
Zápisnica  
z 28. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

v Trnovci nad Váhom volebného obdobia 2018 – 2022, 

              ktoré sa konalo 20. júna 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. 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 
 
 
28. 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 osem z deviatich poslancov, teda 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: 8 
Za: 8 (Ing. Ábrahámová, Ing. Gašpierik, Ing. Hlavatý, R. Hrabovský, D. Marček, Ing. Rábek, 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 28. zasadnutia OZ určil poslancov Ing. 
Ábrahámovú a D. Marčeka. 
 
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: 8 
Za: 8 (Ing. Ábrahámová, Ing. Gašpierik, Ing. Hlavatý, R. Hrabovský, D. Marček, Ing. Rábek, PaedDr. 
Székházi Hlavatá, K. Tusková) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie v navrhovanom znení. 
 
Na zasadnutie sa dostavil poslanec PaedDr. Suba, PhD., čím sa počet poslancov zvýšil na deväť. 
 
K bodu programu 2: „Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva“ 
 
Starosta povedal, že táto správa sa týka štyroch uznesení, prvé z nich je o zámene pozemkov medzi 
obcou a cirkvou, kde nenastal žiaden posun, preto navrhuje počkať do 1. júla, kedy by k nám mal 
nastúpiť nový farský administrátor. Druhé uznesenie sa týka žiadosti pána Šmátralu, bola prerokovaná 
na príslušných komisiách a bude sa ňou zaoberať bod rôzne, podobne je to so žiadosťou pani 
Bartovicsovej. Posledným uznesením, ktorého sa správa týka, je žiadosť spoločnosti Adivit, minulý 
štvrtok sa konalo pracovné stretnutie a samotná žiadosť tvorí bod 4 dnešného programu. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:  
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
berie na vedomie Správu o plnení uznesení obecného zastupiteľstva 
 
Prezentácia: 9 
Za: 9 (Ing. Ábrahámová, Ing. Gašpierik, Ing. Hlavatý, R. Hrabovský, D. Marček, Ing. Rábek, PaedDr. 
Suba, PhD., PaedDr. Székházi Hlavatá, K. Tusková) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie v navrhovanom znení. 
 
K bodu programu 3: „Záverečný účet obce Trnovec nad Váhom za rok 2021“ 
 
K tomuto bodu mala predniesť dôvodovú správu pani prednostka, ktorá je však práceneschopná, 
povedal starosta. Jedná sa o záverečný účet za minulý rok, asi najdôležitejšie je to, že obec hospodárila 
s prebytkom, z ktorého sa bude tvoriť rezervný fond vo výške viac než desaťtisíc Eur. V návrhu uznesenia 
by obecné zastupiteľstvo malo špecifikovať jeho použitie s tým, že obecný úrad navrhuje tieto peniaze 
použiť na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice. Aj v minulom roku bola schválená výška rezervného fondu, 



tento navrhujeme použiť na rekonštrukciu miestnych komunikácií. Následne starosta odovzdal slovo 
hlavnej kontrolórke obce, ktorá povedala, že všetkým poslancom bol materiál doručený, v ňom aj jej 
stanovisko k záverečnému účtu, preto má len pár poznámok. Rada by podotkla, že ako zle sa rok začínal 
pre spoločenskú situáciu v krajine, tak dobre sa pre obec skončil. Obce mali obavy z výšky podielových 
daní, ale tu bolo plnenie príjmov na 104,29 %, skutočné plnenie pri výdavkoch bolo 91,39%. Splnené boli 
aj ostatné položky, niektoré nad 100%, napr. daň z nehnuteľností. Obec popri tom zveľaďovala svoj 
majetok a financie používala na ďalší rozvoj, kapitálové výdavky boli čerpané v sume 190.763,47 Eur, čo 
je 61,7% plnenie. Ani v jednej kapitole funkčnej klasifikácie nedošlo k prekročeniu rozpočtu. Obec 
hospodárila s prebytkom 107.776,02 Eur, a zo zákona je povinná tvoriť rezervný fond vo výške najmenej 
10% tejto čiastky. Okrem toho vo svojom stanovisku Ing. Fülöpová konštatovala, že obec vysporiadala 
vzťahy voči štátnemu rozpočtu, VÚC, ako aj právnickým a fyzickým osobám, ktorým poskytla dotácie zo 
svojho rozpočtu. Dotácie boli riadne a včas zúčtované, nevyčerpané finančné prostriedky (TJ Dynamo 
a FK Dynamo) boli vrátené na účet obce. Ďalej je v stanovisku vykázaná výška dlhu, aj tu obec splnila 
podmienku. Obec má záväzky voči Štátnemu fondu rozvoja bývania, ale pri skúmaní výšky dlhu sa tieto 
prostriedky nezapočítavajú, preto výška dlhu vychádza nula percent. Záverečný účet bol včas zverejnený 
a pripomienky k nemu neboli, dodala hlavná kontrolórka a odporučila obecnému zastupiteľstvu, aby 
schválilo záverečný účet bez výhrad. Dodala ešte, že pokiaľ ide o tvorbu rezervného fondu, zákon ukladá 
jeho čerpanie na rozvoj obce, teda na kapitálové výdavky. Starosta poďakoval hlavnej kontrolórke 
a otvoril diskusiu k tomuto bodu. Keďže nikto nemal doplňujúce otázky, dal hlasovať o návrhu 
uznesenia. 
 
Návrh: 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
1. berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2021 
 
2. schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad  
 
3. schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2021 na tvorbu rezervného fondu vo 
výške 10.777,60 EUR a jeho použitie na kapitálové výdavky, konkrétne na rekonštrukciu hasičskej 
zbrojnice 
 
4. schvaľuje použitie rezervného fondu z roku 2020 vo výške 18 821,88 EUR na kapitálové výdavky, 
konkrétne na rekonštrukciu miestnych komunikácií 
 
Prezentácia: 9 
Za: 9 (Ing. Ábrahámová, Ing. Gašpierik, Ing. Hlavatý, R. Hrabovský, D. Marček, Ing. Rábek, PaedDr. 
Suba, PhD., PaedDr. Székházi Hlavatá, K. Tusková) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie v navrhovanom znení. 
 
K bodu programu 4: „Prestavba starej pekárne v obci Trnovec nad Váhom na modernú prevádzku“ – 
žiadosť o stanovisko 
 
Starosta informoval, že ďalším bodom programu je žiadosť o stanovisko k prestavbe bývalej pekárne, 
ako už uviedol, spoločnosť Adivit sa na obec obrátila so žiadosťou o stanovisko, pôvodne mali 
zástupcovia spoločnosti prísť priamo na zastupiteľstvo s prezentáciou, keďže im však nevyhovoval 
dátum, na 16. júna bolo zvolané pracovné stretnutie, na ktoré boli prizvaní aj obyvatelia priľahlých ulíc. 
Za spoločnosť prišli dvaja zástupcovia, meškali asi desať minút. Pokiaľ ide o názory obyvateľov, všetci 
prítomní boli striktne proti. Na stretnutí sa zúčastnili traja poslanci a hoci on osobne mal na zámer 



spočiatku pozitívny názor, na tomto stretnutí ho skôr odradili, lebo odznelo aj viacero protichodných 
vyjadrení. Spoločnosť nemá vyriešené parkovanie, vraj sa môže riešiť kyvadlovou dopravou, sú tu aj 
rozpory, pokiaľ ide o existenciu komínov, aj pokiaľ ide o počty zamestnancov na jednej zmene. Jedno 
vyjadrenie znelo tak, že niečo bude. Obyvatelia sú proti, na zastupiteľstve je dať stanovisko, v návrhu 
uznesenia je možnosť vziať zámer na vedomie. Pracovné stretnutie skončilo tak, že spoločnosť spracuje 
pripomienky občanov a usporiada sa ešte jedno stretnutie. Poslanec R. Hrabovský sa spýtal, či sa 
k zámeru prihlásil len jeden uchádzač, starosta mu vysvetlil, že sa jedná o majiteľov tohto objektu. Ing. 
Gašpierik dodal, že občania argumentovali zlými skúsenosťami s touto firmou, ktorí často niečo sľúbili 
a nedodržali, pokiaľ sa snažili ľudia s nimi problémy riešiť, nedalo sa do firmy ani dovolať. D. Marček 
doplnil, že ďalším problémom je miestna komunikácia, ktorá nie je stavaná na ťažké vozidlá a tu sa 
počíta s vozidlami nad sedem ton. Cesta je úzka, dve osobné autá sa vedľa seba nezmestia. Plánujú 
prevádzku rozšíriť a budovy by mali mať výšku až šesť metrov, čo sa tiež nepáči obyvateľom, lebo im 
budú tieniť v záhrade.  
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
berie na vedomie informáciu o príprave zámeru „Prestavba starej pekárne v obci Trnovec nad Váhom na 
modernú prevádzku“ 
 
Prezentácia: 9 
Za: 9 (Ing. Ábrahámová, Ing. Gašpierik, Ing. Hlavatý, R. Hrabovský, D. Marček, Ing. Rábek, PaedDr. 
Suba, PhD., PaedDr. Székházi Hlavatá, K. Tusková) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie v navrhovanom znení. 
 
K bodu programu 5: „Žiadosti o predĺženie nájomných zmlúv“ 
 
V tomto bode starosta odovzdal slovo predsedníčke komisie sociálnej, bytovej a zdravotníctva, ktorá 
uviedla, že komisia zasadla šiesteho júna, zúčastnili sa na nej všetci členovia, žiadosti boli vyhodnotené, 
pri jednom žiadateľovi bol návrh ukončiť zmluvu k 30. 6. 2022, keďže nájomca p. Leidl už nespĺňa tie 
kritériá, ktoré spĺňal v čase podania svojej žiadosti. Tento byt bude na základe odsúhlasenej výnimky 
pridelený slečne Vríčanovej. Pokiaľ ide o ostatné žiadosti, sporná je žiadosť rodiny Majéjíčkovej, ktorí 
dlhujú vysokú čiastku. Komisia dala odporúčanie, aby do 15. 6. uhradili polovicu dlhu a v takom prípade 
im zmluvu predĺžia o tri mesiace. Matějíčkoví stanovenú čiastku uhradili, preto navrhuje predĺžiť im 
zmluvu do 30. 9., nájomníkom žijúcim v bezbariérových bytoch a novým nájomníkom predĺžiť zmluvy na 
jeden rok, ostatným na tri roky. Starosta ešte dodal, že bol za ním švagor pána Leidla, aby mu poslanci 
predĺžili nájomnú zmluvu aspoň o mesiac, ale v piatok sa dostavil nájomník s tým, že sa v určenom 
termíne vysťahuje. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
1. schvaľuje predĺženie nájomných zmlúv na 3 mesiace, do 30. 9. 2022: 
a) bytový dom súp. č. 78 pre: 
Marián Matějíček a manželka Radana – byt č. 2 
 
2. schvaľuje predĺženie nájomných zmlúv na 1 rok, do 30. 6. 2023: 
a) bytový dom súp. č. 79 pre: 
Milena Kurucová – byt č. 8 
b) bytový dom súp. č. 584 pre: 
Ladislav Boháč – byt č. 3 



c) bytový dom súp. č. 993 pre: 
Monika Kurucová – byt č. 1 
 
3. schvaľuje predĺženie nájomných zmlúv na 3 roky, do 30. 6. 2025: 
a) bytový dom súp. č. 78 pre: 
Lýdia Feketeová a manžel Daniel – byt č. 3 
Jozef Slíška a manželka Janka – byt. č. 4 
Martin Kunderlík a manželka Andrea – byt č. 5 
Tomáš Ambrózy – byt č. 6 
Monika Lacková - byt. č. 7 
Alojz Kurucz – byt č. 8 
b) bytový dom súp. č. 79 pre: 
Soňa Kumanová – byt č. 1 
Valéria Chladná – byt č. 2 
Jozef Hambalko – byt č. 3 
Martin Žilinský a manželka Jana – byt č. 4 
Igor Sklenár – byt č. 5 
Marián Zelezník – byt č. 6 
c) bytový dom súp. č. 303 pre: 
Ladislav Krištof – 2,5 izbový byt na prízemí bytového domu 
Anita Klinková – 1-izbový byt na poschodí bytového domu 
d) bytový dom súp. č. 304 pre: 
Dušan Vétrick – 2-izbový byt na prízemí byt. domu 
Miroslav Hrabovský – 2-izbový byt na poschodí byt. domu 
e) bytový dom súp. č. 584 pre: 
Linda Kováčová - byt č. 1 
Henrieta Csikósová - byt č. 2 
Richard Zsille a manželka Miroslava - byt č. 4 
Veronika Dojčanová - byt č. 5 
Milan Marček a manželka Jaroslava - byt č. 6 
Zuzana Molnárová a Tomáš Varga - byt č. 7 
Mária Keselyová - byt č. 8 
Viera Tóthová – byt č. 9 
Andrea Kárasová - byt č. 10 
f) bytový dom č. 993 pre: 
Jozef Takács – byt č. 2 
Juraj Boženík – byt č. 3 
Imrich Takáč a manželka Alena – byt č. 4 
Renáta Véghová – byt č. 5 
Skarlet Lakatošová – byt č. 6 
Jozef Mihálik a manželka Ľudmila – byt č. 7 
Veronika Tóthová – byt č. 8 
g)  bytový dom súp. č. 994 pre: 
Ing. Ján Angyal, PhD. – byt č. 1 
Aneta Leidlová – byt č. 2 
Katarína Madayová – byt č. 3 
Mário Novosad a manželka Renáta – byt č. 4 
Tomáš Krupa a manželka Adéla – byt č. 5 
Adrián Ács – byt č. 6 
Tibor Valkár a manželka Hedviga – byt č. 7 
Iveta Benczová – byt č. 8 
h)  bytový dom súp. č. 995 pre: 
Magdaléna Kusyová – byt č. 1 
Mgr. Martina Sklenárová – byt č. 2 



Alexander Hambalko a manželka Klaudia – byt č. 3 
Ladislav Maday – byt č. 4 
Lucia Solíková – byt č. 5 
Vladimír Marković a manželka Kristína – byt č. 7 
Roman Hučko a manželka Viera – byt č. 8 

Prezentácia: 9 
Za: 9 (Ing. Ábrahámová, Ing. Gašpierik, Ing. Hlavatý, R. Hrabovský, D. Marček, Ing. Rábek, PaedDr. 
Suba, PhD., PaedDr. Székházi Hlavatá, K. Tusková) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie v navrhovanom znení. 
 
K bodu programu  6 „Poradovník žiadateľov o pridelenie nájomného bytu vo vlastníctve Obce Trnovec 
nad Váhom na 2. polrok 2022 –  návrh“ 
 
Slova sa opäť ujala Ing. Ábrahámová, uviedla, že na zasadnutí komisie sociálnej, bytovej a zdravotníctva 
diskutovali aj o návrhu poradovníka na 2. polrok, pracovníčka obecného úradu p. Miklová urobila 
zhodnotenie žiadostí a pridelila žiadateľom body v zmysle platných kritérií, bytová komisia odporúča 
návrh schváliť. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
schvaľuje v zmysle § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Z. z. poradovník žiadateľov o nájomné byty 
vo vlastníctve Obce Trnovec nad Váhom podľa predloženého návrhu.  
 
Platnosť poradovníka:  do 31. 12. 2022 
 
Prezentácia: 9 
Za: 9 (Ing. Ábrahámová, Ing. Gašpierik, Ing. Hlavatý, R. Hrabovský, D. Marček, Ing. Rábek, PaedDr. 
Suba, PhD., PaedDr. Székházi Hlavatá, K. Tusková) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie v navrhovanom znení. 
 
K bodu programu 7 „Určenie volebných obvodov, počtu poslancov a úväzku starostu obce Trnovec 
nad Váhom na volebné obdobie 2022 - 2026“ 
 
Starosta informoval, že v zmysle zákona je potrebné určiť počty volebných obvodov na nové volebné 
obdobie pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré predseda NR SR Kollár vyhlásil na 29. október 
2022. Povinnosť je teda určiť počet obvodov, počty poslancov a úväzok starostu. Nič sa nemení proti 
tomuto volebnému obdobiu, celá obec bude jedným obvodom, počet poslancov je navrhnutý rovnako, 
takisto úväzok starostu je navrhnutý plný, teda 100%. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
určuje 
 
a) podľa zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva pre voľby do orgánov 
samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia 29. októbra 2022, v obci Trnovec nad Váhom jeden volebný obvod 
 



b) podľa § 11 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, 
pre Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom počet 9 poslancov na celé volebné obdobie 2022 -2026 
 
c) podľa § 11 ods. 4 písm. i)zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, na 
celé funkčné obdobie 2022-2026 starostovi obce plný (100%) rozsah výkonu funkcie 
 
Prezentácia: 9 
Za: 9 (Ing. Ábrahámová, Ing. Gašpierik, Ing. Hlavatý, R. Hrabovský, D. Marček, Ing. Rábek, PaedDr. 
Suba, PhD., PaedDr. Székházi Hlavatá, K. Tusková) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie v navrhovanom znení. 
 
K bodu programu 8 „Zápis do kroniky obce za rok 2019 – návrh“ 
 
Starosta požiadal o krátke zhrnutie kronikárku obce, povedala, že obec je v zmysle zákona o obecnom 
riadení povinná viesť kroniku v štátnom jazyku, úlohou kronikára je vecne a chronologicky zaznamenať 
všetky významné skutočnosti o politickom, hospodárskom, kultúrnom, sociálnom a inom dianí v obci. 
Návrh zápisu bol prediskutovaný členmi komisie športu, školstva, mládeže a kultúry, ako aj zaslaný ako 
súčasť materiálu.  
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
schvaľuje zápis do kroniky obce Trnovec nad Váhom za rok 2019 bez pripomienok 
 
Prezentácia: 9 
Za: 9 (Ing. Ábrahámová, Ing. Gašpierik, Ing. Hlavatý, R. Hrabovský, D. Marček, Ing. Rábek, PaedDr. 
Suba, PhD., PaedDr. Székházi Hlavatá, K. Tusková) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie v navrhovanom znení. 
 
K bodu programu 9 „VZN č. 3/2022 o prevode vlastníctva bytov obce Trnovec nad Váhom – návrh“ 
 
Mgr. Berecz uviedol, že návrh VZN bol pripravený na základe predchádzajúcich diskusií o prípadnom 
predaji bytov pri základnej škole. Jedná sa hlavne o dva byty, ktorých nájomníci požiadali o ich 
odkúpenie pred rokom 2016, ktorých predaj sa uskutoční v zmysle zákona o vlastníctve bytov 
a nebytových priestorov. Ostatné byty by sa predávali v zmysle zákona o majetku obcí a prvým krokom 
k ich predaju je práve prijatie tohto návrhu VZN, ktorý bol v zmysle zákona riadne zverejnený. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Trnovec nad Váhom č. 3/2022 o prevode vlastníctva 
bytov obce Trnovec nad Váhom v navrhovanom znení 
 
Prezentácia: 9 
Za: 9 (Ing. Ábrahámová, Ing. Gašpierik, Ing. Hlavatý, R. Hrabovský, D. Marček, Ing. Rábek, PaedDr. 
Suba, PhD., PaedDr. Székházi Hlavatá, K. Tusková) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 



Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie v navrhovanom znení. 
 
K bodu programu 10 „VZN č. 6/2019 o podmienkach nájmu a užívania nájomných bytov vo vlastníctve 
obce – návrh na doplnenie prílohy č. 1 k VZN“ 
 
Opäť dostala slovo Ing. Ábrahámová, povedala, že s myšlienkou na doplnenie kritérií prišla komisia 
sociálna, bytová a zdravotníctva preto, že môže nastať situácia, že obec potrebuje zamestnať niekoho, 
kto by nemohol v obci pôsobiť, keďže nemá ubytovanie. Práve takíto ľudia, ktorí sú výrazným prínosom 
pre obec, by mali v prípade podania žiadosti o poskytnutie bytu získať 15 bodov, čím sa dostanú 
v poradovníku na vysoké miesto a nemusia niekoľko rokov čakať na pridelenie bytu. V kritériách sú 
vymedzené profesie, ktorých sa to týka, ako učiteľ, lekár, zdravotnícky pracovník a podobne. Starosta 
doplnil, že aj tento návrh bol v súlade so zákonom zverejnený. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
schvaľuje doplnenie prílohy č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Trnovec nad Váhom č. 6/2019 
o podmienkach nájmu a užívania nájomných bytov vo vlastníctve obce Trnovec nad Váhom 
v navrhovanom znení 
 
Prezentácia: 9 
Za: 9 (Ing. Ábrahámová, Ing. Gašpierik, Ing. Hlavatý, R. Hrabovský, D. Marček, Ing. Rábek, PaedDr. 
Suba, PhD., PaedDr. Székházi Hlavatá, K. Tusková) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie v navrhovanom znení. 
 
K bodu programu 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“ 
 
Starosta uviedol, že sa jedná o zámer na predaj majetku spôsobom hodným osobitného zreteľa, ten sa 
schválil na 27. zasadnutí, dnes sa schvaľuje samotný predaj. Zámer bol schválený 3/5 väčšinou 
poslancov, pán Láng má tento pozemok oplotený a riadne ho využíva. Cena je desať Eur za meter 
štvorcový. Ing. Rábek sa spýtal, ako bola táto cena určená, či nie je potrebné vypracovať znalecký 
posudok. Starosta odpovedal, že poslanci takúto cenu schválili a v prípade predaja spôsobom hodným 
osobitného zreteľa zákon znalecký posudok nevyžaduje. 
 
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 Róbertom Lángom, r. Láng, bytom Trnovec nad Váhom 774 
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 12. apríla 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. 668/13 vo výmere 350 m2, odčlenená geometrickým plánom č. 26/2022 
z pôvodného pozemku parcely č. 668/1 registra „E“ vo výmere 9 716 m2, evidovanej na LV č. 
1416 v celkovej kúpnej cene 3.500,- Eur v prospech Róberta Lánga, r. Láng, nar. 26. 2. 1967, 
bytom 925 71 Trnovec nad Váhom 774.  
Dôvod hodný osobitného zreteľa 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. 

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 Róbertom 
Lángom, r. Láng, nar. 26. 2. 1967, bytom 925 71 Trnovec nad Váhom 774, ako kupujúci. 

 
Prezentácia: 9 
Za: 8 (Ing. Ábrahámová, Ing. Gašpierik, Ing. Hlavatý, R. Hrabovský, D. Marček, PaedDr. Suba, PhD., 
PaedDr. Székházi Hlavatá, K. Tusková) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 (Ing. Rábek) 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie v navrhovanom znení. 
 
K bodu programu 12 „Základná škola s materskou školou - rozšírenie kapacity materskej školy“ – 
úprava rozpočtu“ 
 
Starosta povedal, že spoločnosť, ktorá zvíťazila v obchodnej verejnej súťaži, Benát s. r. o., požiadala 
o zvýšenie objemu financií vzhľadom na situáciu na trhu, keďže vývoj cien sa nedá predpovedať. 
Prístavbu samotnú financuje ministerstvo, kuchyňa a jedáleň sa bude realizovať z rozpočtu obce, o tom 
sa už diskutovalo, že je potrebné rozšíriť kuchyňu a jedáleň. Obecný úrad požiadal ministerstvo, aby 
z dotácie uhradili aj samotné navýšenie, ale hoci verejné prísľuby odzneli, nevieme, či toto navýšenie 
schvália. Pokiaľ ide o samotnú prestavbu, stále sa čaká na stanovisko ministerstva vnútra ku kontrole 
verejného obstarávania, ktorá už trvá o dva mesiace dlhšie. Inak je všetko na prestavbu pripravené. R. 
Hrabovský sa spýtal, či sa materská škola v prípade, že sa ministerstvo v dohľadnej dobe vyjadrí, aj otvorí 
už v septembri, starosta odpovedal, že určite nie. Hlavná kontrolórka dodala, že treba počkať na 
vyjadrenie. Ing. Rábek konštatoval, že takouto prestavbou sa materskej škole odoberie časť dvora, ďalej 
povedal, že miestna komunikácia pred materskou školou je už vo vlastníctve obce, ale nie je tam 
chodník, nebolo by možné vybudovať ho? Kedysi bola diskusia, že sa takýto chodník vybuduje. Starosta 
mu odpovedal, že on v tom nevidí problém, a pokiaľ ide o dvor, obec im vyčlení časť obecného dvora, 
aby mali viac priestoru. Ing. Hlavatý povedal, že ani on nenamieta proti vybudovaniu chodníka, ale pri 
materskej škole je umiestnená dopravná značka označujúca obytnú zónu, kde je najvyššia povolená 
rýchlosť 20 km/h. R. Hrabovský pripomenul aj nevhodne umiestnenú dopravnú značku označujúcu 
jednosmernú cestu, starosta povedal, že aj to sa vyrieši. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 



1. berie na vedomie žiadosť o navýšenie rozpočtu na projekt „Základná škola s materskou školou - 
rozšírenie kapacity materskej školy“ 
 
2. schvaľuje a súhlasí so zabezpečením finančných prostriedkov projektu prístavby po navýšení ceny 
o sumu 44 784,37 Eur z rozpočtu obce v prípade, že nebude dofinancovaná zo zdrojov Ministerstva 
vnútra SR 
 
3. schvaľuje a súhlasí so zabezpečením finančných prostriedkov na projekt rozšírenia kuchyne a jedálne 
po navýšení ceny o sumu 7 083,12 Eur z rozpočtu obce 
 
4. berie na vedomie návrh na výstavbu chodníka smer materská škola – pošta, Robotnícka ulica 
 
Prezentácia: 9 
Za: 9 (Ing. Ábrahámová, Ing. Gašpierik, Ing. Hlavatý, R. Hrabovský, D. Marček, Ing. Rábek, PaedDr. 
Suba, PhD., PaedDr. Székházi Hlavatá, K. Tusková) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie v navrhovanom znení. 
 
K bodu programu 13 „Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2022 – návrh“ 
 
V tomto bode starosta požiadal o vyjadrenie pani kontrolórku, ktorá povedala, že jej povinnosť predložiť 
plán kontrolnej činnosti vyplýva zo zákona, návrh bol predložený včas a zverejnený na úradnej tabuli aj 
webovom sídle, taktiež bol poslancom zaslaný ako súčasť materiálu. Samotný plán kontrolnej činnosti sa 
delí na tri oblasti, je to finančná kontrola, pravidelné kontroly a ostatné úlohy a činnosti. Kontrolná 
činnosť sa týka obce aj školy, ide napríklad o kontrolu správnosti vystavenia pokladničných dokladov, 
likvidačných listov, faktúr a ich správne začlenenie do položiek. Pokiaľ ide o pravidelnú kontrolu, to je 
plnenie uznesení obecného zastupiteľstva, v rámci ostatných úloh ide napr. o predloženie plánu 
kontrolnej činnosti na rok 2023, ale aj stanovisko k rozpočtu, účasť na zasadnutiach obecného 
zastupiteľstva a podobne. Kontroly môžu byť vykonané aj na základe požiadavky obecného 
zastupiteľstva, ale aj nad rámec plánu kontrolnej činnosti na základe vlastného rozhodnutia. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Trnovec nad Váhom na 2. polrok 2022 
 
Prezentácia: 9 
Za: 9 (Ing. Ábrahámová, Ing. Gašpierik, Ing. Hlavatý, R. Hrabovský, D. Marček, Ing. Rábek, PaedDr. 
Suba, PhD., PaedDr. Székházi Hlavatá, K. Tusková) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie v navrhovanom znení. 
 
K bodu programu 14 „Rôzne (žiadosti o odkúpenie nehnuteľností vo vlastníctve obce)“ 
 
Starosta konštatoval, že v tomto bode sa jedná o viacero žiadostí, preto postupne sa prediskutuje každá 
žiadosť a následne dá hlasovať o návrhu uznesenia. Provou žiadosťou je žiadosť Mareka Šmátralu, ktorý 
požiadal o odkúpenie pozemku za multifunkčným ihriskom. Tento pozemok obec nevyužíva a žiadosť 
bola prerokovaná v komisii životného prostredia, dopravy, výstavby a poľnohospodárstva, ako aj 
v komisii finančnej, podnikateľskej a nakladania s majetkom obce. Obe komisie navrhli žiadosť zamietnuť 
a uvedenému pozemku nájsť vhodné využitie. 



Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
neschvaľuje predaj nehnuteľného majetku obce žiadateľovi Marekovi Šmátralovi, trvale bytom Trnovec 
nad Váhom 921 
 
Prezentácia: 9 
Za: 9 (Ing. Ábrahámová, Ing. Gašpierik, Ing. Hlavatý, R. Hrabovský, D. Marček, Ing. Rábek, PaedDr. 
Suba, PhD., PaedDr. Székházi Hlavatá, K. Tusková) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie v navrhovanom znení. 
 
Druhou žiadosťou je žiadosť pani Bartovicsovej, pána Bartovicsa a pani Pallerovej, jedná sa o pozemok 
pred ich rodinným domom. Pozemok je priľahlý k ich pozemku a oni ho plánujú využívať ako prístupovú 
cestu. Ďalej starosta dodal, že obe komisie OZ odporúčajú žiadosť schváliť s tým, že vzhľadom na infláciu 
bude kúpna cena za štvorcový meter v sume 12 Eur za štvorcový meter. Ing. Rábek namietal, že nevie, či 
je možné takto stanoviť cenu, zrejme podľa sympatií, podľa neho treba postupovať podobne ako pri 
predaji bytov a cenu určiť znaleckým posudkom, hoci aj tam bude predaj spôsobom hodným osobitného 
zreteľa. Starosta odpovedal, že postupujeme v takýchto prípadoch presne tak, ako v uplynulom 
volebnom období, lenže vtedy bola cena 8 Eur a toto zastupiteľstvo ju navýšilo. Samozrejme, je možnosť 
preveriť, či je potrebný znalecký posudok, ale zákon uvádza, že cenu určí obecné zastupiteľstvo. Ak bola 
predtým cena určená podľa sympatií, je mu to ľúto. Hlavná kontrolórka doplnila, že pri predaji prípadom 
hodným osobitného zreteľa určuje cenu zastupiteľstvo, aj stanoví dôvod. Nie je to priamy predaj, 
znalecký posudok sa preto nevyžaduje a takýto postup je v súlade so zákonom. Ing. Gašpierik ešte dodal, 
že cena tam nie je určená na základe sympatií, práve preto ju navýšili. Možno má pozemok reálne vyššiu 
hodnotu, ale netreba ľudí demotivovať, keby určili cenu 25 Eur, nikto by nemal záujem si pozemok 
vysporiadať za takúto cenu. 
 
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. 640/7 vo výmere 68 m2,  reg. „C“ KN, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, 
vedená na liste vlastníctva č. 1057, spoluvl. podiel 1/1 

v prospech Alžbety Bartovicsovej, r. Keszeliová, nar. 7. 9. 1938, trvale bytom Trnovec nad Váhom 568, 
Jozefa Bartovicsa, r. Bartovics, nar. 8. 3. 1958, trvale bytom Trnovec nad Váhom 568 a Adriány 
Pallerovej, r. Bartovicsová, nar. 7. 1. 1966 za cenu 816 Eur.  

Odôvodnenie: osobitný zreteľ spočíva v tom, že sa jedná o priľahlý pozemok susediaci s rodinným 
domom a pozemkami žiadateľov, ktorí by ho v budúcnosti chceli využiť ako prístupovú cestu 
k rodinnému domu a záhrade. Ide teda o scelenie a udržiavanie pozemku, ktorý obec v budúcnosti 
neplánuje využívať. 
 
Prezentácia: 9 
Za: 9 (Ing. Ábrahámová, Ing. Gašpierik, Ing. Hlavatý, R. Hrabovský, D. Marček, Ing. Rábek, PaedDr. 
Suba, PhD., PaedDr. Székházi Hlavatá, K. Tusková) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 



Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie v navrhovanom znení. 
 
Tretiu žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti, pozemku o výmere cca 40 metrov štvorcových podali pán 
Kocúrik s manželkou. Aj túto žiadosť prerokovali obe komisie a navrhli cenu rovnakú ako v predošlom 
prípade, teda 12 Eur/m2, spôsob predaja je osobitný zreteľ. Dnes sa však nebude schvaľovať zámer, lebo 
sa jedná o veľkú parcelu a žiadateľ z nej chce odkúpiť len časť, preto je potrebné, aby žiadosť doplnil 
geometrickým plánom, aby bolo zrejmé, o akú výmeru sa jedná. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
1. berie na vedomie žiadosť F. Kocúrika s manželkou o odkúpenie nehnuteľnosti – časti pozemku vo 
vlastníctve Obce Trnovec nad Váhom 
 
2. súhlasí s odpredajom tohto pozemku za cenu 12 Eur/m2 

 
3. odporúča žiadateľovi F. Kocúrikovi, aby dal vypracovať geometrický plán a doplnil ním svoju žiadosť 
 
Prezentácia: 9 
Za: 9 (Ing. Ábrahámová, Ing. Gašpierik, Ing. Hlavatý, R. Hrabovský, D. Marček, Ing. Rábek, PaedDr. 
Suba, PhD., PaedDr. Székházi Hlavatá, K. Tusková) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie v navrhovanom znení. 
 
Ďalej je tu žiadosť Dezidera Šmátralu a manželky, povedal starosta, ktorí by chceli odkúpiť časť pozemku 
za bývalou farou. Tento pozemok majú žiadatelia dlhodobo oplotený a využívajú ho, majú na ňom 
postavený altánok a bazén. Výmera požadovanej časti je cca 200 metrov štvorcových a odporúčanie 
obecného úradu je rovnaké ako pri predošlej žiadosti, teda dať zhotoviť geometrický plán na odčlenenie 
týchto parciel. 
 
Ing. Rábek namietal, že poslanci nepoznajú výmeru pozemku a chcú odsúhlasiť predaj, nevedia pritom 
ani to, čo predávajú. Mgr. Berecz odpovedal, že tu sa schváli samotný predaj, až po určení výmery sa 
schváli zámer. Ing. Rábek oponoval, že v prípade inflácie ide zastupiteľstvo pod cenu, starosta mu 
pripomenul, že určite si je vedomý toho, že uznesenie obecného zastupiteľstva je možné zrušiť, nie je 
nemenné.  
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
 
1. berie na vedomie žiadosť D. Šmátralu s manželkou o odkúpenie nehnuteľnosti – časti pozemku vo 
vlastníctve Obce Trnovec nad Váhom 
 
2. súhlasí s odpredajom tohto pozemku za cenu 12 Eur/m2 

 
3. odporúča žiadateľovi D. Šmátralovi, aby dal vypracovať geometrický plán a doplnil ním svoju žiadosť 
 
Prezentácia: 9 
Za: 9 (Ing. Ábrahámová, Ing. Gašpierik, Ing. Hlavatý, R. Hrabovský, D. Marček, Ing. Rábek, PaedDr. 
Suba, PhD., PaedDr. Székházi Hlavatá, K. Tusková) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie v navrhovanom znení. 



Poslednou žiadosťou v tomto bode je žiadosť pána Horvátha, ktorý by chcel kúpiť časť parcely pri 
bytovom dome 502, je to približne 720 metrov štvorcových. V tomto prípade, povedal starosta, komisie 
predaj neodporúčajú. Navrhli, aby žiadateľ, pokiaľ má záujem, vyžiadal súhlas ostatných majiteľov 
v bytovom dome a potom požiadal o prenájom pozemku. Starosta ďalej informoval, že s Mgr. Vargovou 
boli túto lokalitu pozrieť, p. Macky tam pestuje paradajky a má vysadené stromy. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
1. berie na vedomie žiadosť M. Horvátha o odkúpenie nehnuteľnosti - časti pozemku vo vlastníctve 
Obce Trnovec nad Váhom 
 
2. odporúča žiadateľovi, aby v prípade súhlasu ostatných majiteľov bytov v bytovom dome 502 požiadal 
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom o dlhodobý prenájom časti uvedeného pozemku 
 
Prezentácia: 9 
Za: 9 (Ing. Ábrahámová, Ing. Gašpierik, Ing. Hlavatý, R. Hrabovský, D. Marček, Ing. Rábek, PaedDr. 
Suba, PhD., PaedDr. Székházi Hlavatá, K. Tusková) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie v navrhovanom znení. 
 
K bodu programu 15 „Diskusia“ 
 
Starosta konštatoval, že ďalším bodom programu je diskusia, informoval, že minulý týždeň bola obci 
doručená oficiálna informácia ohľadne zamietnutia žiadosti o vybudovanie športového oválu. Povedal, 
že dôvod nechápe, bude však potrebné počkať na ďalšiu výzvu, údajne by mala vyjsť tento rok.  
 
Do diskusie sa prihlásil Ing. Hlavatý, informoval, že 18. mája 2022 zasadla komisia pre dohľad nad 
dodržiavaním ústavného zákona NR SR č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri vykonávaní 
funkcií verejných funkcionárov, ktorá posúdila Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových 
pomerov, ktoré za kalendárny rok 2021 podal v zmysle zákona starosta obce. Komisia konštatovala, že 
oznámenie bolo odovzdané včas, v zákonnej lehote, bolo riadne vyplnené a obsahovalo aj potrebné 
prílohy. Takmer sa nelíši od oznámenia spred roka, takisto bolo po zasadnutí komisie toto oznámenie 
riadne zverejnené na webovom sídle obce. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
a) berie na vedomie informáciu predsedu komisie pre dohľad nad dodržiavaním ústavného zákona NR SR 
č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri vykonávaní funkcií verejných funkcionárov o stave 
podania „Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov“ starostu obce za rok 2021 
 
b) konštatuje, že oznámenie bolo podané v zmysle platnej legislatívy a starosta obce si splnil svoju 
zákonnú povinnosť riadne a včas 
 
Prezentácia: 9 
Za: 9 (Ing. Ábrahámová, Ing. Gašpierik, Ing. Hlavatý, R. Hrabovský, D. Marček, Ing. Rábek, PaedDr. 
Suba, PhD., PaedDr. Székházi Hlavatá, K. Tusková) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie v navrhovanom znení. 



Potom sa zapojil do diskusie R. Hrabovský a konštatoval, že prešli štyri roky a bolo by potrebné otvoriť 
územný plán, lebo v tomto volebnom období zostáva už len pár mesiacov. Ďalej navrhol, keďže v obci už 
je vybudovaná optika, rekonštruovať kamerový systém. Starosta mu odpovedal, že už sa to rieši 
v spolupráci s dopravným inšpektorátom, ktorý musí dať súhlas, keďže sa to týka ja cesty prvej triedy, 
potom bude vyhlásené verejné obstarávanie. R. Hrabovský doplnil, že bol tu incident so zabitou zverou 
a preto by bolo dobré mať funkčné kamery. Starosta povedal, že Slovak Telekom začal s montážou 
optického kábla, resp. s rozkopávkami. R. Hrabovský navrhol, aby bol vymenovaný nový náčelník 
obecnej polície, lebo takáto práca sa nedá robiť z domu. Starosta navrhol pripraviť materiál na 
nasledujúce zasadnutie zastupiteľstva, pokiaľ ide o zástupcu náčelníka, G. Réső zastupuje Rolanda Szaba 
už dlhšie a každý, kto s ním prišiel do kontaktu, uzná, že má profesionálny prístup a veľmi sa zlepšilo aj 
fungovanie obecnej polície. D. Marček sa spýtal, či je náčelník OP stále PN, starosta odpovedal, že je PN 
už dlhodobo, ani nekomunikuje, či sa plánuje vrátiť. K. Tusková sa spýtala, či k takejto výmene môže 
dôjsť počas PN, starosta odpovedal, že to preverí a podľa toho podnikne ďalšie kroky. K. Tusková sa ďalej 
spýtala na projekt rekonštrukcie bývalej fary, starosta odpovedal, že projektant už zapracoval kuchynku, 
ale zatiaľ nemal čas si projekt preštudovať, keďže boli obecné dni. K. Tusková v mene riaditeľky školy 
poďakovala všetkým poslancom, ktorí prišli na oslavu 60. výročia otvorenia školskej budovy, starosta sa 
ospravedlnil poľovníkom, že nemohol navštíviť Okresné poľovnícke dni. PaedDr. Suba, PhD. odpovedal, 
že situáciu chápe, keďže počas víkendu sa konalo viacero akcií súbežne. 
 
Keďže ďalšie diskusné príspevky neboli, starosta všetkým prítomným poďakoval za účasť a ukončil 27. 
zasadnutie OZ. 
 
 
 
Overovatelia: 
 
 
 
 
 
Ing. Monika Ábrahámová                                                                                 Dezider Marček 
 
 
 
 
Zapísala: Iveta Mesárošová 
 
 
 
V Trnovci nad Váhom, 27. júna 2022                                            
 
 
 
 
 
 
                                                                                               Mgr. Oliver Berecz, starosta obce 


