
 

Uznesenia 

z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnovci nad Váhom 
konaného dňa 12. decembra 2022 

___________________________________________________________________________ 
 

Uznesenie č. 16/2022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2023 a na ďalšie zdaňovacie 
obdobia v navrhovanom znení 
 
 

Uznesenie č. 17/2022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
1. prerokovalo 
Návrh na zmenu rozpočtu Obce Trnovec nad Váhom na rok 2022 
 
2. schvaľuje zmenu rozpočtu - podľa predložené návrhu v členení: 
a) úpravu príjmov - zvýšenie o 151.500 € z toho : 
- bežné príjmy o 147.500,- € 
- kapitálové príjmy o 4.000,- € 
- finančné operácie o 0,- € 
b) úpravu výdavkov - zníženie o 86.800,- € z toho: 
- bežné výdavky zvýšenie o 147.500,- € 
- kapitálové výdavky zníženie o 234.300- € 
- finančné operácie o 0,- € 
 
3. berie na vedomie 
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu zmeny rozpočtu Obce Trnovec nad Váhom 
na rok 2022 
 
 

Uznesenie č. 18/2022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2022 o dani z nehnuteľností vrátane prílohy č. 1 
a prílohy č. 2 k VZN v navrhovanom znení 
 
 

Uznesenie č. 19/2022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2022 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v 
školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Trnovec nad Váhom a určenie 
miesta a času zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v navrhovanom 
znení 

Uznesenie č. 20/2022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 



 

schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s 
drobnými stavebnými odpadmi na území obce Trnovec nad Váhom v navrhovanom znení 
 
 

Uznesenie č. 21/2022 
 
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2022 o tvorbe, ochrane a údržbe verejnej zelene a o 
udržiavaní čistoty v obci v navrhovanom znení 
 
 

Uznesenie č. 22/2022 
 
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
1. prerokovalo  

a) návrh rozpočtu na rok 2023 
b) výhľadový rozpočet na roky 2024 – 2025 
 
2. berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu programového rozpočtu na rok 
2023 a výhľadového rozpočtu na roky 2024 – 2025 
 
3. schvaľuje programový rozpočet na rok 2023 
 
4. berie na vedomie výhľadový rozpočet obce na roky 2024 – 2025 vrátane programov a 
podprogramov 
 
 

Uznesenie č. 23/2022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
1. schvaľuje predĺženie nájomnej zmluvy o 9 mesiacov, do 30. 9. 2023: 
bytový dom súp. č. 1 pre: 
Ivan Kulina  – byt č. 2 
 
2. schvaľuje predĺženie nájomnej zmluvy o 30 mesiacov, do 30. 6. 2025: 
bytový dom súp. č. 995 pre: 
Miroslava Vríčanová – byt č. 6 
 
 

Uznesenie č. 24/2022 
 

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 30. 6. 2023 
 

Uznesenie č. 25/2022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
schvaľuje 



 

a) Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2021/22 v ZŠ 
s MŠ Trnovec nad Váhom 302 
 
b) Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2021/22  
v Elokovanom pracovisku ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 302 
 
 

Uznesenie č. 26/2022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Trnovec nad Váhom na 1. polrok 2023 
 
 

Uznesenie č. 27/2022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
1. prerokovalo návrh Plánu práce Obecného zastupiteľstva na rok 2023 
 
2. schvaľuje Plán práce Obecného zastupiteľstva na rok 2023 
Termíny zasadnutí: 
13. 2. 2023 
17. 4. 2023 
19. 6. 2023 
11. 9. 2023 
11. 12. 2023 
 
 

Uznesenie č. 28/2022 
 

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, odčlenenej z pôvodného pozemku parcely registra „C“ vo výmere 2 315 m2, 
evidovanej na LV č. 1057 na základe geometrického plánu č. 10-09/2022, ktorý vyhotovil  
a autorizačne overil Ing. Marek Mészáros, autorizovaný geodet a kartograf dňa 14. 9. 2022 a úradne 
overil Ing. Marián Urminsky dňa 20. 9. 2022 pod č. G1-471/2022 
 
• pozemok, parcela č. 687/91 vo výmere 43 m2, odčlenená geometrickým plánom č. 10-09/2022, reg. 
„C“ KN, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, vedená na liste vlastníctva č. 1057, spoluvl. 
podiel 1/1 
 
v prospech Františka Kocúrika r. Kocúrik, nar. 21. 4. 1957 a manželky Kataríny Kocúrikovej, r. 
Mészárosová, nar. 14. 6. 1959, obaja trvale bytom Trnovec nad Váhom 974 za cenu 516 Eur.  
 
Odôvodnenie: osobitný zreteľ spočíva v tom, že pán Kocúrik s manželkou majú na predmetnom 
pozemku umiestnené oplotenie. Obec pozemok neužíva, užíva ho v dobrej viere pán Kocúrik s 
manželkou, tento  pozemok je priľahlý k pozemku vo vlastníctve pána Kocúrika a jeho manželky, teda 
ide o scelenie a udržiavanie pozemkov. Obec uvedený pozemok do budúcnosti neplánuje využívať. 
 

Uznesenie č. 29/2022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 



 

a) berie na vedomie informáciu o potrebe zvýšiť cenu poplatku za stočné 
  
b) určuje cenu poplatku od 1. 1. 2023 za odvádzanie odpadovej vody vo výške 0,65 Eur/m3 

 
c) prehodnotí výšku poplatku na rok 2023 po doručení rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových 
odvetví  
 
 

Uznesenie č. 30/2022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
1. prerokovalo protest prokurátora Okresnej prokuratúry Nové Zámky sp. zn. Pc 126/22/4404 zo dňa 
14. septembra 2022 proti všeobecne záväznému nariadeniu č.2/2012 o vytváraní zdravého životného 
prostredia, o ochrane zelene a verejného poriadku na území obce Trnovec nad Váhom.  
 
2. vyhovuje uvedenému protestu 
 
 

Uznesenie č. 31/2022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
1. berie na vedomie žiadosť občianskeho združenia miniBODKA  
 
2. konštatuje, že obec nemá priestory vhodné na predaj, resp. prenájom na účely občianskeho 
združenia 
 
 

Uznesenie č. 32/2022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
1. prerokovalo žiadosti nájomníčok Anety Leidlovej a Kataríny Madayovej 
 
2. súhlasí so vzájomnou výmenou bytov medzi Anetou Leidlovou a Katarínou Madayovou 
 
 

Uznesenie č. 33/2022 
 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
schvaľuje dotáciu pre FK Dynamo Trnovec nad Váhom na rok 2023 vo výške 1.000,- Eur za účelom 
úhrady záloh na energie na rok 2023 
 
 
V Trnovci nad Váhom, 13. decembra 2022 
 
 
 
 
 
                                                                                                         Mgr. Oliver Berecz, starosta obce 


