
Zápisnica  
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

v Trnovci nad Váhom volebného obdobia 2022 – 2026, 

              ktoré sa konalo 14. novembra 2022 v zasadačke Obecného úradu  

Trnovec nad Váhom 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny  
 
Program:  
1. Úvodné náležitosti:  
     a) určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
     b) informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledku volieb do obecného zastupiteľstva a  
         o výsledku voľby starostu obce 
     c) zloženie sľubu novozvoleného starostu obce  
     d) zloženie sľubu novozvolených poslancov 
2. Schválenie programu zasadnutia 
3. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie 
4. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie 
5. Príhovor novozvoleného starostu 
6. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba ich predsedu a členov komisií 
7. Voľba členov redakčnej rady Trnoveckých novín 
8. Poverenie poslancov pre výkon obradov, voľba členov Zboru pre občianske záležitosti 
9. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať zasadnutia OZ 
10. Určenie zástupcu starostu obce 
11. Určenie platu starostu obce 
12. Diskusia 
13. Záver 
 
Mgr. Oliver Berecz v súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona o obecnom zriadení otvoril ustanovujúce 
zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Trnovci nad Váhom, privítal prítomných a konštatoval, že 
pozvánky boli doručené všetkým poslancom a prizvaným. Za zapisovateľku ustanovujúceho zasadnutia 
určil Ivetu Mesárošovú, za overovateľov zápisnice Ing. Gašpierika a Ing. Hlavatého. Potom odovzdal 
slovo predsedníčke Miestnej volebnej komisie v Trnovci nad Váhom p. Márii Hrabovskej, ktorá uviedla, 
že všetci prítomní sú dobre oboznámení s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obcí, ale rada by ich 
oboznámila s nimi aj oficiálne. Za starostu obce bol zvolený Mgr. Berecz, ktorý získal 750 platných 
hlasov, za poslancov boli zvolení Ing. Gašpierik, K. Tusková, Ing. Ábrahámová, Ing. Hlavatý, PaedDr. Suba, 
PhD., Ing. Rábek, R. Hrabovský, M. Tóth a keďže Mgr. Berecz sa vzdal mandátu poslanca, ako prvý 
náhradník nastupuje na uprázdnený mandát D. Marček. Ďalej predsedníčka Miestnej volebnej komisie 
odovzdala novozvolenému starostovi a novozvoleným poslancom osvedčenia o zvolení a zaželala im, aby 
svoju prácu vykonávali poctivo a svedomite, ako to robili v predchádzajúcom volebnom období. Zaželala 
im veľa síl do ďalšej práce, ale predovšetkým dobré zdravie. 
 
V súlade s § 13 ods. 1 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov potom 
Mgr. Berecz zložil zákonom predpísaný sľub a potvrdil ho svojím podpisom (tento sľub je prílohou 
zápisnice). Potom oznámil, že nasleduje zloženie sľubu novozvolených poslancov, ktorého znenie 
v súlade s Metodickým pokynom Ministerstva vnútra novozvolený starosta prečítal. Následne vyzval 
novozvolených poslancov, aby sa podpísali pod text sľubu. Sľub poslancov je prílohou tejto zápisnice. 
 
Starosta konštatoval, že na ustanovujúcom zasadnutí je prítomných všetkých 9 poslancov obecného 
zastupiteľstva, teda zasadnutie je uznášaniaschopné vo všetkých bodoch programu. 
 
K bodu programu 2: „Schválenie programu zasadnutia“ 
 



Starosta obce vyzval prítomných poslancov, aby uviedli prípadné návrhy alebo pripomienky k programu 
ustanovujúceho zasadnutia OZ. Keďže žiadne neboli, dal hlasovať o programe dnešného zasadnutia. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
schvaľuje program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 
 
Prezentácia: 9 
Za: 9 (Ing. Ábrahámová, Ing. Gašpierik, Ing. Hlavatý, R. Hrabovský, D. Marček, Ing. Rábek, PaedDr. 
Suba, PhD., M. Tóth, K. Tusková) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie v navrhovanom znení. 
 
K bodu programu 3: „Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie“ 
 
Starosta uviedol, že navrhuje za členov návrhovej komisie Ing. Ábrahámovú, K. Tuskovú a R. 
Hrabovského a dal o tomto návrhu hlasovať.  
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
1. zriaďuje návrhovú komisiu v zložení poslancov Ing. Ábrahámová, R. Hrabovský, K. Tusková 
 
2. vymedzuje úlohy návrhovej komisie nasledovne: 

 sledovať priebeh zasadnutia a predkladať k prerokúvaným bodom programu a k postupu 
rokovania návrhy uznesení 

 
Prezentácia: 9 
Za: 9 (Ing. Ábrahámová, Ing. Gašpierik, Ing. Hlavatý, R. Hrabovský, D. Marček, Ing. Rábek, PaedDr. 
Suba, PhD., M. Tóth, K. Tusková) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie v navrhovanom znení. 
 
Mandátová komisia má za úlohu overiť zloženie sľubu starostu aj poslancov, zistiť prípadnú 
nezlučiteľnosť funkcií a o svojich zisteniach informovať zastupiteľstvo. Do tejto komisie starosta navrhol 
poslancov Ing. Gašpierika, Ing. Hlavatého a Ing. Rábeka. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
1. zriaďuje mandátovú komisiu v zložení poslancov Ing. Gašpierik, Ing. Hlavatý, Ing. Rábek 
 
2. vymedzuje úlohy mandátovej komisie nasledovne: 

 overiť zloženie sľubu novozvoleného starostu a zloženie sľubu poslancov novozvoleného 
obecného zastupiteľstva kontrolou úplnosti ich podpisov pod textom zákonom predpísaného 
sľubu 

 zistiť prípadnú prítomnosť nezlučiteľných funkcií na základe čestných vyhlásení zvolených 
funkcionárov 

 a podať správu o výsledkoch ustanovujúcemu zasadnutiu obecného zastupiteľstva 



Prezentácia: 9 
Za: 9 (Ing. Ábrahámová, Ing. Gašpierik, Ing. Hlavatý, R. Hrabovský, D. Marček, Ing. Rábek, PaedDr. 
Suba, PhD., M. Tóth, K. Tusková) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie v navrhovanom znení. 
 
Úlohou volebnej komisie je osvedčiť priebeh voľby do orgánov obecného zastupiteľstva, teda do komisií. 
Do tejto komisie starosta navrhol poslancov D. Marčeka, PaedDr. Subu, PhD. a M. Tótha. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
1. zriaďuje volebnú komisiu v zložení poslancov D. Marček, PaedDr. Suba, PhD. a M. Tóth 
 
2. vymedzuje úlohy volebnej komisie nasledovne: 

 dohliadať na priebeh volieb do orgánov obecného zastupiteľstva, overiť sčítanie hlasov a podať 
ustanovujúcemu zasadnutiu správu o výsledku volieb 

 
Prezentácia: 9 
Za: 9 (Ing. Ábrahámová, Ing. Gašpierik, Ing. Hlavatý, R. Hrabovský, D. Marček, Ing. Rábek, PaedDr. 
Suba, PhD., M. Tóth, K. Tusková) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie v navrhovanom znení. 
 
K bodu programu 4: „Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie“ 
 
Členovia mandátovej komisie po skontrolovaní predložených dokumentov skonštatovali, že všetky 
náležitosti sú v poriadku, starosta aj všetci novozvolení poslanci podpísali sľub, všetci predložili 
osvedčenie o zvolení a čestné vyhlásenia. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:  
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
1. berie na vedomie 

 výsledky volieb do orgánov samosprávy obce 
 predloženú správu mandátovej komisie 

 
2. konštatuje, že novozvolený starosta a poslanci novozvoleného obecného zastupiteľstva zložili 
a podpisom potvrdili zákonom predpísaný sľub 
 
Prezentácia: 9 
Za: 9 (Ing. Ábrahámová, Ing. Gašpierik, Ing. Hlavatý, R. Hrabovský, D. Marček, Ing. Rábek, PaedDr. 
Suba, PhD., M. Tóth, K. Tusková) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie v navrhovanom znení.  
 
K bodu programu 5: „Príhovor novozvoleného starostu“ 
 



Mgr. Berecz informoval, že sa rozhodol nepredniesť klasický príhovor, na predchádzajúcom zasadnutí sa 
poďakoval zastupiteľstvu za spoluprácu, za všetko, čo spolu zvládli. Dnes môže poďakovanie len 
opakovať, lebo volebné obdobie 2018-2022 bolo netypické, boli to štyri roky poznačené neočakávanými 
záležitosťami, hoci zažili aj veľa pekného, boli aj udalosti, ktoré šokovali, ba priam zaskočili. Z poslancov 
uplynulého funkčného obdobia nebola zvolená len PaedDr. Székházi Hlavatá, rád by však za spoluprácu 
poďakoval aj jej. Vďaku si zaslúži prednostka obecného úradu a zamestnanci úradu, pretože všetku 
prácu zvládli výborne, čoho ocenením je aj výsledok volieb do orgánov samosprávy obcí. Je to výsledok 
nielen jeho, ale aj poslancov, občania ocenili ich prácu a takmer všetkých zvolili znova. Veľká vďaka patrí 
miestnym organizáciám a združeniam, s ktorými on a obec za uplynulé roky spolupracovali, či už ide 
o Csemadok, ZO JDS, poľovnícke združenia, FK Dynamo, alebo ostatné. Vždy sa snažil nájsť prijateľné 
riešenia neriešiteľných situácií, hoci nie vždy boli spokojní všetci. Žiaľ, musí pokračovať v negatívnom 
duchu, lebo hoci nechce strašiť a hovoriť, že bude zle, pohľad do budúcnosti nie je pozitívny. Pôvodne 
dúfal, dodal starosta, že sa budú môcť nadýchnuť a riešiť záležitosti, ktoré sa nedotiahli v dôsledku 
pandémie COVID-19. Vyzerá to však tak, že aj ďalšie obdobie bude veľmi náročné, či už ide o ceny 
energií, zvyšovanie miezd, ale aj mechanicko-biologickú úpravu odpadu, ktorá zvýši ceny za odvoz 
odpadu, ďalší rok bude veľmi ťažký. Verí však, že tento tím všetko zvládne, že kontinuita a spolupráca 
budú pokračovať, komunikácia bude aj naďalej otvorená. Mgr. Berecz dodal, že nebude sľubovať 
transparentnosť, to sľubuje každý, ale môže sľúbiť, že všetky informácie bude komunikovať, hoci možno 
niekedy budú informácie oneskorené, ale treba mať na pamäti, že občas má on sám informácie natoľko 
protichodné, že chvíľu trvá, kým ich obec overí. Na záver povedal, že túto obec neriadi starosta, ani 
poslanci, riadia ju spoločne a na to treba pamätať. Potom poďakoval za pozornosť a pristúpil k ďalšiemu 
bodu programu. 
 
K bodu programu 6: „Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba ich predsedu a členov komisií“ 
 
Starosta konštatoval, že ďalším bodom je zriadenie komisií, tento bod je obšírnejší, lebo každej komisii je 
potrebné vymedziť aj úlohy. Potom sa bude hlasovať o zložení jednotlivých komisií a aj tu by rád 
ponechal kontinuitu. Výnimku tvorí komisia na ochranu kultúrneho dedičstva obce, ktorá bola zriadená 
ako dočasná, ale mala by sa zriadiť ako stála komisia. Pre volebné obdobie 2022 – 2026 je navrhnutých 
šesť komisií, finančná, podnikateľská a nakladania s majetkom obce, životného prostredia, dopravy, 
výstavby a poľnohospodárstva, športu, školstva, mládeže a kultúry, sociálna, bytová a zdravotníctva, 
na ochranu kultúrneho dedičstva obce Trnovec nad Váhom a komisia pre dohľad nad dodržiavaním 
ústavného zákona NRSR č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri vykonávaní funkcií verejných 
funkcionárov. Poslanci nemali pripomienky, preto starosta dal hlasovať. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
1. zriaďuje komisiu finančnú, podnikateľskú a nakladania s majetkom obce 
  
- vymedzuje jej úlohy nasledovne:  

 vytvára koncepciu a kritériá nakladania s majetkom obce s cieľom zabezpečiť efektívne 
fungovanie obce, s reálnym príjmom do rozpočtu 

 vytvára koncepciu a kritériá obstarávania majetku obce 

 navrhuje koncepčné riešenia týkajúce sa príjmov obce (daň z nehnuteľností, daň za užívanie 
verejného priestranstva, poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a pod.) 

 prerokováva a vyjadruje sa k návrhu rozpočtu obce, posudzuje rozpočtové požiadavky z hľadiska 
ich prínosu pre obec a jej rozvoj 

 prerokováva a vyjadruje sa k návrhu na zmenu rozpočtu obce vrátane obecných organizácií 
(ďalej len rozpočtu obce) na príslušný rok 

 prerokováva a hodnotí priebežné výsledky plnenia rozpočtu obce ako i účelovosť a efektívnosť 
vynaložených finančných prostriedkov 

 prerokováva a vyjadruje sa k záverečnému účtu obce a rozdeleniu hospodárskeho výsledku 

 prerokováva a vyjadruje sa k použitiu mimorozpočtových peňažných fondov 



 prerokováva a vyjadruje sa k prijatým úverom, resp. pôžičkám obcou a zriadeniu záložného 
práva k majetku obce 

 prerokováva a vyjadruje sa k združovaniu prostriedkov obce 

 prerokováva a vyjadruje sa k prevodom hnuteľného a nehnuteľného majetku obce vrátane 
zverenia majetku obce do výpožičky a prenájmu majetku obce 

 prerokováva prijatie darov 

 prerokováva a vyjadruje sa k odpusteniu, resp. zníženiu pohľadávok obce 

 prerokováva a vyjadruje sa k nákupu nehnuteľného majetku do vlastníctva obce 

 kontroluje spôsob realizácie uznesení zastupiteľstva a dodržiavanie VZN v pôsobnosti 
komisie 

 vyjadruje sa osobitne k VZN týkajúcich sa nakladania s majetkom obce, resp. iným materiálom 
majúcim dopad na rozpočet obce 

 prerokováva návrhy investičných akcií obce a zaujíma k nim stanovisko 

 zúčastňuje sa na kontrolných dňoch investičných akcií obce 

 prerokováva parametre investičných akcií a podmienky pre zadanie jednotlivých investičných 
akcií v štádiu projektovej prípravy 

 vyjadruje sa k podkladom pre verejné obstarávanie investičných akcií 

 je garantom pri príprave strategických materiálov obce týkajúcich sa smerovania a rozvoja 
obce 

 v potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami OZ 
 
2. zriaďuje komisiu životného prostredia, dopravy, výstavby a poľnohospodárstva 
 
- vymedzuje jej úlohy nasledovne: komisia zaujíma svoje odborné stanoviská najmä v súvislosti: 

 s návrhom rozpočtu obce a organizácií riadených obcou, zmenami rozpočtu 

 so záverečným účtom obce 

 s návrhom programu odpadového hospodárstva 

 so zásobovaním pitnou vodou a odvádzaním odpadových vôd na území obce 

 s koncepciou tvorby a ochrany životného prostredia 

 s čistotou obce, správou a údržbou verejnej zelene, odvozom komunálneho odpadu a triedených 
zložiek odpadu vrátane biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu 

 s realizáciou investičnej činnosti 

 s budovaním technickej infraštruktúry a dopravných stavieb 

 s návrhmi VZN obce v oblasti životného prostredia, dopravy, výstavby a poľnohospodárstva 

 s technickým stavom miestnych komunikácií 

 s označovaním ulíc a verejných priestranstiev 

 s posudzovaním koncepcie z hľadiska rozvoja obce 

 s ďalšími záležitosťami, ktoré spadajú pod oblasť pôsobenia tejto komisie 
 
3. zriaďuje komisiu športu, školstva, mládeže a kultúry 
 
- vymedzuje jej úlohy nasledovne: 

 svojimi podnetmi a návrhmi podporuje zriadenie a zachovanie kultúrnej činnosti, záujmových 
a spoločenských organizácií v oblasti jej pôsobnosti 

 vytvára a kontroluje činnosť a podmienky na zabezpečenie rozvoja osvetovej a knižničnej 
činnosti 

 organizačne pripravuje významné kultúrne a spoločenské podujatia miestneho významu 

 vyjadruje sa k zriadeniu, spojeniu a zrušeniu základnej školy, materskej školy a školského 
zariadenia 

 predkladá návrhy pri zostavovaní plánu a rozpočtu školy a školského zariadenia 

 sleduje stav výkonu správy školy a školského zariadenia v obci sleduje stav výchovy a 
vzdelávania v základnej škole a školského zariadenia, o čom informuje obecné zastupiteľstvo 

 dáva návrhy a podnety na voľbu členov Rady školy 



 podnetmi a návrhmi utvára podmienky na rozvoj telesnej kultúry v obci, najmä rozvoj športu pre 
všetkých a podporuje organizovanie telovýchovných , turistických a športových 
podujatí  

 kontroluje stav správy športových obecných zariadení, sleduje a vyhodnocuje výsledky a úroveň 
jednotlivých telovýchovných, turistických a športových podujatí, o čom informuje obecné 
zastupiteľstvo.  
 

4. zriaďuje komisiu sociálnu, bytovú a zdravotníctva 
 
- vymedzuje jej úlohy nasledovne: komisia zaujíma svoje odborné stanoviská najmä v súvislosti: 

 so zriaďovaním, zrušovaním, zmenami a doplnkami v náplni činnosti ZOS 
 s poskytovaním starostlivosti v oblasti sociálnych služieb 
 s návrhom poradovníka žiadateľov o obecný byt 
 s výmenou bytov, poskytnutím náhradného bytu, výpoveďou z nájmu bytu 
 so žiadosťami a návrhmi na poskytovanie dotácií alebo návratnej finančnej výpomoci žiadateľom 

poskytujúcim sociálnu alebo zdravotnú starostlivosť  
 s návrhmi VZN obce týkajúcich sa oblastí sociálnej, zdravotnej a bytovej 
 s ďalšími záležitosťami, ktoré spadajú pod oblasť pôsobenia tejto komisie 

 
5. zriaďuje komisiu na ochranu kultúrneho dedičstva obce Trnovec nad Váhom 
 
- vymedzuje jej úlohy nasledovne: 

 vedie evidenciu pamätihodností obce 

 podáva návrh na zápis hmotnej alebo nehmotnej veci na zápis do evidencie pamätihodností 
obce 

 podáva návrh na vyradenie hmotnej alebo nehmotnej veci z evidencie pamätihodností obce 

 predkladá návrhy na ochranu kultúrnych pamiatok a pamätihodností obce, ich správu a údržbu  

 navrhuje opatrenia na predchádzanie ohrozenia, poškodenia, zničenia pamätihodnosti obce  

 navrhuje opatrenia na trvalé udržiavanie dobrého stavu vrátane prostredia kultúrnej pamiatky 
alebo pamätihodnosti obce  

 spolupracuje pri prezentácii pamätihodností obce ako súčasti svojho kultúrno‐historického 
dedičstva prostredníctvom informačno‐propagačných materiálov, internetovej stránky obce 

 spolupracuje s orgánmi štátnej správy zúčastnenými na plnení úloh na úseku ochrany 
pamiatkového fondu, ako aj s vedeckými a odbornými inštitúciami, nadáciami a občianskymi 
združeniami na území obce 

 v potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami OZ 
 

6. zriaďuje komisiu pre dohľad nad dodržiavaním ústavného zákona NR SR č. 357/2004 Z. z. o ochrane 
verejného záujmu pri vykonávaní funkcií verejných funkcionárov. 
 
Táto komisia je zriadená a plní úlohy podľa ústavného zákona č.357/2004 Z. z. o ochrane verejného 
záujmu pri výkone funkcii verejných funkcionárov. 
 
Prezentácia: 9 
Za: 9 (Ing. Ábrahámová, Ing. Gašpierik, Ing. Hlavatý, R. Hrabovský, D. Marček, Ing. Rábek, PaedDr. 
Suba, PhD., M. Tóth, K. Tusková) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie v navrhovanom znení. 
 
Následne dal starosta návrh na zloženie jednotlivých komisií a dal o tomto návrhu hlasovať. 
 



Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
1. volí 
a) za členov komisie finančnej, podnikateľskej a nakladania s majetkom obce Ing. Moniku Ábrahámovú, 
Róberta Lánga, Dezidera Marčeka, PaedDr. Jazmínu Székházi Hlavatú, Katarínu Tuskovú a Mgr. Adriána 
Vološina 
b) za predsedu komisie Ing. Jaroslava Hlavatého  
 
2. volí 
a) za členov komisie životného prostredia, dopravy, výstavby a poľnohospodárstva 
Ing. Jozefa Beloviča, Ing. Máriu Gašpierikovú, Rastislava Hrabovského, Vladislava Ševčíka, Martina Tótha, 
Ing. Jána Vala a Ing. Petronelu Vižďákovú 
b) za predsedu komisie PaedDr. Imricha Subu, PhD. 
 
3. volí 
a) za členov komisie športu, školstva, mládeže a kultúry 
Ing. Moniku Ábrahámovú, Martina Hajdú, Valériu Horváthovú, Dezidera Marčeka, Ivetu Mesárošovú, 
Mgr. Máriu Peškovú, PaedDr. Jazmínu Székházi Hlavatú a Martina Tótha 
b) za predsedu komisie Katarínu Tuskovú 
 
4. volí 
a) za členov komisie sociálnej, bytovej a zdravotníctva Ing. Petra Gašpierika, Ing. Jaroslava Hlavatého, 
Rastislava Hrabovského, Dezidera Marčeka, Ing. Júliusa Rábeka, PaedDr. Imricha Subu, PhD., Martina 
Tótha a Katarínu Tuskovú 
b) za predsedu komisie Ing. Moniku Ábrahámovú  
 
5. volí 
a) za členov komisie na ochranu kultúrneho dedičstva obce Trnovec nad Váhom 
Ing. Jaroslava Hlavatého, Rastislava Hrabovského, Ivetu Mesárošovú, ThDr. Antona Solčianskeho, 
PaedDr. Imricha Subu, PhD. a Katarínu Tuskovú 
b) za predsedu komisie Mgr. Olivera Berecza 
 
6. volí 
a) za členov komisie pre dohľad nad dodržiavaním ústavného zákona NRSR č. 357/2004 Z. z. o ochrane 
verejného záujmu pri vykonávaní funkcií verejných funkcionárov Rastislava Hrabovského, Dezidera 
Marčeka, Ing. Júliusa Rábeka, PaedDr. Imricha Subu, PhD. 
b) za predsedu komisie Ing. Petra Gašpierika 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie v navrhovanom znení. 
 
Prezentácia: 9 
Za: 9 (Ing. Ábrahámová, Ing. Gašpierik, Ing. Hlavatý, R. Hrabovský, D. Marček, Ing. Rábek, PaedDr. 
Suba, PhD., M. Tóth, K. Tusková) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie v navrhovanom znení. 
 
K bodu programu 7: „Voľba členov redakčnej rady Trnoveckých novín“ 
 
Nasledujúcim bodom bola voľba členov redakčnej rady obecných novín, ktoré vydáva obecný úrad, 
prispievajú do nich organizácie pôsobiace v obci.  
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 



Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
volí 
a) za členov redakčnej rady Trnoveckých novín Mgr. Olivera Berecza, Máriu Futóovú, Dezidera Marčeka, 
Ivetu Mesárošovú a Katarínu Tuskovú 
b) za zodpovedného redaktora Ivetu Mesárošovú 
 
Prezentácia: 9 
Za: 9 (Ing. Ábrahámová, Ing. Gašpierik, Ing. Hlavatý, R. Hrabovský, D. Marček, Ing. Rábek, PaedDr. 
Suba, PhD., M. Tóth, K. Tusková) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie v navrhovanom znení. 
 
K bodu programu 8:„Poverenie poslancov pre výkon obradov, voľba členov Zboru pre občianske 
záležitosti“ 
 
Starosta uviedol, že poverením pre výkon obradov navrhuje tých istých poslancov ako v uplynulom 
volebnom období a nikto z poslancov nemal doplňujúci návrh. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
A. prerokovalo: 
návrh na poverenie poslancov pre výkon obradov, návrh na určenie sobášnych dní, sobášnych hodín a 
sobášnej miestnosti 
B. poveruje: 
vykonávaním aktu sobášenia pre volebné obdobie 2022 – 2026 okrem starostu obce poslancov Ing. 
Moniku Ábrahámovú, PaedDr. Imricha Subu, PhD., Katarínu Tuskovú 
C. určuje: 
1. sobášne dni: piatok a sobota s výnimkou sviatkov 
2. sobášne hodiny: piatok od 14.00 do 17.00 h., sobota od 13.00 do 18.00 h. 
3. sobášnu miestnosť: obradná sieň v budove Obecného úradu Trnovec nad Váhom 
 
Prezentácia: 9 
Za: 9 (Ing. Ábrahámová, Ing. Gašpierik, Ing. Hlavatý, R. Hrabovský, D. Marček, Ing. Rábek, PaedDr. 
Suba, PhD., M. Tóth, K. Tusková) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie v navrhovanom znení. 
 
Nasledovala voľba členov Zboru pre občianske záležitosti, zloženie zostalo rovnaké ako v uplynulom 
období, za nového člena bol navrhnutý R. Gofjar. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
volí  
za členov Zboru pre občianske záležitosti v Trnovci nad Váhom Lenku Ešekovú, Radovana Gofjara, Máriu 
Peškovú a Alexandru Takácsovú 
 
Prezentácia: 9 



Za: 9 (Ing. Ábrahámová, Ing. Gašpierik, Ing. Hlavatý, R. Hrabovský, D. Marček, Ing. Rábek, PaedDr. 
Suba, PhD., M. Tóth, K. Tusková) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie v navrhovanom znení. 
 
K bodu programu 9:„ Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať 
zasadnutia OZ“ 
 
Starosta pripomenul, že v zmysle zákona o obecnom zriadení zasadnutie obecného zastupiteľstva 
zvoláva starosta obce, ak nemôže, zvoláva zasadnutie zástupca starostu. V určitých špecifických 
prípadoch môže zasadnutie zvolať aj iný poslanec, ktorého poverí obecné zastupiteľstvo. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
podľa § 12 ods. 2, 3, 5 a 6 Zákona o obecnom zriadení 
 
poveruje poslankyňu Katarínu Tuskovú za podmienok uvedených v citovaných ustanoveniach Zákona 
o obecnom zriadení zvolať zasadnutie obecného zastupiteľstva 
 
Prezentácia: 9 
Za: 9 (Ing. Ábrahámová, Ing. Gašpierik, Ing. Hlavatý, R. Hrabovský, D. Marček, Ing. Rábek, PaedDr. 
Suba, PhD., M. Tóth, K. Tusková) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie v navrhovanom znení. 
 
K bodu programu 10:„ Určenie zástupcu starostu obce“ 
 
Zasadnutie pokračovalo určením zástupcu starostu, v zmysle zákona, povedal Mgr. Berecz, starosta 
navrhne svojho zástupcu, ktorý vykonáva túto funkciu spravidla počas celého funkčného obdobia. 
Zástupcom starostu môže byť len poslanec a v uplynulom volebnom období bol zástupcom starostu Ing. 
Hlavatý. Spolupráca s ním bola veľmi dobrá, ale dohodli sa, že v tomto prípade starosta poruší kontinuitu 
a jeho zástupcom sa stane poslanec, ktorý vo voľbách do obecného zastupiteľstva získal najviac hlasov. 
Za svojho zástupcu starosta určil Ing. Petra Gašpierika. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
berie na vedomie predložený návrh starostu obce a poverenie poslanca Ing. Petra Gašpierika 
zastupovaním starostu obce na obdobie 2022 – 2026 
 
Prezentácia: 9 
Za: 9 (Ing. Ábrahámová, Ing. Gašpierik, Ing. Hlavatý, R. Hrabovský, D. Marček, Ing. Rábek, PaedDr. 
Suba, PhD., M. Tóth, K. Tusková) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie v navrhovanom znení. 
 
K bodu programu 11 „Určenie platu starostu obce“ 



V tomto bode starosta adresoval svoje slová najmä novému poslancovi, vysvetlil, že plat starostu sa 
skladá z dvoch častí, základom je plat stanovený podľa počtu obyvateľov a tento plat v uplynulom 
období poslanci navýšili o 50%. Toto uznesenie je stále platné, ale starosta chcel tento bod predložiť, 
lebo začína nové obdobie. Poslanci môžu plat navýšiť v rozmedzí od nula do 60% a závisí od nich, či tak 
urobia alebo nie. Otvoril diskusiu, do ktorej sa prihlásil Ing. Gašpierik, konštatoval, že občania dali 
starostovi silný mandát, zvíťazil vo voľbách s obrovským náskokom, taktiež v uplynulom období neboli 
v chode obce žiadne ťažkosti, navrhuje preto zvýšiť plat starostu o 60%.  
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
na základe § 11 ods. 4 písm. i) Zákona o obecnom zriadení a § 4 ods. 2, druhá veta zákona č. 253/1994 Z. 
z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 
predpisov 
 
schvaľuje zvýšenie minimálneho platu starostu o 60 % 
 
Prezentácia: 9 
Za: 9 (Ing. Ábrahámová, Ing. Gašpierik, Ing. Hlavatý, R. Hrabovský, D. Marček, Ing. Rábek, PaedDr. 
Suba, PhD., M. Tóth, K. Tusková) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie v navrhovanom znení. 
 
K bodu programu 12: „Diskusia“ 
 
Starosta uviedol predposledný bod programu a konštatoval, že poslanci sú už informovaní, že 21. 
januára sa koná referendum. Urobil zmenu v porovnaní s voľbami a rozhodol sa zriadiť len dva okrsky 
v Miestnom kultúrnom stredisku. V Hornom Jatove okrsok nebude, keďže voličský záujem asi nebude 
vysoký. Ak obyvatelia tejto časti budú chcieť zúčastniť sa referenda, obec im zabezpečí odvoz na 
uplatnenie si volebného práva. 
 
Potom uviedol, že 4. decembra bude na námestí Mikuláš, a spomína to preto, že obec zakúpila 
Betlehem, ktorý by sa mal inštalovať a práve v tento deň aj slávnostne posvätiť. Presný termín včas 
poslancom oznámime a zašleme aj pozvánku, zatiaľ je naplánované odhalenie a posvätenie na 4. 
decembra o 13.00 h.  
 
Ďalej je potrebné určiť termín najbližšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva, v uplynulom období bol 
schválený termín 28. 11., ale bol určený skôr, než sme poznali dátum volieb. Nestihli by sme pripraviť 
všetky potrebné materiály, preto navrhuje termín najbližšieho zasadnutia na 12. decembra. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
1. prerokovalo návrh Plánu práce obecného zastupiteľstva na rok 2022 
 
2. schvaľuje Plán práce obecného zastupiteľstva na rok 2022 
Termín zasadnutia: 12. december 2022 
 
Prezentácia: 9 
Za: 9 (Ing. Ábrahámová, Ing. Gašpierik, Ing. Hlavatý, R. Hrabovský, D. Marček, Ing. Rábek, PaedDr. 
Suba, PhD., M. Tóth, K. Tusková) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 



 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie v navrhovanom znení. 
 
Potom starosta uviedol svoj posledný príspevok do diskusie, povedal, že sa len dnes popoludní dozvedel, 
že v zmysle judikatúry si staronový starosta nemôže preniesť dovolenku do nového volebného obdobia. 
Podľa súdu toto právo zaniká a vznikne mu len alikvotná časť dovolenky. Zastupiteľstvo má právomoc 
rozhodnúť, či nevyčerpanú dovolenku preplatí alebo nie. Požiadal písomne o jej preplatenie 
a rozhodnutie je na poslancoch. Jedná sa o 13 dní, ktoré chcel pôvodne čerpať počas vianočných 
sviatkov. Do diskusie sa prihlásil Ing. Gašpierik, pripomenul, že on osobne aj pred štyrmi rokmi 
s preplatením dovolenky Ing. Rábekovi súhlasil, dnes je situácia takáto, jeden zákon hovorí, že dovolenka 
sa môže vyčerpať do konca roka, ale stanovisko súdu tento názor vyvrátilo, hovorí, že dovolenka zaniká 
dňom skončenia mandátu. On osobne je toho názoru, aby bola starostovi dovolenka preplatená, ale 
nech rozhodne zastupiteľstvo. PaedDr. Suba, PhD. povedal, že keby sa to podrobilo analýze, našlo by sa 
jednoduché riešenie, lebo starosta je zamestnancom obce, alikvotnú časť si nevyčerpal, zamestnávateľ 
je preto povinný plat mu preplatiť. On osobne odporúča starostovi dovolenku preplatiť. D. Marček tiež 
uviedol, že zákon je v tomto prípade dvojznačný, jedna strana odporuje druhej, aj on by sa priklonil 
k tomu, aby bola nevyčerpaná dovolenka starostovi preplatená. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
1. berie na vedomie žiadosť starostu obce o preplatenie nevyčerpanej dovolenky 
 
2. schvaľuje v súlade s § 2 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov preplatenie nevyčerpanej dovolenky 
starostu obce za rok 2022 v počte 13 dní 
 
Prezentácia: 9 
Za: 9 (Ing. Ábrahámová, Ing. Gašpierik, Ing. Hlavatý, R. Hrabovský, D. Marček, Ing. Rábek, PaedDr. 
Suba, PhD., M. Tóth, K. Tusková) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie v navrhovanom znení. 
 
Starosta uviedol, že on viac príspevkov nemá a do diskusie sa prihlásil Ing. Hlavatý. Na úvod poďakoval 
starostovi za to, že si ho v minulom volebnom období vybral za zástupcu, takže mal možnosť zapojiť sa 
takmer do všetkého, čo sa v obci za posledné štyri roky udialo. Osobne naňho najviac doľahlo odhalenie 
pamätnej tabule generálovi Golianovi, veľmi ho potešili aj spolužiaci z Českého Krumlova, ktorí na 
slávnostné odhalenie prišli. Dvaja predstavitelia z vedenia MO Csemadok ho oslovili, aby sme nadviazali 
družbu s niektorou maďarskou obcou, jeho manželka oslovila svojich príbuzných z Bajótu, Ing. Hlavatý 
oslovil Mgr. Berecza a dnes máme prvú družobnú obec. Vyslovil názor, že priateľstvo sa bude rozvíjať aj 
naďalej. Ďalšou métou bol obecný ples, ktorý sa podarilo zorganizovať a verí, že táto tradícia bude 
pokračovať. Pripomenul, že pri príležitosti 900. výročia organizoval prvú súťaž v jazde zručnosti, vtedajší 
starosta program doplnil o zraz motorkárov. Neskôr tieto zrazy organizoval Ing. Hlavatý s dcérou, aj 
v spolupráci s obcou. Teraz prevzala patronát obec a tento posledný zraz bol naozaj veľkolepý. Ing. 
Hlavatý sa zapojil aj do organizácie testovania obyvateľov, kde pracoval ako dobrovoľník, hoci mal 
spočiatku obavy, dnes neľutuje, že sa zapojil. Pomohol aj vtedy, keď obec ubytovávala utečencov 
z Ukrajiny, trojmesačnému dieťatku jeho dcéra zabezpečila množstvo potrebných vecí a priviedli aj 
tlmočníka. Mal tú česť zastúpiť starostu, keď prišiel ako administrátor ThDr. Solčiansky, zastupoval ho aj 
pri odhalení sochy sv. Tekly. Rád by poďakoval aj zamestnancom obecného úradu, predovšetkým Mgr. 
Vargovej a I. Mesárošovej, za spoluprácu. Dodal ešte, že dlho riešili problémy s prestavbou 
a rekonštrukciou požiarnej zbrojnice, šťastnou náhodou sa mu podarilo nájsť firmu, ktorá je dnes 



s prestavbou takmer dokončená. Odovzdáva štafetu svojmu novo vymenovanému zástupcovi a vyslovil 
presvedčenie, že aj v tomto novom volebnom období sa obec bude naďalej rozvíjať a prosperovať. 
 
Ďalšie diskusné príspevky neodzneli, starosta všetkým prítomným poďakoval za účasť a ukončil 
ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva. 
 
 
Overovatelia: 
 
 
 
 
Ing. Peter Gašpierik                                                                                                            Ing. Jaroslav Hlavatý                    
 
 
 
Zapísala: Iveta Mesárošová 
 
 
 
 
 
 
 
V Trnovci nad Váhom, 18. novembra 2022                                            
 
 
 
 
 
                                                                                               Mgr. Oliver Berecz, starosta obce 


