodné na priamu 
konzumáciu, ale na výrobky vhodné je. Už dva roky robí spoločnosť testovacie pokusy v jednej prevádzke 
a vzorky používajú na prieskum záujmu v cateringu alebo v reštauračných službách, teda toto nie je nový 
zámer. Ohlasy boli dobré, z hotelov a reštaurácií bol záujem o údené mäsá. Ide len o to, že pokiaľ sú 
problémy s odbytom, nestíhajú uskladňovať, posúvajú termíny, a preto chcú sami tieto výrobky 
zhodnocovať. Branko má dohodu s porážkárňou pri Poprade, v prípade menších odberov si porážku 
zabezpečia aj sami. Mgr. Vargová sa ešte spýtala, či sa výrobky okamžite po spracovaní aj odvezú, 
dostala odpoveď, že mäso sa musí spracovať do 10 dní, výrobky aj dlhšie ako 10 dní. Spýtala sa teda, či 
sa tu výrobky budú aj skladovať, odpoveď znela, že výrobky sa nemôžu mraziť a dlhodobo skladovať, 
preto bude snahou čo najskôr ich expedovať. Starosta oslovil poslancov, či majú ďalšie otázky 
a zástupcovi investora pripomenul, že zoznam otázok poslala pracovníčka úradu e-mailom. Dostal 
odpoveď, že odpovede sú pripravené, len si ich ešte chce prejsť s majiteľom, ale keďže za projekt je 



zodpovedný práve on, prišiel sem, lebo má aj najviac informácií. Samozrejme, na otázky nie je problém 
odpovedať. Mgr. Vargová upozornila, že v tejto fáze je ťažké sa k zámeru vyjadrovať, už vôbec nie 
záväzne, podstatné je to, aby sme dostali konkrétny zámer s objemom výroby. Teraz poslanci môžu 
zámer len vziať na vedomie, stanovisko obce bude až následne. PaedDr. Suba, PhD. sa zapojil do 
diskusie, mal na starosti spracovanie diviny v Šali, podmienky na spracovanie a skladovanie sú však 
podobné. Chcel by len povedať, že veterinárne podmienky prevádzkovania takéhoto zariadenia sú 
neskutočne prísne, keď priviezli divinu v koži, počas celého procesu spracovania bol v prevádzke 
prítomný veterinár, každý jeden krok sa eviduje, sprehľadňuje, kvalita, zloženie výrobkov, nevie si 
predstaviť, že by Branko o tomto nevedelo. Sme na vidieku, privítal by oživenie areálu 
poľnohospodárskou činnosťou, radšej než urobiť tam iné zariadenie. Apeloval na kolegov, aby nemali 
obavy z takéhoto typu prevádzky, lebo podmienky sú byrokratické. Rád by však vedel, kto sú majitelia, 
aké je portfólio, takisto by sa rád spýtal na meno zástupcu spoločnosti, lebo ho nezachytil. Dostal 
odpoveď, že sa volá Pavol Dobrík, zastrešuje projekty rozvojové a PPA. Firma Branko je rodinná, kapitál 
je v slovenských rukách, majitelia sa volajú Horvátoví, sami majú množstvo skúseností s mäsovýrobou, 
lebo boli aj majiteľmi Hyzy, prevádzku vybudovali, spracovávali výrobky, vedia, aká je to práca. Pokiaľ ide 
o dodané mäso, nebudú to zvieratá, ale mäso z bitúnku s dodacím listom a pečiatkou. PaedDr. Suba, 
PhD. sa spýtal, či porážajú vlastné zvieratá, P. Dobrík odpovedal, že si urobili nútenú porážku, ale nie 
veľkokapacitnú. Dokážu však zvieratá poraziť, predať alebo zužitkovať. Starosta nadviazal na slová Mgr. 
Vargovej, určite je potrebné využiť areál, podporiť potravinárstvo a slovenskú firmu, to všetko pokladá 
za prínos, ale zastupiteľstvo môže dať len predbežné stanovisko. Záväzné stanovisko dnes dať nevieme, 
ale nebudeme reagovať ani negatívne, aby spoločnosť mohla o dotáciu požiadať. Pokiaľ však ide 
o záväzné stanovisko, tam potrebuje obec viac informácií.  
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
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 
 
Prezentácia: 6 
Za: 6 (Ing. Gašpierik, Ing. Hlavatý, D. Marček, PaedDr. Suba, PhD., PaedDr. Székházi Hlavatá, K. 
Tusková) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie v navrhovanom znení. 
 
Starosta poďakoval P. Dobríkovi a pristúpil k ďalšiemu bodu podľa schváleného programu. 
 
K bodu programu 5: „Správa o činnosti Obecnej polície v Trnovci nad Váhom za rok 2021“ 
 
Pri otvorení tohto bodu sa dostavil poslanec R. Hrabovský a počet prítomných poslancov sa zvýšil na 
sedem. Starosta požiadal zástupcu náčelníka obecnej polície, aby v skratke oboznámil poslancov, G. 
Réső povedal, že činnosť obecnej polície zabezpečuje on, lebo náčelník je dlhodobo PN. Vypracoval dve 
správy, jednu pre ministerstvo, ktorú už poslal, druhú pre obecné zastupiteľstvo. Počas minulého roka 
mala obecná polícia štyroch príslušníkov vrátane náčelníka. Zaoberali sa došlými oznámeniami, 
prešetrovali skutky, ktorých bolo spolu 288. Za tieto skutky bolo uložených spolu 58 blokových pokút. 
Príslušníci konali v zmysle zákona o obecnej polície, zákona o priestupkoch, o cestnej premávke a ďalších 
zákonov. G. Réső podotkol, že sa zamerali predovšetkým na monitorovanie dynamickej dopravy 
v uliciach, ktorá ohrozuje všetkých účastníkov cestnej premávky. Za priestupky v tejto oblasti uložili aj 
najviac pokút a situáciu v doprave budú naďalej monitorovať. Na služobné vozidlo bola namontovaná 



kamera, takže priestupcovia môžu byť priamo konfrontovaní. Niekoľko skutkov sa týkalo aj venčenia 
psov, priestupky boli voči platným pandemickým opatreniam, za prevádzkovanie taxislužieb. Veci riešia 
blokovou pokutou alebo prerokovaním priestupku. Obecná polícia viackrát poskytla súčinnosť 
príslušníkom PZ v Šali, Močenku, mestskej polícii Šaľa, Galanta, ale aj obecnej polícii v Seliciach. 
Spolupráca prebieha na dennej báze, pomáhajú si navzájom.  
 
Ďalej zástupca náčelníka podotkol, že príslušníci boli privolaní k viacerým prípadom domáceho násilia, 
z nich jeden sa potvrdil a bol postúpený príslušníkom PZ Močenok. Obecná polícia riešila niekoľko 
oznámení o rušení nočného kľudu, ktoré riešili buď uložením pokuty, alebo napomenutím. Viacero 
výjazdov sa týkalo osôb podnapitých alebo vzbudzujúcich verejné pohoršenie. Niekedy ich stačilo len 
vykázať, v jednom prípade transportovať, niekedy privolať rýchlu zdravotnú pomoc. Pokiaľ ide o pohyb 
psov bez majiteľa, uložili niekoľko pokút, ak majiteľ nebol známy, psíka odchytila poverená pracovníčka 
a umiestnený bol do útulku. Ohľadne zákona o podmienkach držania psov je viacero porušení, preto 
obecná polícia iniciovala zriadenie výbehu pre psy, čo by čiastočne vyriešilo problémy s venčením, lebo 
niektorí majitelia by psov radi púšťali na voľno, takto budú mať miesto. Príslušníci obecnej polície uložili 
viacero pokút aj za monitorovanie dopravnej situácie, napr. vodičovi, ktorý svojou arogantnou jazdou 
ohrozoval účastníkov cestnej premávky, bol pod vplyvom návykových látok, preto ho obecná polícia 
zastavila a požiadala o súčinnosť štátnu políciu. Prípad skončil odobratím vodičského preukazu 
a obmedzením činnosti na dva roky. Riešilo sa aj vozidlo, ktorého šofér nemal doklady, zistilo sa, že je 
v celoslovenskom pátraní, bol odovzdaný štátnej polícii, je tu aj prípad, keď obecná polícia poskytovala 
zdravotnú pomoc staršej osobe v jej rodinnom dome, pani však odmietla prevoz, hoci za mesiac musela 
polícia vniknúť do jej domu dvakrát. Vyskytol sa prípad, že majiteľka bicykla našla zlodeja, oznámila to 
obecnej polícii, tí mu bicykel odňali a vrátili majiteľke, páchateľ dostal blokovú pokutu. V nejednom 
prípade príslušníci objasňovali priestupky za uloženie stavebného materiálu, ale takéto prípady boli 
postúpené stavebnému úradu. Obecná polícia mala aj podnety na zaburinené pozemky, ale tu nesiaha 
právomoc príslušníkov, hoci vyzvali majiteľov na nápravu a tí vyhoveli. Jedným z ďalších prípadov bola 
potreba obmedziť na osobnej slobode človeka, ktorý javil známky duševnej poruchy a následne bol 
hospitalizovaný. V niekoľkých prípadoch sa riešili straty a nálezy, napr. dopravných značiek, ktoré sa 
potom zaslali na príslušný dopravný inšpektorát. Zástupca náčelníka vyzdvihol prácu príslušníkov OP, 
ktorí aj počas voľna prispievali k pocitu bezpečia obyvateľov obce, hoci je tu len rok, z toho pol roka riadi 
prácu OP, je toho názoru, že rok bol úspešný, v obci nie sú indivíduá, ktoré by narúšali bezpečnosť, 
zakončil G. Réső. Do diskusie sa zapojil PaedDr. Suba, PhD., spýtal sa, v ktorých lokalitách príslušníci OP 
uložili pokuty za porušenie dopravných predpisov. Zástupca náčelníka odpovedal, že na hlavnej ulici, 
lebo dodávka stála na prechode pre chodcov, ďalšie miesta si konkrétne nevybavuje. Pokiaľ ide 
o parkovanie, to sa stalo obrovským problémom, v obci je nesprávne zaparkovaných minimálne 150 áut, 
ktorých majitelia by mali dostať pokuty. Lenže kým neblokujú vjazd pre záchranné zložky, hasičov a pod., 
bolo by nesprávne pokutovať ich, lebo potom by bolo správne dať pokutu každému. Príslušníci boli 
privolaní v takých prípadoch, keď autá blokovali chodníky. PaedDr. Suba, PhD. odpovedal, že on si 
nechcel vypočuť obhajobu, len chce vedieť, koľko pokút bolo uložených napr. pri Vermeku. Zástupca 
náčelníka odpovedal, že žiadna, PaedDr. Suba, PhD. ho upozornil, že slabší vodič tou ulicou ani neprejde. 
Chodníky sú určené peším, mamičky s deťmi ale musia vyjsť na cestu, lebo po chodníku nedokážu prejsť, 
konkrétne Boris Belický parkuje tak, že len slepý nevidí, že to nie je v súlade s predpismi. Dve autá stoja 
oproti sebe, už sa aj jemu osobne stalo, že sa musel otočiť a ísť inou trasou. Ocenil, že obecná polícia sa 
nesnaží o revolúciu v parkovaní, ale pokiaľ si nebudeme všímať takéto arogantné parkovanie, ktoré sa už 
začína udomácňovať aj na hlavnej ceste, kadiaľ chodia aj kamióny, môže to byť život ohrozujúce. Takisto 
na ulici Jatovskej sa začína rozmáhať takéto parkovanie a hoci poslanec kritizuje konkrétne parkovanie B. 
Belického už asi 15 rokov, nič sa nezmenilo. Obrátil sa na starostu so slovami, že nevie, či pokladá tento 
stav za vyhovujúci, ale B. Belický si zo samosprávy robí dobrý deň. Zástupca náčelníka odpovedal, že na 
tej ulici nie je problém len s ním, jedná sa o 12-13 áut. Môže sa to riešiť v rámci objektívnej 
zodpovednosti, stačí tieto autá odfotiť a poslať majiteľom pokuty, ale potom ich treba poslať všetkým. 
Keď 150 ľudí dostane pokutu 87 Eur, strhne sa tu lavína, čo jemu osobne môže byť jedno, lebo nie je 
tunajší a zázraky nikto nemôže od neho očakávať. Zatiaľ riešia takéto problémy výzvami, ale pokojne 
môžu ísť aj touto cestou. PaedDr. Suba, PhD. mu odpovedal, že on ho neobviňuje, len sa pýta na určitú 
lokalitu, na parkovanie, aké v obci nemá obdobu. Pokiaľ ide o ďalšie argumenty zástupcu náčelníka, keď 



mu dá pokyn starosta, bude situáciu určite riešiť, inak o rok v obci nebude 150 vozidiel nesprávne 
parkovať, ale bude ich 250. Poslanec mu odpovedal, že na tom mieste parkujú minimálne dve vozidlá, 
z nich jedna je zelená fabia, oproti parkuje p. Gálová, ak je to nutné, zabezpečí si fotodokumentáciu 
a premietne kolegom poslancom. Jedná sa o problém, pred ktorým sa dlhodobo zakrývajú oči, sú tu aj 
miesta, kde nie je chodník, ale toto je závažné a ohrozujúce. Ďalej PaedDr. Suba, PhD. povedal, že prácu 
zástupcu náčelníka je v obci vidieť, určite má práca obecnej polície zmysel, vie, že sú aktívni a sú 
prínosom pre obec, preto im patrí poďakovanie. G. Réső odpovedal, že sa snaží, aby obyvatelia boli 
spokojní, postupne sa bude riešiť aj parkovanie, budú sa snažiť občanov usmerňovať, aby parkovali 
správne. Starosta doplnil, že pokiaľ ide o parkovanie na Jatovskej, problém nastal po rekonštrukcii, ale už 
sa vyriešil. Ďalej povedal, že obecná polícia v porovnaní s minulým rokom svoju činnosť zintenzívnila, 
v roku 2020 dali 9 pokút, v roku 2021 ich bolo 58. Vie aj o problémoch s parkovaním pri Vermeku, je to 
problém dlhodobý, stále sa pred ním zatvárali oči, nechce to riešiť nátlakovo a s p. Belickým sa osobne 
pozhovára. G. Réső dodal, že pokojne vyrieši problém na tejto ulici aj v celej obci, ale nedá sa to 
z jedného dňa na druhý. R. Hrabovský konštatoval, že parkovanie je citlivá téma, problém je aj stavebný 
materiál dlhodobo uložený na komunikáciách, prekáža pri zimnej údržbe, ale aj obmedzuje chodcov. 
Zástupca náčelníka povedal, že pokiaľ ide o stavebný odpad, poslal napr. jednému majiteľovi výzvu na 
odstránenie, zatiaľ sa mu doručenka nevrátila, telefonicky ich kontaktoval, ale nemajú právomoc mu za 
takýto priestupok uložiť pokutu, preto to postúpil príslušnej pracovníčke, ale nemá spätnú väzbu, či to 
ďalej riešila. PaedDr. Székházi Hlavatá pripomenula, že napr. na ulici Nový rad zostal aj zničený chodník, 
ktorý by mal priestupca uviesť do pôvodného stavu, veľa chodí kočíkom po obci a všíma si takéto 
nedostatky. Viacerým ľuďom to znepríjemňuje život. G. Réső povedal, že zákon im v takýchto prípadoch 
zväzuje ruky, PaedDr. Székházi Hlavatá ešte dodala, že minulý rok po prvý raz počula správu o činnosti 
obecnej polície a bola zhrozená, teraz však kvituje, že obecná polícia pracuje dobre, už to len doladiť. 
Vidieť to aj zo štatistík. Zástupca náčelníka ešte pripomenul, že napr. pri domácich nezhodách je ťažké 
vykázať činnosť, skôr sa snažia riešiť iné priestupky, vytvárajú si v obci kontaktné body, keď priestupok 
spozorujú, zasiahnu a uložia blokovú pokutu, hlavne však treba pôsobiť preventívne. Aj keď prichádzajú 
občania vo večerných hodinách a vidia pri zastávke policajné vozidlo, cítia sa bezpečnejšie. R. Hrabovský 
sa spýtal, či sa deje niečo ohľadne náčelníka, ktorý je dlhodobo PN, starosta mu odpovedal, že chod 
obecnej polície to neohrozuje, ale zhováral sa s príslušníkmi, uvidí, ako sa bude práceneschopnosť 
vyvíjať a možno bude situáciu potrebné riešiť. Ing. Hlavatý konštatoval, že pokiaľ ide o parkovanie, 
netreba robiť revolučné zmeny, skôr postupne, lebo väčšinou sa jedná o tých istých ľudí, skúsiť si s nimi 
pohovoriť je možno lepšie ako hneď riešiť objektívnu zodpovednosť. Verí, že výsledky sa do roka ukážu. 
Ešte ho zaujíma, ako dokážu pokryť služby. G. Réső mu odpovedal, že to zvládnu, pracujú od šestnástej 
do jednej v noci, vždy pracujú dvaja. V prípade, že musia mať aj dennú a riešiť nejaké veci, pracuje 
popoludní len jeden príslušník, ale súčinnosť mu poskytne štátna polícia. Ing. Hlavatý pripomenul, že aj 
v začiatkoch boli obecní policajti len traja a bol to dostačujúci počet. G. Réső s ním súhlasil, lebo na 
jedno pracovné miesto sú pomerne vysoké náklady a oni to zvládnu, dokonca aj počas dovolenkového 
obdobia, len na víkendy je potrebné, aby vždy slúžili dvaja. K. Tusková pochválila spoluprácu so školou, 
ktorá je na veľmi dobrej úrovni. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
schvaľuje Správu o činnosti Obecnej polície v Trnovci nad Váhom za rok 2021 
 
Prezentácia: 7 
Za: 7 (Ing. Gašpierik, Ing. Hlavatý, R. Hrabovský, D. Marček, PaedDr. Suba, PhD., PaedDr. Székházi 
Hlavatá, K. Tusková) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie v navrhovanom znení. 
 



K bodu programu 6 „VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka 
školských zariadení so sídlom na území obce Trnovec nad Váhom – návrh“ 
 
K tomuto bodu starosta odovzdal slovo prednostke úradu, ktorá povedala, že sa jedná o len o malú 
zmenu a povie o nej len stručne. V decembri bolo schválené aktuálne platné VZN, ktoré bolo 
prediskutované v komisiách a neboli voči nemu pripomienky, až dodatočne škola zistila, že má problém 
s účtovaním, preto je potrebný presun z materskej školy do položky školská jedáleň, celková suma 
zostáva zachovaná. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
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 
 
Prezentácia: 7 
Za: 7 (Ing. Gašpierik, Ing. Hlavatý, R. Hrabovský, D. Marček, PaedDr. Suba, PhD., PaedDr. Székházi 
Hlavatá, K. Tusková) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie v navrhovanom znení. 
 
K bodu programu 7 „Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2022“ 
 
Slova sa opäť ujala Mgr. Vargová, povedala, že žiadosti boli v zmysle platného VZN doručené do 31. 10. 
predošlého roka, spolu je ich osem, všetko sú občianske združenia a organizácie so sídlom na území 
obce, ktoré svoju činnosť vykonávajú. Žiadosti vyhodnotili členovia komisie športu, školstva, mládeže 
a kultúry podľa príslušných kritérií a pridelili im určitý počet bodov. Vyhodnotenie poskytli členom 
komisie finančnej, podnikateľskej a nakladania s majetkom obce, ktorá dáva odporúčanie pre 
zastupiteľstvo, preto by chcela požiadať pána predsedu, aby povedal, podľa akého kľúča dali svoj návrh. 
Ing. Gašpierik povedal, že bodové hodnotenie nebrali do úvahy, lebo podobne ako po minulé roky sa 
rozhodli ubrať určitý percentuálny podiel každému žiadateľovi, v tomto roku to bolo 27%. Členovia 
komisie dospeli k záveru, že pre budúce volebné obdobie je potrebné ho upraviť, stanoviť, čo a ako 
podporiť a za akých podmienok, stanoviť lepšie alebo jasnejšie kritériá, lebo ťažko hodnotiť, ktoré kluby 
alebo združenia sú prínosom pre obyvateľov. K. Tusková namietla, že poslanci vyčlenili určitú sumu na 
dotácie a združenia by mali podľa bodov získať určitú sumu. Podľa nej je otázka, aký spôsob v budúcnosti 
zvoliť, lebo aj keby sa body zamenili na peniaze, bolo by ťažké rozhodnúť, Preto aj navrhla znížiť každú 
požadovanú sumu o 27%. Mgr. Vargová pripomenula, že aj keby sme išli do zmeny VZN, treba 
rozhodnúť, či si stanovíme niekoľko podmienok a každý, kto im vyhovuje, má nárok na poskytnutie 
dotácie, alebo budeme zisťovať, či má prínos pre obec? Je ťažké byť objektívny, lebo obec je malá a vždy 
je tu subjektívny faktor. Činnosť týchto organizácií a združení je odlišná a ťažko sa posudzujú dve odlišné 
činnosti. Mgr. Berecz povedal, že komisie by mali stanoviť kritériá a potom môže byť vypracované nové 
VZN, aby sme túto diskusiu neviedli aj na budúci rok. Rozpočet sa schvaľoval v decembri, určite ho 
nemôžeme teraz navyšovať, nie je na to priestor. PaedDr. Suba, PhD. konštatoval, že sme sa dostali do 
situácie, keď VZN je nevyhovujúce, a chceme každej organizácii rovnakým podielom krátiť čiastku 
požadovanej dotácie. Sú tu však organizácie, ktoré sú historicky dlhodobé, využívajú náš areál, spravujú 
ho, potom sú tu iné, ktoré urobia len jednorazové podujatie. Treba spomenúť MO Csemadok a FK 
Dynamo, kedysi boli s futbalovým klubom veľké problémy, dnes je tento klub jedným z najlepšie 
fungujúcich v kraji. Chcel by oceniť prácu prezidenta klubu aj výboru, dokonca vzniklo aj žiacke mužstvo, 
futbal v obci reinkarnoval. Minulý rok dostali dotáciu, časť z nej vrátili, on sa obáva, že keď im tento rok 
dáme nižšiu sumu, klub bude mať existenčné problémy. Navrhol poskytnúť všetkým požadovanú sumu, 
ale bude potrebné určiť ako kritériá aj počet ľudí, históriu, prácu s mládežou. Netreba zabudnúť, že sa 



zvýšili dane, a teraz združeniam, ktoré potrebujú podporu, chceme znížiť dotáciu. Prirodzene, je tu aj 
výpadok financií, ale tu sa jedná o nejakých 9 tisíc Eur. Apeloval na poslancov, aby popremýšľali, hoci 
napr. OZ Hornojatovčan sa uspokojí aj s 1.400 Eurami. Už minulý rok sa dotácie krátili, aby sa z toho 
nestalo pravidlo. Keď sa suma skráti napr. JDS, určite to zvládnu, ale pre futbalistov by to mohlo byť 
problematické. Starosta pripomenul, že síce sa zníži suma dotácie, ale sú tu ďalšie veci, ktoré obec pre 
jednotlivé združenia zabezpečuje, zrejme okrem stolných tenistov a lukostrelcov obec požičiava svoje 
priestory bezplatne, zapožičiava stoly, lavice, stany. Pri futbalovom areáli sa jedná aj o údržbu, ale 
nepočítame to, robíme to pre združenia po celý rok. Nehovorím to na margo toho, aby sa navrhnutá 
suma nezvýšila, veď sme radi, že tieto združenia máme a robia niečo pre obyvateľov, povedal starosta. 
Ing. Klincko priniesol nový vietor do futbalu a spolupráca s obcou je na dobrej úrovni. aj on si spomína na 
komisie, keď futbal bol v problémoch, bola to katastrofa a tragédia. Mgr. Vargová sa spýtala Ing. Klincka, 
či by dotácia v navrhovanej výške bola pre nich likvidačná, Ing. Klincko odpovedal, že sa prišli poďakovať 
za akúkoľvek čiastku, ktorú im obec poskytne. Pripomenul, že sa snažia robiť maximum pre šírenie 
dobrého mena obce. Osobne prijal funkciu preto, aby urobil pre futbal to najlepšie, spolupráca je na 
veľmi dobrej úrovni, ale každý rok žiada rovnakú sumu, vždy bola o niečo nižšia, ale toto je už naozaj 
čiastka, ktorá môže byť citeľná. Je pravda, že energie bude hradiť obec, ale aj tie sa zvyšujú a zatiaľ platí 
futbalový klub. Hľadajú zdroje aj inde, niektorí pomáhajú rôznymi službami, dajú 2% z daní, ale peniaze 
sa míňajú. Príprava sa začať musí, aj keď sa súťaž nehrá. Klub vrátil všetko, čo neminul, ale ľahko sa môže 
stať, že tréner s licenciou A bude inde platený dvojnásobne a nikto iný to za tú cenu nevezme. Môže sa 
stať niečo s ihriskom a oni na to nebudú pripravení. Aj vo zväze sú výdavky, je tu aj možnosť sa odhlásiť 
a hrať poslednú ligu, ale chce požiadať, aby to poslanci zvážili.  Uvedomuje si, že každý potrebuje 
peniaze a zaslúži si ich, ale možno by sa hodnotenie mohlo zmeniť. R. Hrabovský povedal, že by chcel 
nadviazať na to, že ak prestane práca s mládežou, je to cesta do pekla, možno sa preto k výške dotácií 
vrátiť, alebo je fixne daná? K. Tusková povedala, že žiadosti sú uzavreté, ale rozhodnutie ešte nepadlo. 
Mgr. Berecz povedal, že je tu aj možnosť vrátiť sa k žiadostiam inokedy, ak by klub vydržal, Mgr. Vargová 
povedala, že radšej by navrhla prehodnotiť výšku dotácií. Ing. Klincko sa vyjadril, že predošlé vedenie 
klubu malo vysoký rozpočet a s peniazmi sa šafárilo, odkedy je vo funkcii on, stále majú menej. Oni stále 
viac robia, ale peniaze sa znižujú, hľadajú zdroje, ale nedá sa to donekonečna.  Do diskusie sa zapojil Ing. 
Gašpierik s tým, že cieľom komisie nebolo dať futbalistom menej peňazí, len sa snažili nájsť možnosť, aby 
nikoho neukrátili, preto dali takéto odporúčanie. Podobne sa dotácie znižujú aj stolným tenistom, 
neuhrádza sa im už ani dopravné, aj on si musí sypať popol na hlavu, lebo schválili VZN a nie sú peniaze 
na dotácie. K. Tusková odpovedala, že pokiaľ by sa dotácie prideľovali podľa udelených bodov, naše VZN 
by bolo dobré. Mgr. Berecz vstúpil do diskusie, aby celú diskusiu usmernil, je možné navýšiť navrhované 
sumy dotácií na sumy, ktoré jednotlivé organizácie a združenia požadovali, ale potom je potrebné tých 
cca 9.500 Eur zapracovať v rámci zmeny rozpočtu. Dnes túto sumu nemáme, ale v druhom polroku sa 
rozpočet takto zmeniť dá. K. Tusková sa spýtala, či je možnosť dnes schváliť navrhovanú výšku dotácií 
a v druhom polroku dofinancovať zvyšok, Ing. Hlavatý odporučil schváliť navrhovanú výšku a ak niekto 
bude mať problémy, riešiť to individuálne. Starosta sa spýtal, či je možné na jednu žiadosť o dotáciu dať 
peniaze dvakrát, hlavná kontrolórka povedala, že zmluva sa dá vystaviť na schválenú sumu dotácie 
a neskôr, ak sa nájdu finančné prostriedky, sa urobí dodatok. Podľa Ing. Hlavatého by sa však v takomto 
prípade muselo zmeniť VZN, hlavná kontrolórka povedala, že predtým futbalisti dostávali 23 – 24 tisíc, 
a obec musela podniknúť rázne kroky, lebo vznikali problémy s účtovaním. Dnes je s futbalovým klubom 
spokojnosť a podľa nej suma, ktorú navrhla komisia finančná, im nevydrží dlho. Keď sa nebude 
pokračovať v práci s mládežou, bude trvať roky, kým sa dostaneme tam, kde sme dnes a opäť to bude 
stáť množstvo peňazí. Aj honoráre za činnosť budú rásť, ak chceme mať odborníka, treba mu zaplatiť. 
Podľa nej je potrebné rozhodnúť, čo je prospešné pre obec, ale ona by odporúčala aj ostatným 
združeniam poskytnúť dotácie v požadovanej výške, aby mohli ukázať, čo vedia. Treba ich podporiť 
dvakrát, ak to nie je pre obec prospešné, tretí raz dotáciu nedostanú. Práve vykonáva kontrolu dotácií, 
ale každá z právnických osôb robí činnosť, ktorá sa týka občanov, či ide o Klub dôchodcov, voltíž, všetko 
je pre obyvateľov a treba takéto žiadosti podporiť. Je tu možnosť prepracovať VZN, ale podľa nej bude 
ťažké nájsť spoločného menovateľa, lebo jedno združenie je menšie, iné väčšie, ale aj to malé môže obec 
zviditeľniť. PaedDr. Suba, PhD. povedal, že pani kontrolórka to povedala pekne, aj preňho je 
z dlhodobého hľadiska dôležité dobré meno organizácie, ak niektorá riadne nezúčtuje dotáciu, určite si 
ho pokazí. FK Dynamo si dobré meno napravilo ťažkou prácou, určite im treba financie poskytnúť, veď 



len na deň obce minieme len na kapelu 4 – 5 tisíc, to je polovica pre Dynamo. On sa osobne čuduje, že 
dokážu pracovať s deťmi a plánovať letný tábor. Obec je finančne na tom dobre, určite sa nájde 10 tisíc, 
ak niekomu nedať plnú sumu, opäť mu napadá len Hornojatovčan, ale pán Gomboš si peniaze zoženie. 
Nájdime takúto sumu v rozpočte, keby sme dotáciu rozdelili na dve sumy, boli by sklamaní. štátny 
systém je dnes taký, že keď si dobrý, treba ti vziať. Určite starosta alebo prednostka peniaze v rozpočte 
nájdu. Starosta odpovedal, že tak treba schváliť dotácie v požadovanej výške a pri zmene rozpočtu sa 
táto položka navýši, tých desaťtisíc sa v priebehu roka určite nájde, len treba počítať so zmenou 
rozpočtu. D. Marček sa prihlásil do diskusie, on sám je známym priaznivcom futbalu, a keď z mládeže 
chceme mať služných ľudí, aby nevysedávali pred kaviarňou a nefajčili, treba ich viesť k športu. On sám 
má k futbalu blízko, jeho syn je hráčom, pozná sa aj s vedením, podľa neho to veľmi pekne zhrnul 
PaedDr. Suba, PhD. Sám by chcel vyzdvihnúť prácu vedenia, majú dobré výsledky, sú v šiestej lige, nech 
sa tam oťukajú. Zúčastnil sa na priateľskom zápase s mužstvom z piatej ligy, sú prví v tabuľke a naši 
s nimi hrali vyrovnane. Vznikol aj krúžok pre mladých futbalistov, hráči nedostávajú zaplatené, hoci 
niekde platia aj hráčom v 7. lige, chcel by požiadať, aby poslanci futbalistov podporili, ak je to možné. 
Ing. Klincko poďakoval za podporu, povedal, že je potrebné stanoviť si ciele. Ak sú poslanci s prácou 
vedenia FK Dynamo spokojní, nedá sa pokračovať takto, treba hľadať riešenia, možno zaplatiť pracovníka 
ako v predchádzajúcich rokoch, sú obce, ktoré zamestnávajú pracovníka, ktorý pracuje pre futbalový 
tím, nikto sa ho nepýta, prečo má nadčasy, má určenú úlohu a obec ho platí. Možno by to bolo dobré 
prediskutovať. Starosta povedal, že by rád túto tému uzavrel, ak je tu konsenzus, aby sme zvýšili dotácie 
pre futbalistov, zvýšme aj ostatným žiadateľom, rovnakým kľúčom, ako vtedy, keď sa dotácie skracovali. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
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 
 
Prezentácia: 7 
Za: 7 (Ing. Gašpierik, Ing. Hlavatý, R. Hrabovský, D. Marček, PaedDr. Suba, PhD., PaedDr. Székházi 
Hlavatá, K. Tusková) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie v navrhovanom znení. 
 
K bodu programu 8 „Návrh na vyradenie kníh z obecnej knižnice“ 
 
Slovo udelil starosta knihovníčke obecnej knižnice I. Mesárošovej, ktorá povedala, že poslanci boli 
informovaní o metodickej návšteve z Krajskej knižnice Karola Kmeťku v Nitre. Metodičky odporučili 
vyradiť knihy zastarané, opotrebované, poškodené a všetky multiplikáty. Knižnica vyraďuje knihy po 
fázach, prvá je beletria v jazyku slovenskom, zoznam kníh bol súčasťou materiálov, jedná sa o 1304 kníh. 
Žiaľ, knižnica nemá priestory, aby sa mohli uchovávať knihy, ktoré si dlhé roky čitatelia nevypožičiavajú, 
každý rok sa zakupujú nové tituly predovšetkým z dotácií, podľa toho, čo čitatelia pýtajú. Ak nebudeme 
pokrývať ich dopyt, čitateľov bude stále ubúdať, čo nie je dobrá cesta, ak len  knižnicu nechceme 
zatvoriť. 



Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
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 
 
Prezentácia: 7 
Za: 7 (Ing. Gašpierik, Ing. Hlavatý, R. Hrabovský, D. Marček, PaedDr. Suba, PhD., PaedDr. Székházi 
Hlavatá, K. Tusková) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie v navrhovanom znení. 
 
K bodu programu 9 „Došlá pošta (žiadosť o odkúpenie pozemku) 
 
Starosta oboznámil poslancov so žiadosťou manželov Svíbových, ktorí zistili, že predzáhradku a časť 
dvora majú postavenú na obecnom pozemku, celkovo sa jedná o 63 m2, žiadosť bola postúpená komisii 
finančnej, podnikateľskej a nakladania s majetkom obce, cena bola navrhnutá v sume 10 Eur za meter 
štvorcový, podobne ako v ďalších prípadoch, ktorými sa poslanci zaoberali, predaj navrhuje obecný úrad 
spôsobom hodným osobitného zreteľa. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
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. 

Prezentácia: 7 
Za: 7 (Ing. Gašpierik, Ing. Hlavatý, R. Hrabovský, D. Marček, PaedDr. Suba, PhD., PaedDr. Székházi 
Hlavatá, K. Tusková) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie v navrhovanom znení. 
 
K bodu programu 10 „Diskusia“ 



Diskusiu otvoril starosta obce informáciou o dobrovoľnej zbierke, ktorá slúžila na refundáciu nákladov na 
reštaurovanie prícestnej sochy sv. Tekly. Rekonštrukcia stála 4.872 Eur, v zbierke bola vyzbieraná suma 
1.190,79 Eur, z toho 1.000 Eur bolo poukázaných na účet, zvyšok bol vhodený do stacionárnej 
pokladničky. Neočakávali sme, že vyzbierame celú sumu, v každom prípade všetkým darcom srdečne 
ďakujeme. Ďalej starosta informoval, že dnes nám prezident FK Dynamo poslal správu o vyúčtovaní 
dotácie za predchádzajúci rok, každý poslanec ju dostal pred zasadnutím, vedia, že klub časť peňazí 
vrátil. Ďalšia informácia sa týka Branka a investičného zámeru, ktorý má, povedal starosta. Rozhodne 
treba podporiť slovenských podnikateľov a potravinársku výrobu, ale obec môže dať len predbežné 
stanovisko, nie záväzné.  
 
Ďalej informoval o zriadení výbehu pre psy, pôvodne mal byť na Robotníckej ulici, ale teraz by rád 
inicioval diskusiu s obyvateľmi a takýto výbeh umiestnil za bytovkou 502. Jedná sa o nevyužívané obecné 
pozemky, majitelia bytov nemajú problém s takýmto využitím a jedna z obyvateliek by výbeh bola 
ochotná udržiavať. Potom starosta informoval poslancov, že v našom okrese už bol v minulosti zrušený 
súd, nemocnica, štátny archív, najnovšie je v pláne zrušiť okresné riaditeľstvo policajného zboru. Nás 
trápi zrušenie obvodu Močenok a Vlčany, my spadáme pod Močenok, ktovie, kam budeme spadať 
potom. Údajne spolu so Selicami pod Mojmírovce, čo nie je príliš dobré lebo príslušníci nemajú žiadne 
miestne znalosti, keď im zavoláme, že máme problém na Amerike, kým nájdu miesto, problém si 
vyriešime sami. Ešte horšie je na tom Močenok, ktorý by mal spadať pod Veľké Zálužie. Poslanec PaedDr. 
Suba, PhD. konštatoval, že územnosprávne členenie Slovenskej republiky im asi veľa nehovorí, starosta 
ďalej informoval, že už mali stretnutie starostov a dohodli si spoločné stretnutie na budúci štvrtok o 9.00 
h. R. Hrabovský poznamenal, že na celom Slovensku je odliv policajtov, PaedDr. Suba, PhD. upozornil, že 
takto ich určite stratia, lebo nebudú chcieť prejsť pod iné oddelenie. 
 
Potom sa do diskusie zapojil zástupca starostu Ing. Hlavatý, vrátil sa k soche sv. Tekly, návrh na 
vyhlásenie zbierky dal on, chcel by sa poďakovať všetkým darcom, ktorí prispeli podľa svojich možností, 
ale najviac ho potešil dar pána Híreša v sume 500 Eur. Ocenil a prácu reštaurátora Mgr. art. Juraja 
Puškára, viackrát bol priebeh prác pozrieť so starostom aj kultúrnou referentkou, práce prebiehali po 
jednotlivých fázach, ktoré boli na vysokej odbornej úrovni a výsledok je veľmi pekný. Obec určite plánuje 
pokračovať v spolupráci s týmto reštaurátorom. Pokiaľ ide o zbierku, tajne dúfal, že sa vyzbiera viac, ale 
na tom až tak nezáleží, je tu však priestor pre komisiu na ochranu pamiatok, aby popracovali na 
informovaní občanov, že majú možnosť sa podieľať aj takto na zveľaďovaní obce. Teraz už len dúfa, že 
keď navrhne vyhlásiť ďalšiu dobrovoľnú zbierku, poslanci budú súhlasiť. Starosta doplnil, že tento rok 
máme v pláne rekonštruovať kríž obetiam moru a postupne pokračovať v obnove pamätihodností každý 
rok. R. Hrabovský navrhol urobiť revíziu územného plánu a prediskutovať zmeny v príslušných 
komunikáciách, podobne aj rekonštrukciu miestnych komunikácií.  
 
PaedDr. Suba, PhD. informoval, že na zasadnutí komisie životného prostredia, dopravy, výstavby 
a poľnohospodárstva členovia diskutovali o stromoch, spomínali hrušku rastúcu v extraviláne a nedávno 
vyschla, I. Mesárošová prišla s návrhom, ktorý sa aj jemu veľmi páčil. V obci je viacero starších stromov, 
navrhol určiť, ktoré z nich si zaslúžia byť vyhlásené za chránené, prípadne urobiť k nim informačné 
tabule, aby sa v obci vytvoril súbor unikátnych bodov. Ďalej ešte povedal, že nechce politizovať, ale 
situácia v našom okrese je tragická. Prednosta okresného úradu bol nominovaný pánom Pročkom, ale 
nemá vedomosti na to, aby bol na čele okresu. Chcel by odporučiť, aby starostovia vyvinuli iniciatívu 
a spýtali sa ho, aké sú úmysly s týmto okresom. Prednosta sa nezúčastňuje na rokovaniach, nemá 
návrhy, pripomienky, nemá schopnosti na riadenie, pokiaľ sa k tomu niekto nepostaví čelom, okres na to 
doplatí. Je tu možnosť osloviť aj miestnych podnikateľov, navrhnúť, aby začal pracovať alebo opustil 
funkciu. Starosta mu odpovedal, že je ochotný sám iniciovať takéto stretnutie, PaedDr. Suba, PhD. 
navrhol aj možnosť pozvať ho na zasadnutie zastupiteľstva. Hlavná kontrolórka sa prihlásila o slovo 
a povedala, že by rada informovala poslancov o kontrolnej činnosti za rok 2021. Je to úloha, ktorá jej 
vyplýva zo zákona, kontrolnej činnosti podliehajú obec, rozpočtová organizácia zriadená obcou 
a organizácie, ktorým boli poskytnuté dotácie z rozpočtu obce. Kontrolná činnosť bola vykonávaná 
v súlade s plánom kontrolnej činnosti na 1. a 2. polrok, výkon kontroly bol zameraný na dodržiavanie 
rozpočtových pravidiel, na správne použitie rozpočtovej klasifikácie, ekonomickej a funkčnej klasifikácie, 



zdrojov a použitia rozpočtu, čerpanie príjmov a výdavkov, dodávateľských faktúr, vykonanie základnej 
finančnej kontroly. Všetky doklady boli zoradené chronologicky a poskytujú prehľad o účtovníctve obce. 
Nedostatky, ak sa vyskytli, boli odstránené operatívne a nemali vplyv na výsledok hospodárenia. Ďalej 
hlavná kontrolórka povedala, že kontrolu vyúčtovania dotácií práve robí, zatiaľ ju nestihla dokončiť, 
výsledky zhrnie v stanovisku k záverečnému účtu. Tie dotácie, ktorých vyúčtovanie kontrolovala, boli 
použité na poskytnutý účel podľa zmluvy. Kontrolná činnosť a plnenie ďalších povinností a úloh, ako aj 
spracovanie a predloženie požadovaných materiálov sa vykonáva priebežne. Úlohy, ktoré doposiaľ 
neboli splnené, sa budú plniť postupne, prípadne budú preložené, na ich plnenie mala vplyv pandémia 
a práceneschopnosť, ako aj núdzový stav a obmedzený režim. Na záver hlavná kontrolórka ubezpečila 
poslancov, že všetky úlohy budú riadne dopracované. Správu predložila ako prílohu k zápisnici. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2021 
 
Prezentácia: 7 
Za: 7 (Ing. Gašpierik, Ing. Hlavatý, R. Hrabovský, D. Marček, PaedDr. Suba, PhD., PaedDr. Székházi 
Hlavatá, K. Tusková) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie v navrhovanom znení. 
 
Keďže ďalšie diskusné príspevky neboli, starosta všetkým prítomným poďakoval za účasť a ukončil 26. 
zasadnutie OZ. 
 
 
 
Overovatelia: 
 
 
 
 
 
Dezider Marček                                                                                                   PaedDr. Imrich Suba, PhD. 
 
 
 
 
Zapísala: Iveta Mesárošová 
 
 
 
V Trnovci nad Váhom, 10. februára 2022                                            
 
  
 
 
 
 
                                                                                               Mgr. Oliver Berecz, starosta obce 


