
Uznesenia 

z 27. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnovci nad Váhom 

konaného dňa 11. apríla 2022 

___________________________________________________________________________ 

 
Uznesenie č. 304/2022 

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

Uznesenie č. 305/2022 
 
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
a) berie na vedomie informáciu o príprave zámeru „Obnoviteľné zdroje energie“ v Duslo, a. s. Šaľa 

b) dáva predbežný súhlas na vybudovanie fotovoltaickej elektrárne na bývalom odkalisku Amerika 2, 
pričom si vyhradzuje právo tento súhlas odvolať alebo zmeniť po predložení samotného projektu 
a s ním súvisiacich štúdií  

c) dáva predbežný súhlas na vybudovanie veterného parku v k. ú. Horný Jatov v zmysle prílohy č. 2, 
pričom si vyhradzuje právo tento súhlas odvolať alebo zmeniť po predložení samotného projektu 
a s ním súvisiacich štúdií  

d) žiada investora Duslo, a. s. Šaľa o zapracovanie pripomienok z pracovného stretnutia zástupcov 
investora s poslancami Obecného zastupiteľstva v Trnovci nad Váhom uskutočneného 4. apríla 2022 

 
 

Uznesenie č. 306/2022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 

1. prerokovalo návrh na predaj nehnuteľností v k. ú. Trnovec nad Váhom, vo vlastníctve obce, 
medzi Obcou Trnovec nad Váhom a Jánom Svíbom. r. Svíbom a manželkou Elvírou Svíbovou, 
r. Seličovou, obaja bytom Trnovec nad Váhom 315 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 
 

2. konštatuje, že:  
a. predmetný pozemok vo vlastníctve obce Trnovec nad Váhom nemôže obec inak 

účelne využiť a preto sa stáva trvale prebytočným z dôvodu, že neslúži obci Trnovec 
nad Váhom na plnenie úloh v rámci jej predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ňou 

b. zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na 
úradnej tabuli a webovej stránke obce dňa 8. februára 2022 
 

3. schvaľuje spôsob prevodu nehnuteľností - predaj nehnuteľností 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 
 

4. schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov zmluvný prevod pozemkov vo vlastníctve obce 
Trnovec nad Váhom, nachádzajúcich sa v k. ú. 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: pozemkov reg. „C“ KN druh pozemkov 
zastavané plochy a nádvoria, parcela č. 667/13 vo výmere 6 m2, parcela č. 667/14 vo výmere 
33 m2 a parcela č. 667/15 vo výmere 24 m2, v celkovej kúpnej cene 630,- Eur v prospech Jána 
Svíbu, r. Svíbu, nar. 3. 9. 1958 a manželky Elvíry Svíbovej, r. Seličovej, nar. 8. 5. 1963, obaja 
bytom 925 71 Trnovec nad Váhom 315. Dôvod hodný osobitného zreteľa 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. 

5. schvaľuje Kúpnu zmluvu uzavretú podľa ust. § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho 
zákonníka medzi stranami: Obec Trnovec nad Váhom, zast. Mgr. Oliverom Bereczom, 
starostom obce, so sídlom Trnovec nad Váhom 587, 925 71, IČO: 00306240, ako predávajúci, 
a Jánom Svíbom, r. Svíba, nar. 3. 9. 1958 a manželkou Elvírou Svíbovou, r. Seličovou, nar. 8. 5. 
1963, obaja bytom 925 71 Trnovec nad Váhom 315, ako kupujúci. 

 
 

Uznesenie č. 307/2022 
 
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2022 o ochrane pamätihodností obce Trnovec nad 
Váhom 
 
 

Uznesenie č. 308/2022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
a) berie na vedomie žiadosť M. Šmátralu o odkúpenie parcely č. 717/2 vo výmere 330 m2 vo vlastníctve 
obce  

b) odporúča starostovi obce predložiť žiadosť na rokovanie komisie finančnej , podnikateľskej 
a nakladania s majetkom obce a komisie životného prostredia, dopravy, výstavby  poľnohospodárstva 
pri OZ 
 
 

Uznesenie č. 309/2022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
a) berie na vedomie žiadosť A. Bartovicsovej. J. Bartovicsa a A. Pallerovej o odkúpenie parcely č. 640/7 
vo výmere 68 m2 vo vlastníctve obce  

b) odporúča starostovi obce predložiť žiadosť na rokovanie komisie finančnej , podnikateľskej 
a nakladania s majetkom obce a komisie životného prostredia, dopravy, výstavby  poľnohospodárstva 
pri OZ 
 
 

Uznesenie č. 310/2022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 



a) berie na vedomie žiadosť spoločnosti Adivit, s. r. o. Nitra o vydanie záväzného stanoviska 
k projektovému zámeru na prestavbu a dostavbu objektu starej pekárne 

b) odporúča starostovi obce predložiť žiadosť na rokovanie komisie finančnej , podnikateľskej 
a nakladania s majetkom obce a komisie životného prostredia, dopravy, výstavby  poľnohospodárstva 
pri OZ 
 
 

Uznesenie č. 311/2022 
 

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, odčlenenej z pôvodného pozemku parcely registra „E“ vo výmere 9 716 m2, 
evidovanej na LV č. 1416 na základe geometrického plánu č. 26/2022, ktorý vyhotovil Róbert Rosko 
a autorizačne overil Ing. Vincent Bujdák, autorizovaný geodet a kartograf dňa 23. 3. 2022 

• pozemok, parcela č. 668/13 vo výmere 350 m2 , odčlenená geometrickým plánom č. 22/2022, reg. 
„C“ KN, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, spoluvl. podiel 1/1 

v prospech Róberta Lánga, r. Láng, nar. 26. 2. 1967, trvale bytom Trnovec nad Váhom 774  za cenu 10 
Eur/m2.  

Odôvodnenie: osobitný zreteľ spočíva v tom, že pán Láng má na predmetnom pozemku časť záhrady. 
Obec tento pozemok neužíva, v dobrej viere ho užíva a udržiava pán Láng, teda ide o scelenie a 
udržiavanie uvedeného pozemku. Obec uvedenú časť pozemku do budúcnosti neplánuje využívať. 

 
 
 
 
V Trnovci nad Váhom, 12. apríla 2022 
 
 
 
 
 
                                                                                                         Mgr. Oliver Berecz, starosta obce 


