
Zápisnica  
z 27. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

v Trnovci nad Váhom volebného obdobia 2018 – 2022, 

              ktoré sa konalo 11. apríla 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. „Obnoviteľné zdroje energie“ – žiadosť o stanovisko 
4. 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 – nehnuteľnosti parc. č. 667/13, 
667/14 a 667/15 - schválenie predaja 
5. VZN o evidencii a ochrane pamätihodností obce Trnovec nad Váhom – návrh 
6. Došlá pošta (žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti vo vlastníctve obce) 
7. Diskusia 
8. Záver 
 
27. 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 R. Hrabovský a PaedDr. Székházi Hlavatá, ale 
obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné vo všetkých bodoch programu. Do návrhovej komisie 
starosta určil poslancov Ing. Ábrahámovú, D. Marčeka a PaedDr. Subu, PhD., 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: 7 
Za: 7 (Ing. Ábrahámová, Ing. Gašpierik, Ing. Hlavatý, D. Marček, Ing. Rábek, PaedDr. Suba, PhD., 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 27. zasadnutia OZ určil poslancov Ing. 
Hlavatého a Ing. Gašpierika. 
 
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, 
preto starosta dal hlasovať za schválenie programu dnešného zasadnutia ako celku. 
 



Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva 
 
Prezentácia: 7 
Za: 7 (Ing. Ábrahámová, Ing. Gašpierik, Ing. Hlavatý, D. Marček, Ing. Rábek, PaedDr. Suba, PhD., K. 
Tusková) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie v navrhovanom znení. 
 
K bodu programu 2: „Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva“ 
 
Starosta uviedol, že v tomto bode sa jedná o dve uznesenia, rokovanie ohľadne toho prvého zostalo na 
bode mrazu, ide o zámenu pozemkov medzi cirkvou a obcou, konkrétne pozemkov pod farou a miestny 
cintorín. Od 1. 7. by mal do Trnovca nad Váhom prísť nový farský administrátor, takže počkáme, aké 
stanovisko zaujme a ak nepríde k žiadnemu posunu, uznesenie sa zruší. 
 
Druhé uznesenie sa týka možnosti odkúpenia obecných bytov v areáli školy, obecný úrad požiadal 
nájomníkov, aby deklarovali, či majú záujem tieto byty odkúpiť. Dvaja nájomníci si pritom žiadosti 
o odkúpenie bytov podali pred rokom 2016, preto majú nárok na odkúpenie bytu za regulovanú cenu. 
Ostatní nájomníci by byty mohli odkúpiť za cenu určenú prienikom medzi trhovou cenou a cenou 
stanovenou znaleckým posudkom. Aj títo nájomníci deklarovali záujem o odkúpenie, ale bude sa odvíjať 
práve od výšky predajnej ceny. Na najbližšom zasadnutí zastupiteľstva bude potrebné prijať všeobecne 
záväzné nariadenie, aby sa mohli odpredať aspoň dva byty za regulovanú cenu. Obec dá vypracovať 
znalecký posudok, aby mohli byť nájomníci informovaní, v akých čiastkach sa bude cena pohybovať, lebo 
vypracovať šesť znaleckých posudkov je zbytočné vyhadzovanie peňazí. Toto uznesenie obecného 
zastupiteľstva je splnené. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:  
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
berie na vedomie Správu o plnení uznesení obecného zastupiteľstva 
 
Prezentácia: 7 
Za: 7 (Ing. Ábrahámová, Ing. Gašpierik, Ing. Hlavatý, D. Marček, Ing. Rábek, PaedDr. Suba, PhD., K. 
Tusková) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie v navrhovanom znení. 
 
K bodu programu 3: „Obnoviteľné zdroje energie“ – žiadosť o stanovisko“ 
 
Mgr. Berecz povedal, že žiadosť o stanovisko k projektu bola zástupcami spoločnosti Duslo prezentovaná 
na pracovnom stretnutí s poslancami, k tomuto materiálu boli zaslané dva návrhy uznesenia. Duslo by 
malo záujem o to, aby poslanci schválili návrh uznesenia bez nutnosti zapracovať pripomienky 
poslancov. Pokiaľ by sa zámer dostal až do fázy posudzovania vplyvov na životné prostredie, 
pripomienky obce budú zapracované, ale v tejto chvíli závisí od zastupiteľstva, ako sa rozhodne. Návrh 
uznesenia je vypracovaný tak, že zastupiteľstvo dáva predbežný súhlas, keďže samotné projekty zatiaľ 
nie sú. Ing. Gašpierik sa spýtal, či sa Duslo vyjadrilo, prečo by boli radi, keby v uznesení neboli 
zapracované pripomienky, starosta odpovedal, že by nechceli, aby boli prieťahy v konaní. Ing. Rábek 



povedal, že poslanci nevideli zápisnicu z pracovného stretnutia, občania o zámere nie sú informovaní, on 
osobne podporuje obnoviteľné zdroje, ale je potrebné trvať na tom, aby zeleň zostala, ako to bolo aj 
pôvodne dohodnuté. Dnes prišli s riešením zakryť odkalisko sklom a keďže sa nachádza v blízkosti 
rodinných domov, mali by sa k tomu vyjadriť aj občania. Duslo malo zazeleniť niekoľko hektárov 
a vybudovať zelený pás pri Nitrianskej ceste, ani to sa nedotiahlo, povedali, že postupne sa práce 
obnovia, nedotiahli ani to. Zeleň tam bude chýbať, preto by chcel, aby sa vyjadrili aj občania. On osobne 
sa určite prikloní skôr k fotovoltaike ako k veternej elektrárni. Mgr. Vargová pripomenula, že pozemok je 
vlastníctvom spoločnosti, občania by tam chodiť ani nemali, pozemok by nemal byť využívaný na 
prechádzky. Starosta povedal, že zeleni sa tam naozaj darí, ale tá zeleň často horí, pripomenul Ing. 
Rábekovi, že pred niekoľkými rokmi tam došlo k zraneniu dobrovoľného hasiča, keď sa pozemok oplotí, 
určite to zvýši bezpečnosť obyvateľov. Zároveň bude pozemok udržiavaný, čo doteraz nebol. Duslo malo 
právo si areál ohradiť už dávno a zamedziť k nemu prístup. Zároveň starosta konštatoval, že je rád, že 
Ing. Rábek prijal našu politiku transparentnosti a komunikácie, keďže posledné tri roky obecný úrad 
takmer každú väčšiu akciu konzultuje s obyvateľmi, ktorých sa týka. Je však otázne, čo povedať v tomto 
prípade, lebo pri veternom parku vieme len približnú lokalitu, nedokážeme ich informovať, kde by mal 
byť vybudovaný. Ing. Rábek povedal, že aj Duslu je teda potrebné odpovedať, že kým túto lokalitu 
nepoznáme, nedáme im odpoveď. Mgr. Berecz mu odpovedal, že práve preto by zastupiteľstvo malo dať 
len predbežný súhlas. Mgr. Vargová doplnila, že ak plánujeme osloviť verejnosť, treba sa spýtať, či by 
verejnosť mala záujem o zriadenie veterného parku v našom katastri, aspoň uvidíme, ako sa k tomu 
občania postavia. Mgr. Berecz sa spýtal Ing. Rábeka, či obec oslovila obyvateľov aj vtedy, keď sa 
umiestňovali fotovoltaické panely v roku 2010, Ing. Rábek odpovedal, že vtedy to riešili príslušné 
spoločnosti, starosta upozornil, že tam prišlo priamo k záberu poľnohospodárskej pôdy, preto sa pýta, 
aký bol vtedy postoj obce, ale ako vidí, vtedy sa takto nekomunikovalo. Dodal, že zastupiteľstvo by malo 
prijať len predbežné stanovisko, nie záväzné. Ing. Hlavatý doplnil, že už sú skúsenosti s plánovanou 
výstavbou spaľovne, že keď bude spracovaný konkrétny zámer , verejnosť bude informovaná, už 
z definície slova predbežné vyplýva, že súhlas je možné zmeniť, aj požiadavky sa dajú stanoviť, teraz 
nemá význam osloviť občanov. PaedDr. Suba, PhD. uviedol, že od diskusie v minulom týždni sa snažil 
získať informácie ohľadne projektu veterného parku, podľa nich má byť zastavaný veternými turbínami 
celý región – Vlčany, Kráľov Brod, Neded, Rišňovce, Alekšince, Mojmírovce, bude to široký záber. 
V súčasnosti prebiehajú rokovania s Hornou Kráľovou. Iniciatíva začala na Záhorí, tam investor narazil na 
silný odpor samosprávy, tak sa posunuli sem. Pri pracovnom stretnutí nemal on osobne informácie, aký 
podiel elektriny spotrebuje Duslo, ale dnes už vie, že je to kapacita jedného bloku jadrovej elektrárne. 
Na výrobu zeleného vodíka musia vykázať zelený spôsob výroby, preto táto iniciatíva, ale je tu záber, 
siete, vyhĺbenie kábla, životnosť a nestály výkon, veterné turbíny pracujú len vtedy, keď fúka, to sú 
negatíva. Odhliadnuc od týchto skutočností on nechce nič kaziť, ale od manažmentu Dusla, ktorý sa 
zatiaľ správa k predstaviteľom samosprávy ako k menejcenným, očakával po stretnutí minulý pondelok, 
že starostu pozvú na rokovanie. Keď by radi navrhli, aké uznesenie má zastupiteľstvo prijať, nech 
zafinancujú plaváreň a športový areál. Pri fotovoltaike je toho názoru, že keby sa o areál boli len trocha 
starali, zeleň, ktorá tam rastie, by bola krásna. Je sklamaný z tohto postoja, Duslo malo povedať, že keď 
sa im zámer vydarí, pôjde to zo zdrojov fondu obnovy, teda z peňazí daňových poplatníkov. Mali by obci 
dať milión na verejnoprospešné ciele, ale plaváreň sanuje len mesto z vlastných zdrojov, Duslo prispieva 
energiou, ktorú by inak pustili von. Ako ďalej povedal PaedDr. Suba, PhD., sami predstavitelia 
spoločnosti sú prekvapení, že nevedia podporiť náš projekt. Obec nech si určí vlastné podmienky, 
obnoviteľné zdroje sú dnes trendom, ale skúsme nájsť benefity a potom sa spýtať obyvateľov, či sú za 
vybudovanie veterného parku. Ing. Rábek sa spýtal, či sa zmenilo niečo v dotačnej politike Dusla, lebo 
riaditeľ povedal, že vytvárajú fond, zo zisku budú prerozdeľovať obciam niekoľko percent. Čoho sa chcú 
zbaviť, to dávajú lacno, ale podľa slov Ing. Bláhu budú dávať len vtedy, keď bude podnik v zisku, preto by 
nemali vzniknúť ilúzie, že nás vo veľkom podporia. PaedDr. Suba, PhD. oponoval, že keď od štátu 
dostanú investíciu vo výške 70%, ide aj o naše peniaze, preto by nás mali podporiť, je len na poslancoch, 
aby si vydobyli benefity pre obyvateľov. Ing. Rábek konštatoval, že potom zrejme treba zaujať iný prístup 
zo strany obce, lebo zo strany Dusla podpora športu klesla. PaedDr. Suba, PhD. povedal, že Horná 
Kráľová podľa jeho informácií má už podpísané benefity, starosta informoval, Horná Kráľová a Močenok 
pri podobnom zámere už uznesenia prijali. Veterný park buduje súkromná spoločnosť, ale zrejme 
skúšajú všetky lokality a čakajú, kde im návrh prejde. PaedDr. Suba, PhD. ešte doplnil, že netreba 



zabúdať na katastrofálnu nevysporiadanosť parciel „E“ stavu, je tu ešte otázka vysporiadania týchto 
parciel. Ing. Rábek povedal, že podľa neho je majiteľom Dolina, možno aj preto sa zamerali práve na 
tieto parcely, a zrejme si vedia vysporiadanie vybaviť aj prostredníctvom Slovenského pozemkového 
fondu. Ing. Gašpierik sa zapojil do diskusie, povedal, že súhlasí s PaedDr. Subom, PhD., nepokladá za 
vhodné, aby Duslo určovalo, aké uznesenie by mali poslanci schváliť. Nie je si ani istý, či vôbec dať 
predbežný súhlas, podľa neho by bolo lepšie ho doplniť tak, že obec môže stanovisko zmeniť na 
nesúhlasné. Starosta povedal, že záleží na poslancoch, ako rozhodnú, v tomto návrhu uznesenia je jasne 
deklarované, že súhlas môže byť vzatý späť. Ing. Gašpierik ešte dodal, že on nechce zastaviť snahu 
spoločnosti o vypracovanie projektu na obnoviteľné zdroje, lebo je ešte len v začiatkoch, ide len o to, 
aby poslanci mali v budúcnosti priestor na prípadnú zmenu stanoviska. Mgr. Vargová odpovedala, že 
v tejto fáze projektu by Duslo malo predložiť stanovisko obce, že projekt je v súlade s územným plánom 
obce, čo nie je tento prípad, lebo v našom územnom pláne nie je žiaden veterný park, nevieme ani, či 
ministerstvo hospodárstva bude namiesto toho akceptovať takéto uznesenie. PaedDr. Suba, PhD. sa 
spýtal, či v prípade súhlasu obec musí pristúpiť aj k zmene územného plánu, prednostka obecného úradu 
mu odpovedala kladne. 
 
Návrh: 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
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 
 
Prezentácia: 7 
Za: 6 (Ing. Ábrahámová, Ing. Gašpierik, Ing. Hlavatý, D. Marček, PaedDr. Suba, PhD, K. Tusková) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 (Ing. Rábek) 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie v navrhovanom znení. 
 
K bodu programu 4: „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 – 
nehnuteľnosti parc. č. 667/13, 667/14 a 667/15 - schválenie predaja“ 
 
V tomto bode, povedal starosta, ide o zámer na odkúpenie nehnuteľnosti žiadateľov Jána Svíbu 
a manželky Elvíry, na 26. zasadnutí obecné zastupiteľstvo schválilo uznesenie č. 302/2022, ktorým bol 
schválený spôsob predaja ako prípad hodný osobitného zreteľa, lebo sa jedná o časť dvora, ktorý 
manželia Svíboví už roky používajú. Zámer bol schválený, dnes je potrebné schváliť samotný predaj 
pozemku vo výmere 63 metrov štvorcových za cenu 630 Eur. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
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. 
 

 
Prezentácia: 7 
Za: 7 (Ing. Ábrahámová, Ing. Gašpierik, Ing. Hlavatý, D. Marček, Ing. Rábek, PaedDr. Suba, PhD., K. 
Tusková) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie v navrhovanom znení. 
 
K bodu programu 5: „VZN o evidencii a ochrane pamätihodností obce Trnovec nad Váhom – návrh“ 
 
Mgr. Berecz konštatoval, že návrh VZN bol súčasťou zaslaného materiálu, prerokovaný bol na zasadnutí 
komisie na ochranu kultúrneho dedičstva obce. Jedná sa o všeobecne záväzné nariadenie, ktoré 
stanovuje pravidlá na konzervovanie, ochranu, reštaurovanie a ďalšie zásahy do kultúrneho dedičstva 
obce. Určuje pravidlá, ako prevádzať akýkoľvek zásah do pamätihodností obce. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2022 o ochrane pamätihodností obce Trnovec nad Váhom 
 
Prezentácia: 7 



Za: 7 (Ing. Ábrahámová, Ing. Gašpierik, Ing. Hlavatý, D. Marček, Ing. Rábek, PaedDr. Suba, PhD., K. 
Tusková) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie v navrhovanom znení. 
 
K bodu programu  6 „Došlá pošta (žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti vo vlastníctve obce)“ 
 
Starosta uviedol, že v tomto bode sa jedná o štyri žiadosti, prevažná časť prišla až tesne pred dnešným 
zasadnutím. Prvá z nich bola doručená ešte v marci, obyvateľ pán Šmátrala požiadal o možnosť odkúpiť 
si pozemok za multifunkčným ihriskom, lebo pozemok nie je využívaný, dvakrát ročne ho obec pokosí 
a vyčistí. Tento pozemok má celkovú výmeru 330 m2 a pokiaľ ide o jeho predaj, odporúča obecný úrad 
postúpiť žiadosť komisii životného prostredia, dopravy, výstavby a poľnohospodárstva a komisie 
finančnej, podnikateľskej a nakladania s majetkom obce, aby k nej zaujali stanovisko. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
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 
 
Prezentácia: 7 
Za: 7 (Ing. Ábrahámová, Ing. Gašpierik, Ing. Hlavatý, D. Marček, Ing. Rábek, PaedDr. Suba, PhD., K. 
Tusková) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie v navrhovanom znení. 
 
Druhú žiadosť podali pani Bartovicsová, pán Bartovics a pani Pallerová, ktorí by mali záujem odkúpiť 
pozemok o výmere 68 m2. V tomto prípade nejde o pozemok, ktorý je súčasťou ich oploteného 
pozemku. Návrh obecného úradu je postúpiť túto žiadosť rovnako ako predošlú príslušným komisiám 
obecného zastupiteľstva. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
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 
 
Prezentácia: 7 
Za: 7 (Ing. Ábrahámová, Ing. Gašpierik, Ing. Hlavatý, D. Marček, Ing. Rábek, PaedDr. Suba, PhD., K. 
Tusková) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 



Uznesenie bolo prijaté v navrhovanom znení. 
 
Ďalšou v poradí je žiadosť spoločnosti Adivit, ktorá bola doručená 4. apríla, povedal starosta. Spoločnosť 
plánuje v bývalej prevádzke otvoriť špeciálnu pekáreň a predajňu, od obce žiadajú stanovisko  prestavbe 
objektu. Odporúčanie obecného úradu je rovnaké ako pri predošlých žiadostiach, teda postúpiť túto 
žiadosť príslušným komisiám pri OZ. Starosta ešte doplnil, že na liste vlastníctva je budova evidovaná ako 
baliareň, ale s tým sa v rámci stavebného konania vysporiada stavebný úrad. Mgr. Vargová dodala, že 
podľa územného plánu je aj toto územie určené na výstavbu rodinných domov, ale nachádza sa v ňom 
existujúca prevádzka. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
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 
 
Prezentácia: 7 
Za: 7 (Ing. Ábrahámová, Ing. Gašpierik, Ing. Hlavatý, D. Marček, Ing. Rábek, PaedDr. Suba, PhD., K. 
Tusková) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté v navrhovanom znení. 
 
Poslednú časť tohto bodu predstavuje žiadosť pána Lánga, kde poslanci uznesením schválili predaj 
a stanovili aj kúpnu cenu. Ide o časť pozemku, ktorý má žiadateľ oplotený a dlhodobo ho využíva, bol 
však vyzvaný, aby žiadosť doplnil geometrickým plánom, aby bolo zrejmé, o akú výmeru pozemku sa 
jedná. Podľa geometrického plánu ide o 350 metrov štvorcových, pozemok bol pravdepodobne 
nesprávne zameraný v minulosti, žiadateľ ho dlhodobo užíva a udržiava, preto obecný úrad navrhuje 
predaj 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, 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. 
 



Prezentácia: 7 
Za: 6 (Ing. Ábrahámová, Ing. Gašpierik, Ing. Hlavatý, D. Marček, PaedDr. Suba, PhD, K. Tusková) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 (Ing. Rábek) 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie v navrhovanom znení. 
 
K bodu programu 7 „Diskusia“ 
 
Následne starosta obce otvoril posledný bod programu, povedal, že po takmer dvoch rokoch sa bude 
konať hľadanie veľkonočných vajíčok v parku pri zvonici, pre deti bude pripravený zdarma kolotoč už od 
obeda, od štrnástej hodiny začnú tvorivé dielne, hry a súťaže, aby sa deti na Veľkú noc zabavili. 22. apríla 
v spolupráci s komisiou životného prostredia, dopravy, výstavby a poľnohospodárstva sa bude konať 
každoročné podujatie „Vyčistime si svoju obec“, do ktorej by sme chceli zapojiť aj organizácie 
a združenia. Ing. Gašpierik sa spýtal, prečo sa podujatie nebude konať v sobotu, aby sa zapojilo viac ľudí, 
starosta odpovedal, že zberný dvor je otvorený, organizácie si budú čistiť svoje revíry, ale pokojne sa 
podujatie môže konať aj v sobotu. PaedDr. Suba, PhD. povedal, že obec môže akciu rozložiť aj na dva 
dni, od dvanástej bude otvorený zberný dvor a organizáciám sobota vyhovuje, rybári aj poľovníci 
poznajú svoje miesta, aj on už má vytipované, kde pôjdu poľovníci, ale spojenie s obcou pokladá za 
dobré. Škola sa zapojí v piatok, dá sa navariť aj guláš spoločne pre všetkých.  
 
Ďalej starosta informoval, že štrnásteho mája obec pripravuje podobne ako v r. 2019 zraz motorkárov, 
mal by sa konať na nádvorí Miestneho kultúrneho strediska, vystúpia kapely Dora a Zóna A, podujatie by 
malo trvať cca do 20.00 h. Dni obce budú v tomto roku 17. a 18. júna, aby sme nemali akciu naraz so 
Šaľou. Už v piatok bude kultúrny program, v sobotu ako headliner vystúpi Desmod s Robom Šimkom, 
skupina Sokoly, bohatý bude sprievodný program. OZ Hornojatovčan plánuje na 2. júla stretnutie 
rodákov. Netreba zabudnúť ani na stavanie mája, to sa uskutoční v spolupráci s DHZ. Toľko, pokiaľ ide 
o kultúru, povedal starosta, poslanci určite vedia, že je u nás núdzovo ubytovaných 18 občanov Ukrajiny, 
lebo traja v sobotu odišli. Je medzi nimi jeden muž, ostatní sú ženy a deti. Hľadáme pre nich ubytovanie, 
problém je len u jednej rodiny, starej matky a dvoch vnukov. V tomto prípade súd musí určiť 
opatrovníctvo pre starú mamu, aby vnuci mohli dostať štatút dočasného útočiska. Nie sú s nimi väčšie 
problémy, nerobia výtržnosti. Pochádzajú z oblastí postihnutých vojnou, zažili ju na vlastnej koži, 
v piatok boli za nimi aj psychológovia, prídu aj v stredu. Štát prisľúbil, že preplatí všetky náklady, ale sme 
voči tomu skeptickí, lebo už teraz sa pokúša niektoré výdavky okresať. Boli tu už aj šumy, že sme ich 
pozvali, to nie je pravda, obec dostala príkaz prijať ich. Starosta informoval, že už minulý týždeň na 
krízovom štábe sa vyjadril, že v okrese je ďalších dvanásť obcí, my pomôžeme týmto a veríme, že 
budeme mať povinnosť splnenú. Mgr. Berecz ešte povedal, že v najbližších dňoch bude vybudovaný 
fotopoint pri rybníku Amerika III., kde si záujemcovia môžu zhotoviť peknú fotografiu s výhľadom na 
rybník, fotopoint obsahuje názov a erb obce, čoskoro bude dokončený. Ing. Ábrahámová sa spýtala, či 
bude fotopoint umiestnený nastálo, starosta odpovedal kladne. Do diskusie sa zapojila K. Tusková, 
uviedla, že od 4. do 6. apríla sa konal zápis do prvej triedy základnej školy, prišlo 27 detí, z toho šesť má 
odklad. Do prvého ročníka nastúpi celkovo 22 detí, ale je možné, že niekto sa v lete prisťahuje. Zápis do 
materskej školy bude od 4. do 6. mája, informácie k zápisu škola zverejní. Konalo sa aj zasadnutie Rady 
školy, zhovárali sa o hospodárení za posledný rok, ale aj o rozpočte, vzdelávacích výsledkoch za prvý 
polrok, riešili sa aktuálne problémy, vtedy to bolo Testovanie 9, dnes je to Testovanie 5. V apríli čaká 
školu certifikované meranie, to je podobné ako testovanie, ale týka sa ôsmakov a predmetu občianska 
výchova. Ing. Hlavatý sa spýtal, či ukrajinské deti navštevujú školu, K. Tusková odpovedala, že len jedno 
dieťa, ktoré býva v rodine, navštevuje prvú triedu, ale končí už tento týždeň, lebo si našli prácu 
s ubytovaním v Nitre. Starosta konštatoval, že deti, ktoré sú núdzovo ubytované, školu nenavštevujú, 
lebo sú v obci len krátkodobo. Podľa K. Tuskovej bol Nikita veľmi milý chlapec a veľmi sa mu v škole 
páčilo. Starosta potom ešte informoval, že verejné obstarávanie k rozšíreniu kapacít materskej školy je 
na ministerstve na kontrole, ak bude všetko v poriadku, v máji by sa malo začať s výstavbou. Ako už 
avizoval, štát funguje všelijako a lehoty im nehovoria nič. K. Tusková ešte dodala, že zápis počíta len 
s doterajšou kapacitou, teda 69 deťmi. Až keď hygiena dá súhlas na prevádzku po rozšírení materskej 



školy, počty sa môžu navýšiť. Ing. Ábrahámová navrhla dať na finančnú komisiu možnosť znížiť cenu 
stočného pre seniorov nad 70 rokov, Ing. Hlavatý sa zaujímal, či je niečo nové ohľadne projektov, do 
ktorých sa obec zapojila. Mgr. Berecz odpovedal, že pri projekte športového oválu si už tretí raz pýtajú 
informácie, teraz sa zaujímajú, v akom stave je verejné obstarávanie. Zmluva bola uchádzačovi zaslaná, 
záleží na tom, či bude mať pripomienky alebo bude podpísaná. Pokiaľ ide o projekt „Eurá z Eura“, bola 
obci dotácia schválená, v stredu sa k tomu bude konať pracovné stretnutie. Pri projekte hasičskej 
zbrojnice bude obec vyhlasovať verejné obstarávanie, cena je 120 tisíc s DPH, lebo došlo k navýšeniu 
všetkých cien, ale sú tam tri firmy, ktoré majú záujem. Pokiaľ ide o faru, tam čakáme na to, kým 
projektant do štúdie zahrnie aj kuchynku, ktorá tam chýbala, zatiaľ nič neposlal. Máme už dokumentáciu 
na technický dvor, tam sa už vybavuje stavebné povolenie. V týchto dňoch prebieha rekonštrukcia 
obecného rozhlasu, do konca týždňa by mala byť hotová, Rieši sa aj kamerový systém, sú aj uchádzači, 
ktorí majú záujem sa zapojiť. Ing. Hlavatý sa spýtal na plánovaný výbeh pre psov, starosta odpovedal, že 
aj ten sa rieši. Ing. Gašpierik sa spýtal, aká firma zvíťazila pri materskej škole, prednostka odpovedala, že 
ide o firmu Benát. Ing. Gašpierik sa spýtal na testovanie, takisto ho zaujímalo, či mali deti zmenené 
osnovy, K. Tusková odpovedala, že nikto neprihliadal na to, že sa deti učili dištančne. Matematika bola 
ťažká, pani učiteľky si prešli s deťmi otázky, niektorí boli sklamaní, iní sa tešili. D. Marček sa spýtal, či by 
sa krajnica sprava pri artézskej studni nedala spevniť zámkovou dlažbou, a umiestniť k nej zábranu, aby 
tam nemohli ísť motorovými vozidlami, lebo niektorí by najradšej aj vodu naberali priamo z auta, 
prípadne si tam umyli okná. Ing. Ábrahámová navrhla k studni dosadiť stromček, K. Tusková odpovedala, 
že dobrým termínom je deň Zeme. Ing. Gašpierik sa spýtal ešte na rekonštrukciu miestnych komunikácií, 
starosta mu odpovedal, že súťaž končí zajtra o dvanástej. Po jej ukončení bude vedieť viac. 
 
Keďže ďalšie diskusné príspevky neboli, starosta všetkým prítomným poďakoval za účasť a ukončil 27. 
zasadnutie OZ. 
 
 
 
Overovatelia: 
 
 
 
 
 
Ing. Jaroslav Hlavatý                                                                                               Ing. Peter Gašpierik 
 
 
 
 
Zapísala: Iveta Mesárošová 
 
 
 
V Trnovci nad Váhom, 14. apríla 2022                                            
 
  
 
 
 
 
                                                                                               Mgr. Oliver Berecz, starosta obce 


