
Zápisnica  
z 29. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

v Trnovci nad Váhom volebného obdobia 2018 – 2022, 

              ktoré sa konalo 12. septembra 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. Predĺženie nájomnej zmluvy – byt. dom 78 
4. Zápis do kroniky obce za rok 2020 – návrh 
5. VZN 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 - návrh 
6. 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. 640/7 - 
schválenie predaja 
7. Prevádzkový poriadok Komunitného centra Horný Jatov - návrh 
8. Návrh na vyradenie kníh z obecnej knižnice 
9. Návrh na otvorenie územného plánu obce 
10. Návrh na odvolanie náčelníka obecnej polície 
11. Návrh na vymenovanie náčelníka OP 
12. Rôzne (ponuka na prenájom nehnuteľností, žiadosti o odkúpenie nehnuteľností vo vlastníctve obce, 
stanovisko  k žiadosti o prenájom pozemku, stanovisko k výstavbe v časti obce Nový Dvor) 
13. Diskusia 
14. Záver 
 
29. 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 sedem z deviatich poslancov. Ospravedlnil sa R. Hrabovský, ale obecné zastupiteľstvo je 
uznášaniaschopné vo všetkých bodoch programu. Do návrhovej komisie starosta určil poslancov Ing. 
Ábrahámovú, D. Marčeka a PaedDr.  Székházi Hlavatú. Mgr. Berecz sa následne spýtal, či majú poslanci 
k zloženiu tejto komisie pripomienky alebo pozmeňujúci návrh. Keďže takýto návrh neodznel, dal 
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. 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 29. zasadnutia OZ určil poslancov Ing. 
Hlavatého a K. Tuskovú. 
 
Predsedajúci sa spýtal poslancov, či majú k programu rokovania návrhy alebo pripomienky, resp. žiadajú 
doplniť program rokovania. Žiadne návrhy a pripomienky od poslancov nezazneli, preto starosta dal 
hlasovať za schválenie programu 29. zasadnutia OZ 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. Székházi Hlavatá, 
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 sa v tomto bode jedná o uznesenie z minulého roka, keď prebehli rokovania medzi 
obecným úradom a cirkvou ohľadne majetkového vyrovnania pozemkov na cintoríne a pozemkov pod 
budovou fary. Od leta mala mať obec nového farského administrátora, k tomu napokon nedošlo. 
Nenastal tu žiadny posun, pokiaľ do nasledujúceho zasadnutia OZ nenastane zmena, obecný úrad podá 
návrh na zrušenie tohto uznesenia. 
 
Pri prerokúvaní tohto bodu sa dostavil poslanec PaedDr. Suba, PhD., čím sa počet poslancov zvýšil na 
osem. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:  
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
berie na vedomie Správu o plnení uznesení obecného zastupiteľstva 
 
Prezentácia: 8 
Za: 8 (Ing. Ábrahámová, Ing. Gašpierik, Ing. Hlavatý, 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: „Predĺženie nájomnej zmluvy – byt. dom 78“ 
 
Mgr. Berecz požiadal o krátku informáciu k tomuto bodu Ing. Ábrahámovú, ktorá povedala, že žiadosť 
podala rodina Matějíčková, ktorá obýva nájomný byt v zdravotnom stredisku. Nájomná zmluva končí 
k 30. 9. 2022, rodina požiadala o jej predĺženie do 31. 12. 2022, ale zároveň p. Matějíčková informovala, 
že kúpili rodinný dom. Zatiaľ sa nepresťahovali, ale pravdepodobne byt uvoľnia skôr než 31. 12. 
 
Návrh: 



Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
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 
 
Prezentácia: 8 
Za: 8 (Ing. Ábrahámová, Ing. Gašpierik, Ing. Hlavatý, 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: „Zápis do kroniky obce za rok 2020 – návrh“ 
 
V tomto bode starosta odovzdal slovo kronikárke obce I. Mesárošovej, ktorá povedala, že obec vedie 
kroniku v zmysle zákona o obecnom zriadení. Zápis do kroniky obsahuje všetky významné skutočnosti o 
politickom, hospodárskom, kultúrnom, sociálnom a inom dianí v obci. Zápis do kroniky za rok 2020 bol 
dňa 19. 8. 2022 zaslaný členom komisie športu, školstva, mládeže a kultúry pri OZ, ktorí k nemu nemali 
žiadne námietky ani pripomienky. Bol aj súčasťou materiálu na dnešné zasadnutie. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
schvaľuje zápis do kroniky obce Trnovec nad Váhom za rok 2020 bez pripomienok 
 
Prezentácia: 8 
Za: 9 (Ing. Ábrahámová, Ing. Gašpierik, Ing. Hlavatý, 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: „VZN 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 - návrh“ 
 
Mgr. Berecz požiadal o krátke zhrnutie prednostku obecného úradu, ktorá povedala, že tento návrh je 
doplnením a zmenou aktuálneho VZN. Podstatou sú tri zmeny, prvá je výnimka vecného bremena vo 
vlastníctve nehnuteľnosti pre žiadateľov aj nájomníkov. Druhá zmena sa týka presnej špecifikácie detí, 
ktoré sa posudzujú spoločne so žiadateľom a sú to deti buď vlastné, osvojené alebo zverené do 
pestúnskej starostlivosti. Tretia zmena sa týka lehoty, v ktorej je obec povinná prerokovať žiadosť 
o predĺženie nájomnej zmluvy a následnom informovaní žiadateľa o výsledku minimálne dva mesiace 
pred ukončením nájmu. Návrh VZN bol zverejnený v zmysle zákona a pripomienky k nemu v stanovenej 
lehote doručené neboli. Návrh prerokovala komisia sociálna, bytová a zdravotníctva, ale prednostka 
obecného úradu podotkla, že sa v návrhu vyskytla administratívna chyba, je v poslednej časti návrhu 
namiesto textu „§ 5 ods. 3“ má byť správne uvedené „§ 5 ods. 6“ a v tomto znení sa návrh bude aj 
schvaľovať. Ing. Rábek sa spýtal, či by nebolo jednoduchšie VZN č. 6/2019 zrušiť a prijať nové znenie, tak 
sa to vždy odporúčalo riešiť, nie prijímať dodatky. Mgr. Vargová odpovedala, že pripomienku berie na 
vedomie a bude ju v budúcnosti brať do úvahy. Ďalšie pripomienky neboli, preto starosta dal hlasovať 
o návrhu uznesenia. 
 



Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
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 
 
Prezentácia: 8 
Za: 8 (Ing. Ábrahámová, Ing. Gašpierik, Ing. Hlavatý, 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 „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. 640/7 - schválenie predaja“ 
 
Starosta informoval, že sa jedná o schválenie predaja pozemku, samotný zámer bol prerokovaný 
a schválený na 28. zasadnutí. Pozemok odkupuje pani Bartovicsová so svojimi deťmi a predaj sa 
uskutoční spôsobom hodným osobitného zreteľa. Kúpna cena bola stanovená na 12 Eur za meter 
štvorcový. 
 
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 Alžbetou Bartovicsovou, r. Keszeliová, bytom Trnovec nad 
Váhom 568, Jozefom Bartovicsom, r. Bartovics, bytom Trnovec nad Váhom 568 a Adrianou 
Pallerovou, r. Bartovicsová, 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. 

 
Prezentácia: 8 
Za: 8 (Ing. Ábrahámová, Ing. Gašpierik, Ing. Hlavatý, 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 „Prevádzkový poriadok Komunitného centra Horný Jatov - návrh“ 
 
Keďže návrh prevádzkového poriadku pripravila prednostka obecného úradu, predsedajúci jej udelil 
slovo. Mgr. Vargová konštatovala, že potreba prijať Prevádzkový poriadok Komunitno-spoločenského 
centra Horný Jatov vyplynula zo strany obyvateľov časti obce Horný Jatov. Budova bola aj v minulosti 
používaná na každodenné aktivity občanov, ale majú záujem využívať ju aj na voľnočasové a spoločenské 
aktivity s tým, že preberú časť zodpovednosti za prevádzku a údržbu budovy. Obecný úrad vypracoval 
prevádzkový poriadok a počkáme, čo vyplynie z praxe. Čas ukáže, či ľudia budú mať záujem a budovu 
budú využívať. Ing. Gašpierik sa spýtal, kto bude správcom budovy, prednostka mu odpovedala, že 
správcom bude zamestnanec obce, ale zároveň obecný úrad uzavrie aj zmluvu o dobrovoľníctve, 
prípadne dohodu. Aj dnes upratuje jedna dôchodkyňa na dohodu, ale obecný úrad má v pláne 
zamestnať niekoho perspektívneho, kto by za supervízie obecného úradu prevádzku komunitného 
centra manažoval.  
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
schvaľuje Prevádzkový poriadok Komunitno-spoločenského centra v časti Trnovec nad Váhom – Horný 
Jatov v navrhovanom znení 
 
Prezentácia: 8 
Za: 8 (Ing. Ábrahámová, Ing. Gašpierik, Ing. Hlavatý, 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 „Návrh na vyradenie kníh z obecnej knižnice“ 
 
V tomto bode sa slova ujala knihovníčka obecnej knižnice I. Mesárošová, povedala, že začiatkom roka 
bola vyradená predovšetkým beletria v slovenskom jazyku, v dnešnom návrhu sú najmä knihy pre deti 
a mládež, ako aj beletria v jazyku maďarskom. Jedná sa o knihy, ktoré sú zastarané, poškodené, 
opotrebované, prípadne sa jedná o duplikáty či multiplikáty. Knižnica každoročne získava dotácie na 



akvizíciu, nové knihy sa nakupujú aj z rozpočtu obce a aj z tohto dôvodu je potrebné priebežne 
aktualizovať knižný fond. Zoznam titulov navrhnutých na vyradenie bol súčasťou materiálov k dnešnému 
zasadnutiu. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
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 
 
Prezentácia: 8 
Za: 8 (Ing. Ábrahámová, Ing. Gašpierik, Ing. Hlavatý, 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 „Návrh na otvorenie územného plánu obce“ 
 
Mgr. Berecz vysvetlil, že návrh na otvorenie územného plánu vyplynul z požiadaviek, ktoré predložil 
podnikateľský sektor, diskusia sa viedla aj na zasadnutiach príslušných komisií. Poslednú zmenu 
územného plánu schválilo obecné zastupiteľstvo 15. 8. 2019 a keď sa schváli otvorenie územného plánu, 
dostane možnosť vyjadriť sa verejnosť, ale aj ďalší podnikatelia, aké požadujú zmeny a doplnky. Bude 
potom úlohou obecného úradu, poslancov a členov komisií, aby si návrhy prediskutovali a rozhodli, aké 
úpravy majú záujem zapracovať. Niektoré návrhy sú také, že záujem obce a občanov koliduje. Keďže 
návrhy sú aj od firiem ako Duslo či InVest, bude obecný úrad žiadať, aby sa podieľali aj na nákladoch za 
obstaranie územnoplánovacej dokumentácie. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
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 
 
Prezentácia: 8 
Za: 8 (Ing. Ábrahámová, Ing. Gašpierik, Ing. Hlavatý, 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 „Návrh na odvolanie náčelníka obecnej polície“ 
 
Starosta vyslovil predpoklad, že všetci poslanci sú informovaní, že náčelník obecnej polície R. Szabo, 
ktorý bol do funkcie vymenovaný v r. 2014, je už od novembra 2020 práceneschopný. Vzhľadom na 
povinnosti vyplývajúce z tejto funkcie je potrebné, aby náčelníkom bol niekto, kto prácu príslušníkov 
obecnej polície aj reálne organizuje a rieši všetko potrebné. R. Szabo je informovaný a súhlasí s tým, aby 
bol odvolaný, práve dnes zaslal správu, že jeho práceneschopnosť bude pokračovať a v dohľadnej dobe 
sa do práce nevráti. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 



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 
 
Prezentácia: 8 
Za: 8 (Ing. Ábrahámová, Ing. Gašpierik, Ing. Hlavatý, 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 „Návrh na vymenovanie náčelníka OP“ 
 
Starosta konštatoval, že ďalším bodom je logicky návrh na vymenovanie náčelníka OP, jeho návrh znie, 
aby bol vymenovaný do tejto funkcie súčasný zástupca poručík Gabriel Réső. On sám s vymenovaním 
súhlasí, aj bývalý náčelník R. Szabo navrhol práve jeho. Ide o hodnotného člena obecnej polície, svoju 
prácu vykonáva vynikajúco a preto je výborným kandidátom. D. Marček povedal, že v prípade, že obecné 
zastupiteľstvo vymenovanie poručíka Réső odsúhlasí, podá návrh na zvýšenie hodnosti. Mgr. Berecz mu 
povedal, že obecný úrad preštuduje Stanovy OP a ak to bude v súlade s nimi, pripraví sa návrh na 
zvýšenie hodnosti novo vymenovaného náčelníka. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
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 
 
 
Prezentácia: 8 
Za: 8 (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 12 „Rôzne (ponuka na prenájom nehnuteľností, žiadosti o odkúpenie nehnuteľností 
vo vlastníctve obce, stanovisko  k žiadosti o prenájom pozemku, stanovisko k výstavbe v časti obce 
Nový Dvor)“ 
 
Starosta uviedol, že tento bod sa skladá z viacerých častí, každá z nich sa prerokuje a následne sa prijme 
uznesenie. Začal ponukou na prenájom, ktorú zaslali obecnému úradu Železnice SR, ktoré ponúkajú obci 
možnosť prenájmu predstaničných priestorov. Reagujú tak na rokovania, ktoré prebehli zhruba pred 
troma rokmi, keď obecný úrad oslovil ŽSR so žiadosťou o prenájom týchto pozemkov, ale nenašiel sa 



konsenzus, lebo nájomné, ktoré žiadali, bolo príliš vysoké. Teraz oslovili oni obecný úrad, návrh je, aby 
zastupiteľstvo súhlasilo s rokovaniami ohľadne prípadného prenájmu. Ak obecné zastupiteľstvo bude 
súhlasiť, ŽSR predložia návrh nájomnej zmluvy, ale obecný úrad navrhuje osloviť ich proaktívne. 
Predstaničný priestor je vstupom do obce a zaslúžil by si vylepšenie. Ing. Rábek sa spýtal, či nie je 
možnosť, že by ŽSR darovali tieto pozemky obci, chystá sa tu výluka, vzniklo by miesto na parkovanie, 
deje sa to aj v obciach pri Bratislave so súhlasom ministerstva. Starosta odpovedal, že predtým o niečom 
podobnom nechceli ani počuť, nevie, či teraz budú ochotní pristúpiť na niečo takéto. Pokúsi sa však 
vyjednať čo najlepšie podmienky. Ing. Hlavatý konštatoval, že ŽSR by mali obci platiť za to, že ich 
pozemky udržiava. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
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 
 
Prezentácia: 8 
Za: 8 (Ing. Ábrahámová, Ing. Gašpierik, Ing. Hlavatý, D. Marček, Ing. Rábek, PaedDr. Suba, PhD., 
PaedDr. Székházi Hlavatá, K. Tusková) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie v navrhovanom znení. 
 
Starosta pokračoval informáciou o žiadosti pána Tótha s manželkou, ktorí 13. 7. 2022 požiadali obecný 
úrad o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu obce na pozemku parc. č. 530/2 a časť zhruba 41 metrov 
štvorcových z parcely 669/9 pred svojim domom. Ide o pozemky na Hornej ulici, pokiaľ ide o pozemok 
560/2, tam je okrem obce spoluvlastníkom aj Slovenský pozemkový fond. Žiadatelia mali záujem odkúpiť 
tieto pozemky už v r. 2015 a obecné zastupiteľstvo vtedy odsúhlasili predaj parcely 669/9, keď budú mať 
nehnuteľnosť vo vlastníctve, čo dnes už majú. Pokiaľ ide o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu, tam by 
bol spôsob predaja priamym predajom, musel by sa teda vypracovať znalecký posudok a následne 
ponúknuť možnosť odkúpiť podiel obom spoluvlastníkom. Ak by obaja odmietli, je na poslancoch, či 
budú chcieť tento pozemok predať. Pokiaľ ide o časť parcely pred rodinným domom, je potrebné 
vypracovať geometrický plán, aby sa zistilo, o koľko metrov štvorcových sa jedná. Zároveň obecný úrad 
navrhuje zrušiť aj uznesenie z roku 2015, zakončil Mgr. Berecz. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
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 
 
Prezentácia: 8 
Za: 8 (Ing. Ábrahámová, Ing. Gašpierik, Ing. Hlavatý, D. Marček, Ing. Rábek, PaedDr. Suba, PhD., 
PaedDr. Székházi Hlavatá, K. Tusková) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie v navrhovanom znení. 
 
Starosta pokračoval v tomto bode stanoviskom Slovenského vodohospodárskeho podniku, ktorý na 
žiadosť obce o možné odkúpenie pozemkov za Mlynárskou ulicou odpovedal, že sú ochotní rokovať 
o predaji, ale je potrebné, aby obec dala vypracovať znalecký posudok. Zároveň však informovali, že ani 
v takomto prípade im nevznikne povinnosť pozemok odpredať. Mgr. Berecz však zisťoval cenu 
znaleckého posudku, ktorá je v tomto prípade od 150 do 200 Eur. Komisie, ktoré stanovisko 
prediskutovali, odporúčajú vziať ho na vedomie a osloviť príslušného znalca.  
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
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 
 
Prezentácia: 8 
Za: 8 (Ing. Ábrahámová, Ing. Gašpierik, Ing. Hlavatý, D. Marček, Ing. Rábek, PaedDr. Suba, PhD., 
PaedDr. Székházi Hlavatá, K. Tusková) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie v navrhovanom znení. 
 
Mgr. Berecz pristúpil k poslednej žiadosti, ktorú podala spoločnosť Alt Energy. Jedná sa o stanovisko 
k výstavbe v časti obce Nový Dvor, kde sa stavajú zrubové domy. Spoločnosť žiada, aby sa obec vyjadrila 
k umiestneniu troch rodinných domov, ale táto oblasť je v územnom pláne definovaná ako rekreačná 
oblasť. Komisie OZ zaujali nesúhlasné stanovisko, keďže výstavba je v rozpore s územným plánom. Ing. 
Rábek povedal, že stanovisko k tejto žiadosti nie je v kompetencii OZ, starosta oponoval, že ide 
o závažnú časť života v obci, preto obecný úrad žiadosť postúpil komisiám a poslancom na vyjadrenie. 
Ing. Hlavatý povedal, že aj jeho stanovisko je záporné. PaedDr. Suba, PhD. sa zapojil do diskusie, 
povedal, že je rád, že o tejto žiadosti poslanci hovoria, lebo je zjavné a zrejmé, že domy sa v tejto časti 
stavajú s jasným cieľom, aby sa preklasifikovali na rodinné domy, hoci stavebné povolenia boli vydané 
na rekreačné objekty. Keď sa otvorí územný plán, je potrebné povedať, že v tejto lokalite sú dva subjekty 
na podnikateľskú činnosť, a trvať na funkčnom využití pre rekreačné účely, hoci dnes tam chcú stavať 
rodinné domy.  
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
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 
Prezentácia: 8 
Za: 7 (Ing. Ábrahámová, Ing. Gašpierik, Ing. Hlavatý, 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 13 „Diskusia“ 
 
Slovo si vzal starosta, informoval poslancov, že začala konečne rekonštrukcia dvoch objektov. Po dlhých 
peripetiách je to prístavba materskej školy, mal stretnutie s rodičmi 31. augusta, na ňom informoval 
o postupoch a náhradných priestoroch pre deti. Pred dvoma týždňami začala aj rekonštrukcia hasičskej 
zbrojnice, ktorá by mala byť tento rok dokončená. Keďže sa jedná dnes o posledné plánované 
zasadnutie, zároveň by rád poďakoval poslancom za ich prácu, za konštruktívny prístup a keďže všetci 
kandidujú aj v nadchádzajúcich voľbách, zaželal im veľa zdaru a úspechov.  
 
Do diskusie sa následne prihlásil zástupca starostu Ing. Hlavatý. Konštatoval, že šiesteho augusta bola 
dôstojne zavŕšená rekonštrukcia sochy sv. Tekly za prítomnosti nášho súčasného aj bývalého farského 
administrátora, poslancov OZ a dobrovoľných darcov, ktorí poli veľmi potešení prístupom zo strany 
obce. Nie je bežné, že sa rekonštrukcia prícestnej sochy robí na takejto úrovni, preto je rád, že môže byť 
súčasťou samosprávy, ktorá si pamiatky váži a rekonštruuje ich. V týchto dňoch prebieha rekonštrukcia 
kríža z roku 1832, ktorý dali postaviť dvaja darcovia ako prejav vďaky za ukončenie pandémie cholery, 
ktorá si vyžiadala 93 obetí spomedzi občanov našej obce. Preto Ing. Hlavatý požiadal, aby poslanci znova 
vyhlásili zbierku, aby aj obyvatelia mohli na rekonštrukcii tohto kríža participovať. Pokladá za 
symbolické, že aj dnes veríme, že skončila novodobá pandémia, preto by rekonštrukcia mohla byť 
prejavom vďaky za ukončenie pandémie COVID-19, ktorá si tiež vyžiadala obete medzi našimi občanmi. 
PaedDr. Suba, PhD. povedal, že pokladá úmysel za veľmi chvályhodný, ale nemali by sme rekonštrukciu 
venovať ukončeniu pandémie, lebo ľudia na Covid stále zomierajú. Ing. Hlavatý odpovedal, že verí tomu, 
že keď sa zbierka koncom roka skončí, potrvá nejakú dobu, kým bude zhotovená náučno-informačná 
tabuľa a kríž bude posvätený, tak snáď dovtedy pandémia skončí.  
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
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. 
 
Prezentácia: 8 
Za: 8 (Ing. Ábrahámová, Ing. Gašpierik, Ing. Hlavatý, 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 do diskusie zapojil PaedDr. Suba, PhD., spomenul, že pred dvoma-tromi rokmi sa hovorilo 
o prečistení a sprevádzkovaní kanálov, ale keď včera išiel po daždi na ihrisko, jarky boli upchaté. Ing. 
Hlavatý povedal, že skôr sa nazdáva, že sú v nich úzke prietoky, ktoré sa zapchali. Pracovníci obecného 
úradu na dolnom konci obnovovali priechodnosť jarkov. Starosta povedal, že informáciu preverí. Potom 
poslankyňa K. Tusková informovala, že do školy v novom školskom roku nastúpilo 172 detí, do materskej 
školy 69. Po slávnostnom zahájení však nastali problémy, v školskej jedálni je to elektrina, možno by bolo 
dobré urobiť revíziu, lebo to, čo pred niekoľkými rokmi bolo vyhovujúce, dnes už nie je. Starosta jej 
odpovedal, že pracovníci našli zrejme príčinu a obec kontaktovala aj firmu, ktorá opravu vykoná. Ďalej K. 
Tusková povedala, že škola dostala výpoveď zo zmluvy od spoločnosti, ktorá im distribuuje energiu, 
žiadajú osemnásobné zvýšenie ceny. Starosta povedal, že to sa dalo očakávať, minulý týždeň bol snem 
ZMOS. Zhováral sa s primátorom Šale, ktorý tam bol za náš región, ten mu povedal, že premiér sa 
vyjadril, že energie bude obstarávať štát, aby ceny boli nižšie. Aj on sa obáva týchto čísel. Ing. Hlavatý sa 
spýtal, či sa takto jednostranne dá zmluva vypovedať, hlavná kontrolórka mu odpovedala, že každá 
zmluva má klauzulu o výpovednej lehote. Prednostka dodala, že dnes je, žiaľ, tá cena aktuálna. K. 
Tusková ešte doplnila, že uvidia, ako to bude s peniazmi na energie od štátu, hlavná kontrolórka 
povedala, že školy podávali dohodovacie konanie, K. Tusková jej odpovedala, že v ňom rátali s určitým 
navýšením, ale nepredpokladali, že bude až takéto výrazné. 
 
Mgr. Berecz povedal, že obec plánuje zapojiť sa do projektu so stopercentným financovaním, v ktorom 
sa jedná práve o energie. Pokiaľ sa to podarí, zapojí sa tam aj škola a materská škola. Potom K. Tusková 
informovala, že 23. septembra sa koná beh okolo Ameriky, bude rada, ak prídu aj poslanci, či už ako 
bežci, alebo ako diváci. 24. septembra bude rozlúčka s letom, dá sa prihlásiť aj do súťaže vo varení 
guláša.  
 
Ing. Ábrahámová dala návrh, aby obec propagovala možnosť mediácie, raz mesačne by mohol prísť 
mediátor, ktorý by mohol pomôcť ľuďom v ťažkej situácii, keď tragické udalosti budú možno naberať na 
intenzite. Obec by obyvateľov informovala o termínoch prostredníctvom novín a webu. K. Tusková 
apelovala, aby sa v ZOS umiestnil altánok, potom sa prihlásila prednostka obecného úradu. Pripomenula, 
že minulý rok sa schvaľovala zmluva o prenájme priestranstva pre spoločnosť Packeta, dnes potrebujú 
kapacitu rozšíriť pre veľký záujem, boxy sú veľmi vyťažené, plocha, ktorú majú prenajatú, by sa zväčšila 
z jedného metra na 1,83 m2 s tým, že alikvotne by sa zvýšilo aj nájomné. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
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 
 
Prezentácia: 8 
Za: 8 (Ing. Ábrahámová, Ing. Gašpierik, Ing. Hlavatý, D. Marček, Ing. Rábek, PaedDr. Suba, PhD., 
PaedDr. Székházi Hlavatá, K. Tusková) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie v navrhovanom znení. 
 
Ing. Gašpierik sa spýtal, či má okres alebo kraj územný plán, prednostka mu odpovedala, že má. Ing. 
Gašpierik sa spýtal, či sa dá doňho zasiahnuť, lebo nevie, či by prijal za svoju myšlienku, že všade po okolí 
budú rozmiestnené veterné turbíny, keďže práve tu sú vhodné podmienky. Zdá sa mu nefér, aby občania 
nášho kraja trpeli za celé Slovensko. Ing. Ábrahámová povedala, že EIA sa na lokalitu pozerá len v danom 
čase, Mgr. Vargová povedala, že to nie je jediné kritérium, ale ak je výstavba takýchto veterných parkov 
v súlade s EIA, určite je to pozitívne vnímané. 
 
Potom Ing. Ábrahámová povedala, že má informácie, že detská lekárka MUDr. Vargová sa chce obrátiť 
na komisiu sociálnu, bytovú a zdravotníctva, aby sa v rozpočte našli prostriedky na vybavenie čakárne. 
Starosta povedal, že žiadosť si podať môže, ale obec tam už dala pulty, keď čakáreň vytopilo. Mgr. 
Vargová povedala, že aj vybavenie ambulancie si zabezpečuje lekár z vlastných zdrojov, preto pokladá 
takúto žiadosť za potrebné prediskutovať. Ing. Ábrahámová povedala, že keby obec zabezpečila kreslá, 
pani doktorku by to potešilo, ona túto prosbu tlmočí. 
 
Keďže ďalšie diskusné príspevky neboli, starosta všetkým prítomným poďakoval za účasť a ukončil 29. 
zasadnutie OZ. 
 
 
Overovatelia: 
 
 
 
 
Ing. Jaroslav Hlavatý                                                                                                         Katarína Tusková 
 
 
 
Zapísala: Iveta Mesárošová 
 
 
V Trnovci nad Váhom, 16. septembra 2022                                            
 
 
 
 
 
                                                                                               Mgr. Oliver Berecz, starosta obce 


