
 

Starosta obce Trnovec nad Váhom 

P O Z V Á N K A 
 

 
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 

 

z v o l á v a m 
 

28.  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Trnovci nad Váhom, ktoré sa uskutoční 
 

dňa 20. júna 2022 o 17.00 hod. 
 

v zasadačke Obecného úradu Trnovec nad Váhom. 
 

 
PROGRAM: 
 

1. Otvorenie:  

     a) voľba návrhovej komisie 

     b) určenie zapisovateľa 

     c) určenie overovateľov zápisnice 

2. Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva 

3. Záverečný účet obce Trnovec nad Váhom za rok 2021 

4. „Prestavba starej pekárne v obci Trnovec nad Váhom na modernú prevádzku“ – žiadosť o stanovisko 

5. Žiadosti o predĺženie nájomných zmlúv 

6. Poradovník žiadateľov o pridelenie nájomného bytu vo vlastníctve Obce Trnovec nad Váhom na 2. polrok 2022 –  

návrh 

7. Určenie volebných obvodov, počtu poslancov a úväzku starostu obce Trnovec nad Váhom na volebné obdobie 

2022 - 2026 

8. Zápis do kroniky obce za rok 2019 – návrh 

9. VZN č. 3/2022 o prevode vlastníctva bytov obce Trnovec nad Váhom – návrh 

10. VZN č. 6/2019 o podmienkach nájmu a užívania nájomných bytov vo vlastníctve obce – návrh na doplnenie  

prílohy č. 1 k VZN 

11. 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. 668/13 - schválenie predaja 

12. „Základná škola s materskou školou - rozšírenie kapacity materskej školy“ – úprava rozpočtu 

13. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2022 – návrh 



14. Rôzne (žiadosti o odkúpenie nehnuteľností vo vlastníctve obce) 

15. Diskusia 

16. Záver 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                             Mgr. Oliver Berecz 
                                                                                                                                    starosta obce 
 
 
 
Trnovec nad Váhom, 7. 6. 2022 


