
Uznesenia 

z 29. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnovci nad Váhom 

konaného dňa 12. septembra 2022 

___________________________________________________________________________ 

 
 

Uznesenie č. 330/2022 
 

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

Uznesenie č. 331/2022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
schvaľuje predĺženie nájomnej zmluvy na 3 mesiace, do 31. 12. 2022 
bytový dom súp. č. 78 pre: 
Marián Matějíček a manželka Radana – byt č. 2 
 
 

Uznesenie č. 332/2022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
schvaľuje zápis do kroniky obce Trnovec nad Váhom za rok 2020 bez pripomienok 
 
 

Uznesenie č. 333/2022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2022 o doplnení a zmene Všeobecne záväzného 
nariadenia č. 6/2019 o podmienkach nájmu a užívania nájomných bytov vo vlastníctve obce Trnovec 
nad Váhom v navrhovanom znení 
 
 

Uznesenie č. 334/2022 
 
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 Alžbetou Bartovicsovou, r. Keszeliová, bytom Trnovec 
nad Váhom 568, Jozefom Bartovicsom, r. Bartovics, bytom Trnovec nad Váhom 568 
a Adrianou Pallerovou, r. Bartoviscová, bytom Trnovec nad Váhom 930 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 24. júna 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. 640/7 vo výmere 68 m2 evidovanej na LV č. 1057 v 
celkovej kúpnej cene 816,- Eur 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, 
trvale bytom Trnovec nad Váhom 930.  
Dôvod hodný osobitného zreteľa 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. 
 

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  Alžbetou Bartovicsovou, r. Keszeliová, nar. 7. 9. 1938, 925 71 Trnovec nad Váhom 568, 
Jozefom Bartovicsom, r. Bartovics, nar. 8. 3. 1958, 925 71 Trnovec nad Váhom 568 
a Adrianou Pallerovou, r. Bartovicsová, nar. 7. 1. 1966, 925 71 Trnovec nad Váhom 930 ako 
kupujúci. 

 
 

Uznesenie č. 335/2022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
schvaľuje Prevádzkový poriadok Komunitno-spoločenského centra v časti Trnovec nad Váhom – 
Horný Jatov v navrhovanom znení 
 
 

Uznesenie č. 336/2022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
schvaľuje vyradenie kníh z fondu Obecnej knižnice Trnovec nad Váhom v počte 1 509 ks a v celkovej 
hodnote 1.496,93 Eur 
 
 

Uznesene č. 337/2022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
a) schvaľuje otvorenie Územného plánu obce Trnovec nad Váhom 

b) odporúča starostovi obce začať práce súvisiace s obstarávaním zmien územnoplánovacej 
dokumentácie Obce Trnovec nad Váhom 



Uznesenie č. 338/2022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
a) berie na vedomie návrh starostu obce na odvolanie Rolanda Szaba z funkcie náčelníka obecnej 
polície Trnovec nad Váhom 
 
b) odvoláva v zmysle § 4 ods. 2 písm. b) Stanov Obecnej polície v Trnovci nad Váhom a v súlade s § 2 
ods. 3 zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení zmien a doplnkov na návrh starostu obce 
Rolanda Szaba z funkcie náčelníka Obecnej polície v Trnovci nad Váhom 
 
 

Uznesenie č. 339/2022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
a) berie na vedomie návrh starostu obce na vymenovanie Gabriela Réső do funkcie náčelníka 
obecnej polície Trnovec nad Váhom 
 
b) vymenúva v zmysle § 4 ods. 2 písm. b) Stanov Obecnej polície v Trnovci nad Váhom a v súlade s § 2 
ods. 3 zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení zmien a doplnkov na návrh starostu obce 
poručíka Gabriela Réső za náčelníka Obecnej polície v Trnovci nad Váhom 
 
 

Uznesenie č. 340/2022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
a) berie na vedomie ponuku Železníc SR na prenájom pozemkov v priestoroch pri železničnej stanici 
v Trnovci nad Váhom 
 
b) súhlasí s rozsahom predmetu nájmu v zmysle uvedenej ponuky 
 
c) zaujme stanovisko k prenájmu pozemkov v správe Železníc SR po doručení návrhu nájomnej 
zmluvy  
 
d) odporúčajú starostovi obce zorganizovať stretnutie so zástupcami ŽSR a dohodnúť podmienky 
prenájmu 
 
 

Uznesenie č. 341/2022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
a) zrušuje uznesenie Obecného zastupiteľstva v Trnovci nad Váhom č. 50/2015 zo 6. zasadnutia 
Obecného zastupiteľstva zo dňa 15. 6. 2015 
 
b) berie na vedomie žiadosť o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu obce, časti parcely 560/2 a časti 
parcely 669/9 vo vlastníctve Obce Trnovec nad Váhom 
 
c) nemá námietky proti predaju spoluvlastníckeho podielu Obce Trnovec nad Váhom, časti parcely 
560/2 za dodržania všetkých legislatívnych podmienok 
 
d) nemá námietky proti predaju časti parcely 669/9 vo vlastníctve obce v prípade, že žiadateľ k svojej 
žiadosti doloží geometrický plán na odčlenenie časti parcely 669/9, o odkúpenie ktorej žiada 



Uznesenie č. 342/2022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
a) berie na vedomie stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku k majetkovoprávnemu 
vysporiadaniu pozemkov zapísaných na LV 1433 v katastrálnom území Trnovec nad Váhom 
 
b) odporúča starostovi obce osloviť znalca a poveriť ho vypracovaním znaleckého posudku na 
predmetné nehnuteľnosti 
 
 

Uznesenie č. 343/2022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
a) berie na vedomie žiadosť spoločnosti Alt Energy s. r. o. o stanovisko k umiestneniu troch 
rodinných domov v časti obce Nový Dvor 
 
b) nesúhlasí s výstavbou rodinných domov v uvedenej lokalite 
 
 

Uznesenie č. 344/2022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
1. berie na vedomie návrh na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky na reštaurovanie a rekonštrukciu 
kamenného kríža umiestneného v centre obce Trnovec nad Váhom 
 
2. vyhlasuje: 
 
a. dobrovoľnú zbierku, 
b. ustanovuje podmienky dobrovoľnej zbierky nasledovne: 
 
Vyhlasovateľ: Obec Trnovec nad Váhom, 925 71  Trnovec nad Váhom 587, IČO 00306240 
Účel dobrovoľnej zbierky: Získanie finančných prostriedkov na reštaurovanie a rekonštrukciu 
kamenného kríža umiestneného v centre obce Trnovec nad Váhom 
Miesto konania dobrovoľnej zbierky: katastrálne územie obce Trnovec nad Váhom 
Čas konania dobrovoľnej zbierky: od 15.9.2022 do 31.12.2022 
 
Spôsob vykonávania dobrovoľnej zbierky:  
 

1. Zasielaním príspevkov na účet vedený vo VÚB a.s., č. účtu v tvare  IBAN:  SK11 0200 0000 
0000 1822 0132 s označením „dobrovoľná zbierka“ 

 
2. Vložením  hotovosti do prenosnej pokladničky, uloženej v kancelárii prvého kontaktu 

Obecného úradu Trnovec nad Váhom a označenej „Dobrovoľná  zbierka  na reštaurovanie 
a rekonštrukciu kamenného kríža umiestneného v centre obce Trnovec nad Váhom“  
 

Použitie dobrovoľnej zbierky, jej vyúčtovanie a kontrola: 
 
Výnosy z dobrovoľnej zbierky sú v zmysle § 5 ods. 1 písm. e) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, príjmom rozpočtu obce. Získané 
finančné prostriedky budú použité na účel, na ktorý bola dobrovoľná zbierka vyhlásená. Kontrolu 
použitia finančných prostriedkov vykoná hlavná kontrolórka obce. Správa o výsledku použitia 



finančných prostriedkov získaných dobrovoľnou zbierkou bude prerokovaná na zasadnutí obecného 
zastupiteľstva. 
 
 

Uznesenie č. 345/2022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
1. prerokovalo návrh dodatku č. 1 k Zmluve o prenájme plochy na umiestnenie a prevádzkovania, 
samoobslužného automatu nájomcu Packeta Slovakia s. r. o. 
 
2. schvaľuje dodatok č. 1 k Zmluve o prenájme v navrhovanom znení, pričom cena prenájmu sa 
stanoví alikvotne v zmysle zmluvy o prenájme 
 
 

 
 
 

 
V Trnovci nad Váhom, 13. septembra 2022 
 
 
 
 
 
                                                                                                         Mgr. Oliver Berecz, starosta obce 


