
 

 

Zápisnica  
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

v Trnovci nad Váhom volebného obdobia 2022 – 2026, 

              ktoré sa konalo 12. decembra 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. Programový rozpočet obce Trnovec nad Váhom na rok 2023 – návrh 
3. Návrh na zmenu programového rozpočtu obce Trnovec nad Váhom na rok 2022 
4. VZN o dani z nehnuteľností - návrh  
5. VZN 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 deti na 
 plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole - návrh 
6. VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce - návrh 
7. VZN o tvorbe, ochrane a údržbe verejnej zelene a o udržiavaní čistoty v obci - návrh 
8. VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
 na kalendárny rok 2023 a na ďalšie zdaňovacie obdobia - návrh 
9. Žiadosti o predĺženie nájomných zmlúv 
10. Poradovník žiadateľov o pridelenie nájomného bytu vo vlastníctve obce na 1. polrok 2023 – návrh 
11. Správa o  výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2021/2022 
12. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2023 - návrh 
13. Rôzne (plán práce OZ na rok 2023, žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti, určenie výšky stočného) 
14. Došlá pošta (protest prokurátora, žiadosť o poskytnutie priestorov, výmena bytov) 
15. Diskusia 
16. Záver  
 
2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Mgr. Berecz, ktorý privítal 
prítomných a konštatoval, že pozvánky boli doručené všetkým poslancom a prizvaným, prítomných je 
všetkých 9 poslancov, zastupiteľstvo je teda uznášaniaschopné vo všetkých bodoch programu. Do 
návrhovej komisie starosta určil poslancov Ing. Hlavatého, D. Marčeka a M. Tótha, následne sa obrátil na 
poslancov s otázkou, či majú k zloženiu tejto komisie pripomienky alebo pozmeňujúci návrh. Keďže 
takýto návrh neodznel, dal starosta o zložení návrhovej komisie hlasovať. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
 
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
schvaľuje zloženie návrhovej komisie 
 
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 
 



 

 

Na základe prevedeného hlasovania bola návrhová komisia jednohlasne schválená. Za zapisovateľku 
starosta obce určil Ivetu Mesárošovú. Za overovateľov zápisnice z 2. zasadnutia OZ určil poslancov R. 
Hrabovského a K. Tuskovú. 
 
Predsedajúci požiadal poslancov, aby uviedli prípadné pripomienky k programu rokovania, resp. sa 
vyjadrili, či žiadajú doplniť program rokovania. Prihlásil sa poslanec Ing. Rábek, ktorý požiadal, aby sa 
bod programu č.2 „Programový rozpočet obce Trnovec nad Váhom na rok 2023 -  návrh“ presunul za tie 
body, ktoré sa priamo týkajú rozpočtu a presunúť do bodu 2 bod č. 8 „VZN o miestnych daniach a 
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2023 a na ďalšie 
zdaňovacie obdobia – návrh“ a návrh rozpočtu do bodu č. 8.  
 
Starosta dal o tomto návrhu hlasovať. 
 
Hlasovanie o schválení poslaneckého návrhu na zámenu bodov 2 „Programový rozpočet obce Trnovec 
nad Váhom na rok 2023 – návrh“  a bodu 8 dnešného programu „VZN o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2023 a na ďalšie 
zdaňovacie obdobia – návrh“ 
 
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 
 
Starosta konštatoval, že návrh Ing. Rábeka bol schválený všetkými poslancami. Potom dal hlasovať 
o ostatných bodoch programu zasadnutia. 
 
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 
 
Ostatné body zverejneného návrhu programu boli schválené počtom hlasov 9, teda všetkými 
poslancami. Následne sa starosta obrátil na poslancov s otázkou, či má niekto ďalšie pripomienky alebo 
doplňujúci návrh k programu, Keďže takýto návrh neodznel, dal starosta hlasovať o návrhu programu 
ako celku v znení schválených zmien. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:  
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
1. schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva v znení schválených zmien 
 
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 a ďalej rokovalo podľa takto upraveného 
programu: 
 
Program:  
1. Otvorenie:  
     a) voľba návrhovej komisie 



 

 

     b) určenie zapisovateľa 
     c) určenie overovateľov zápisnice 
2. VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
 na kalendárny rok 2023 a na ďalšie zdaňovacie obdobia - návrh 
3. Návrh na zmenu programového rozpočtu obce Trnovec nad Váhom na rok 2022 
4. VZN o dani z nehnuteľností - návrh  
5. VZN 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 deti na 
 plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole - návrh 
6. VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce - návrh 
7. VZN o tvorbe, ochrane a údržbe verejnej zelene a o udržiavaní čistoty v obci - návrh 
8. Programový rozpočet obce Trnovec nad Váhom na rok 2023 – návrh 
9. Žiadosti o predĺženie nájomných zmlúv 
10. Poradovník žiadateľov o pridelenie nájomného bytu vo vlastníctve obce na 1. polrok 2023 – návrh 
11. Správa o  výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2021/2022 
12. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2023 - návrh 
13. Rôzne (plán práce OZ na rok 2023, žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti, určenie výšky stočného) 
14. Došlá pošta (protest prokurátora, žiadosť o poskytnutie priestorov, výmena bytov) 
15. Diskusia 
16. Záver  
 
K bodu programu 2: „VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady na kalendárny rok 2023 a na ďalšie zdaňovacie obdobia - návrh“ 
 
Slovo dostala prednostka obecného úradu, ktorá povedala, že v zmysle pripomienky, ktorá odznela 
v uplynulom volebnom období, že je vhodnejšie vypracovať nové všeobecne záväzné nariadenie ako 
prijať dodatok, bol vypracovaný aj tento návrh. Rieši zmenu výšky poplatku za komunálny odpad 
a drobný stavebný odpad, mení sa aj výška poplatkov za nevýherné hracie prístroje a automaty, a to zo 
100 na 150 Eur ročne. Obyvateľov sa najviac týkajú zmeny v cene poplatku za TKO lístok, kde cena bude 
3 Eurá namiesto 2,50 Eur. Do tejto sumy bolo zahrnuté očakávané zvýšenie ceny za odpad a manipuláciu 
s nádobou, zmena je však nižšia, ako obecný úrad pôvodne očakával, lebo zatiaľ nepribudla legislatívna 
povinnosť mechanicko-biologickej úpravy odpadu pred jeho uložením, cena sa teda nezvýši až tak 
radikálne. Účinnosť tejto povinnosti bola o rok odložená, ale zahrnuté sú náklady zberovej spoločnosti, 
mzdové náklady a PHM. Pri drobnom stavebnom odpade bola cena zvýšená preto, lebo 0,035 Eur za kg 
odpadu, ktoré sa platili doteraz, nepokrylo ďalšie náklady, ako drvenie tohto odpadu alebo jeho uloženie 
na skládku. Nová cena by ich pokryť mala. Návrh VZN bol prediskutovaný v komisiách OZ a tie odporučili 
jeho schválenie. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
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 
 
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: „Návrh na zmenu programového rozpočtu obce Trnovec nad Váhom na rok 2022“ 



 

 

Starosta odovzdal slovo Mgr. Vargovej, ktorá uviedla, že návrh bol spracovaný v spolupráci s ekonómkou 
obce p. Szabovou, v členení na príjmy a výdavky, návrh zohľadňuje zvýšenie príjmov o 151 500 Eur, 
a výdavky budú znížené o 86 800, z toho kapitálové výdavky o 234 300 Eur. Rozpočet je zostavený ako 
prebytkový, treba ešte započítať výdavky školy, ale aj po ich zarátaní by mal byť prebytkový. Ani jeden 
z poslancov nemal otázky, slova sa teda ujala hlavná kontrolórka obce. Povedala, že obec postupuje 
správne, keď monitoruje vývoj príjmov a tomu prispôsobuje vývoj výdavkov. Zmeny rozpočtu sa 
vykonávajú rozpočtovými opatreniami a ich forma závisí od oprávneného orgánu, teda obecného 
zastupiteľstva. Rozpočet bude prebytkový, hoci sa zvýšia výdavky školy. Bežný rozpočet bude vyrovnaný,  
finančné operácie sú prebytkové, kapitálový rozpočet schodkový. Na záver odporučila poslancom tento 
návrh schváliť. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
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 
 
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: „VZN o dani z nehnuteľností – návrh“ 
 
Dôvodovú správu predniesla Mgr. Vargová, uviedla, že tento návrh zruší aktuálne platné VZN č. 9/2019. 
Pokiaľ ide o daň z nehnuteľností, je to jeden z hlavných zdrojov príjmov, vďaka nej obec plní svoje 
samosprávne funkcie. Vzhľadom na aktuálnu ekonomickú situáciu, schválený daňový bonus, ktorý 
ovplyvní výdavky a dnes sa nedá povedať, či ho štát bude kompenzovať, obec sa snaží ovplyvniť výšku 
svojich príjmov. Daň z pozemkov sa zvyšuje v tomto návrhu o 30%, aj daň zo stavieb s výnimkou stavieb 
určených na bývanie, kde je zvýšenie o 150%, lebo zákon ukladá obciam povinnosť v roku 2024 
dosiahnuť, aby rozdiel medzi najnižšou a najvyššou sadzbou bol maximálne 10-násobok. Najnižšia sadzba 
by sa mohla zvýšiť aj v budúcom roku, ale obec nevidí dôvod túto povinnosť odkladať, lebo návrh 
zároveň rieši úľavu na daň zo stavieb pre dôchodcov nad 65 rokov, občanov ZŤP a v hmotnej núdzi. 
Doteraz bola táto úľava 30%, teraz navrhujeme 50% a bude sa poskytovať aj na garáže, tiež vo výške 
50%. Do diskusie sa zapojil Ing. Rábek, spýtal sa, aký bude dosah týchto zmien pre rozpočet obce, 
prednostka mu odpovedala, že to bude 100 tisíc Eur. Ing. Rábek povedal, že zvýšenie dane o 150% ho 
zarazilo a navrhol odložiť ho, lebo budúci rok bude pre ľudí ťažký, podľa neho si to obyvatelia nezaslúžia. 



 

 

Odpovedal mu starosta, že sadzba v našej obci je jedna z najnižších v okrese, hoci 150% sa zdá veľa, 
reálne je to pri stavbe o rozlohe 100 m2 suma 15 Eur ročne. Takisto pripomenul, že povinnosť znížiť 
rozpätie medzi najvyššou a najnižšou sadzbou platí od roku 2012, samospráva obce vedela, že bude 
musieť k tomu pristúpiť, mohlo sa to robiť postupne, ale keďže politika bola nerobiť nič, dnes je 
potrebné urobiť tento krok naraz. Mgr. Vargová opakovala, že pri priemernom dome je to len 15 Eur za 
rok, a obyvatelia majú možnosť uhradiť daň na štyri splátky, pričom zraniteľné skupiny majú 50% zľavu. 
Ing. Rábek tvrdil, že mladé rodiny si nebudú môcť uplatniť daňový bonus a doplatia aj na zvýšenie daní, 
Mgr. Berecz oponoval, že daňový bonus si môže uplatniť každý. Prednostka pripomenula, že to je 
politika vlády, ktorá rozdáva z peňazí samospráv, Ing. Rábek tvrdil, že vláda prisľúbila kompenzáciu. 
Starosta odpovedal, že výdavky budú 800 miliónov a vláda prisľúbila kompenzáciu 300 miliónov, takže 
obciam to veľmi nepomôže. Mgr. Vargová doplnila, že z tejto sumy 200 miliónov má byť na kompenzáciu 
cien energií. 
 
Ing. Hlavatý sa zapojil do diskusie, povedal, že na finančnej komisii argumentom obce porozumeli, podľa 
neho 15 Eur ročne nie je výrazné zvýšenie, dane je potrebné zvýšiť a keby k tomu prišlo na budúci rok, 
bolo by to pre občanov citeľnejšie. Mgr. Vargová dodala, že väčší dopad bude toto zvýšenie 
predstavovať pre vlastníkov pôdy. Starosta doplnil, že obec bude pokračovať vo vyplácaní 100 Eurového 
príspevku pri narodení dieťaťa, R. Hrabovský uviedol, že sa jedná o sumu 1,30 Eur mesačne. PaedDr. 
Suba, PhD. sa vyjadril, že už druhé volebné obdobie majú poslanci nepríjemnú povinnosť zvyšovať dane, 
minulý rok bolo dôvodom preklasifikovanie pozemkov, ktoré urobilo Duslo, ani vtedy sa nenašlo 
riešenie, ktoré by sa nedotklo miestnych podnikateľov. Každý starosta sľuboval zlepšenie 
podnikateľského prostredia, ale súčasná vláda prenáša bremeno na samosprávy a tie následne na 
drobných podnikateľov, ktorí sú v obci. Aj on je podnikateľ a pýta sa, aký to bude mať dopad, chcel by 
vedieť, prečo je v Hornom Jatove nižšia čiastka ako v Trnovci nad Váhom, keď tam hospodária Dáni, ktorí 
prepúšťajú zamestnancov z našej obce. Nebol prítomný na zasadnutí komisie životného prostredia, 
nevie teda, či bol dostatočne prehodnotený dopad na podnikateľov, ale možno by stálo za zváženie, aby 
zvýšenie pocítili skôr veľké skupiny. Mgr. Berecz povedal, že rozdelenie obce na extravilán a intravilán 
bolo zamerané práve na tých väčších podnikateľov, pokiaľ ide o Horný Jatov, tam bola nižšia sadzba aj 
predtým, teraz bola zvýšená o 30% ako aj v obci. Súhlasí s tým, aby sa našiel podporný program pre 
podnikateľov, ale dnes tu nie je priestor, lebo VZN musí byť do 31. 12. 2022 schválené. Navrhol, aby sa 
riešeniami pre poľnohospodárov zaoberali na finančnej komisii aj na komisii životného prostredia, 
dopravy, výstavby a poľnohospodárstva a skúsili nájsť riešenia, ako ich podporiť. PaedDr. Suba povedal, 
že nevie, či je možné vypočítať dosah pre vlastníkov poľnohospodárskej pôdy, a kataster Horného Jatova 
je väčší, ak by sa zosúladila výška poplatkov s Trnovcom, možno by to časť výpadku nahradilo. V obci 
hospodária SHR, ako J. Híreš, J. Čerhák a on, ale väčšinoví vlastníci pôdy sú Dáni v katastri Horného 
Jatova. Navrhol určiť jednu cenu pre Horný Jatov aj Trnovec nad Váhom, pripomenul aj, že majitelia 
Farmy Jatov vynášajú na polia močovku. Uviedol aj, že kvalita pôdy je v Hornom Jatove lepšia, ale hlavná 
kontrolórka upozornila, že hodnota pôdy je daná zákonom. Prednostka mu povedala, že tie sumy sú 
takmer rovnaké, v Trnovci je to 0,43 a v Hornom Jatove 0,42 Eur, príjem z ornej pôdy vypočítať nevie, len 
z pozemkov a ide o 30 tisíc Eur za všetky právnické osoby. 
 
PaedDr. Suba, PhD. povedal, že obec by si mala podnikateľov vypočuť a znížiť dopad na nich, hoci chápe, 
že obecný úrad hľadá cestu, čo povedia občania, že bremeno sme preniesli na nich. Starosta s ním 
súhlasil, navrhol nájsť niečo, aby mohli podnikateľom tento výpadok kompenzovať, vtiahnuť ich do 
života obce. Ing. Rábek sa spýtal, či sa parcely v prílohe č. 1 každoročne kontrolujú, lebo parcely sa môžu 
aj odčleniť. Mgr. Vargová mu odpovedala, že zoznam je aktualizovaný, vždy, keď sa aktualizuje VZN 
o dani, aktualizuje sa aj zoznam parciel. Ing. Gašpierik sa spýtal, aká je platobná disciplína pri úhradách 
dane z nehnuteľností, prednostka mu odpovedala, že výpadok nebýva a nedoplatky sú nízke. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
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 



 

 

Prezentácia: 9 
Za: 7 (Ing. Ábrahámová, Ing. Gašpierik, Ing. Hlavatý, R. Hrabovský, D. MarčekM. Tóth, K. Tusková) 
Proti: 1 (Ing. Rábek) 
Zdržal sa: 1 (, PaedDr. Suba, PhD.) 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie v navrhovanom znení. 
 
K bodu programu 5: „VZN 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 
deti na  plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole - návrh“ 
 
Opäť sa slova ujala Mgr. Vargová, uviedla, že v tomto návrhu sa zvyšujú finančné pásma, ktorých zmenu 
schválilo ministerstvo. Na návrh ZŠ s MŠ sme určili finančné pásmo č. 2 z piatich pásem, ktoré zvýšia 
príspevok na nákup potravín. V materskej škole ide o sumu 1,90 Eur na tri jedlá na deň, v základnej škole 
ide o 1,50 Eur denne pre I. stupeň a 1,70 Eur denne pre II. stupeň. Nárast je spôsobený infláciou 
a zvyšujúcimi sa cenami potravín, školská jedáleň má problém navariť. Nevie sa, či tieto sumy budú 
stačiť, ale obec nechcela ceny zvýšiť ešte drastickejšie. Ostatné poplatky sa nezvyšujú, poplatky neplatia 
rodiny, ktoré preukážu, že sú v hmotnej núdzi. K. Tusková doplnila, že v súčasnosti sa jedná o tri deti. 
Ing. Rábek povedal, že zasa prenášame na rodičov to, že sa zvyšujú ceny za potraviny a energie, 
prednostka mu odpovedala, že zvyšovanie cien energií znáša obec, toto zvýšenie sa týka len cien za 
potraviny. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:  
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 

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 6: „VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na 
území obce - návrh“ 
 
Mgr. Berecz odovzdal slovo prednostke obecného úradu, uviedla, že podstatná zmena v tomto návrhu je 
tá, že predošlé VZN deklarovalo 100% kompostovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu, 
tento nový návrh dáva obyvateľom možnosť využívať systém zberu BRKO z vyhradených stanovíšť, 
ktorých zoznam je zverejnený na webe. Pokiaľ ide o rodinné domy, môžu si zvoliť, či budú odpad zbierať 
alebo kompostovať, resp. kombinovať tieto možnosti. Ostatné zmeny sú len kozmetické. K návrhu bola 
vyslovená jedna pripomienka, systém nahlasovania nelegálnych skládok bol rozšírený o možnosť nahlásiť 
takúto skládku prostredníctvom obecnej mobilnej aplikácie. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:  
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 
 
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: „VZN o tvorbe, ochrane a údržbe verejnej zelene a o udržiavaní čistoty v obci - 
návrh“ 
 
Mgr. Vargová povedala, že prijatím tohto VZN obecný úrad reaguje na protest prokurátora, ktorý bol 
doručený 14. septembra. Obecný úrad sa s jej názorom stotožňuje, VZN z r. 2012 je v rozpore so 
zákonom a dnes ho poslanci prijatím tohto návrhu zrušia a nahradia takým, ktoré je v súlade 
s legislatívou. Jedná sa o obligatórne VZN, ktoré by mala mať každá obec. Ing. Rábek sa spýtal, či bol 
tento návrh konzultovaný, prednostka mu odpovedala, že sa ním zaoberali príslušné komisie a neboli 
k nemu žiadne pripomienky. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
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 
 
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:„ Programový rozpočet obce Trnovec nad Váhom na rok 2023 – návrh“ 
 
Zasadnutie pokračovalo ďalším bodom, prednostka povedala, že materiál k nemu bol doručený, návrh 
prerokovali všetky komisie a všetci sú s ním oboznámení. Rozpočet na rok 2023 bol zostavený ako 
vyrovnaný, rozpočet na ďalšie dva roky je len výhľadový, zostavený je z reálnych dát a čísel, ale je 
nemožné zapracovať doň nárast cien energií, príjmy z daní fyzických osôb, zvyšovanie miezd, lebo ich 
dosah ešte nepoznáme. Bude potrebné zrejme v apríli podľa reálneho plnenia príjmov a výdavkov 
rozpočet prehodnotiť a možno aj schváliť návrh na jeho zmenu, prípadne prijať úsporné opatrenia, aby 
sme sa s týmito dopadmi vyrovnali. Do diskusie sa prihlásil Ing. Rábek, povedal, že rozpočet je 
vyrovnaný, je tam však rezerva, ktorá by sa dala použiť na daň z nehnuteľností. Mgr. Vargová upozornila, 
že keď sa zapracuje zvyšovanie cien energií, aj keď bude cena na tri mesiace zastropovaná, keďže nie je 
schválený štátny rozpočet, môže sa stať, že k zastropovaniu ani nepríde. Rozpočet sa snažili zostaviť tak, 
aby obecný úrad neprekvapili výdavky, ale napr. materská škola je v priestoroch MKS, a výdavky za 
energie tam budú vysoké. Okrem toho sú tam aj byty v bytových domoch pri materskej škole. Mgr. 
Berecz dodal, že v septembri sa platila suma 1900 Eur, dnes je to 23 tisíc a cena od januára neklesne. 
Zastropovanie má byť 180 Eur za megawatthodinu, cena je teda trojnásobná a nezahŕňa ďalšie poplatky. 
Rozpočet bude určite potrebné revidovať. PaedDr. Suba, PhD. povedal, že všetko je drahšie, tovar, 
energie, spýtal sa, či obec plánuje hľadať riešenia pre tie najvyťaženejšie miesta. Starosta odpovedal, že 
sa zapojili do výzvy vyhlásenej na zvýšenie energetickej efektívnosti Miestneho kultúrneho strediska, 
počíta sa tam s fotovoltaikou, tepelnými čerpadlami a rekonštrukciou kúrenia a neskôr  pokračovať 
s ďalšími budovami. PaedDr. Suba, PhD. konštatoval, že teda sa budeme zapájať do výziev, neplánujeme 
použiť vlastné finančné prostriedky? Starosta odpovedal, že uvidíme, proces pri výzvach je zdĺhavý a je 
pripravený zapojiť aj vlastné zdroje, PaedDr. Suba, PhD. povedal, že nevie, či bola obec v predošlom 



 

 

období úspešná v niektorej výzve, do ktorej sa zapojila. Starosta odpovedal, že z eurofondov prebieha 
rozšírenie kapacity materskej školy, bola schválená prestavba hasičskej zbrojnice a projekt 
opatrovateľskej služby. Vodozádržné opatrenia a športový areál zamietli, ale kým príde odpoveď, trvá to 
dva, dva a pol roka. PaedDr. Suba, PhD. navrhol hľadať alternatívne zdroje, dnes ich hľadá každý, lebo 
ceny sú hrozivé. Starosta mu odpovedal, že plán má, keď bude niečo konkrétne, bude poslancov 
informovať. Ing. Rábek mal dve pripomienky, jednu z nich technickú, týkajúcu sa chybne uvedeného 
čísla, ktoré však už bolo v materiáloch opravené. Druhú otázku mal ohľadne poklesu ceny za sociálne 
služby, rozpočet bol 289 tisíc, plnenie 294 tisíc a na ďalší rok je návrh len 279 tisíc, prečo je suma nižšia, 
keď všetky ostatné položky sa zvyšujú? Mgr. Vargová odpovedala, že skutočne je návrh bežných 
výdavkov na budúci rok nižší, lebo v Zariadení opatrovateľskej služby obec zaviedla personálne 
opatrenia, aby sa ušetrilo na pracovnej sile, znížený je záujem aj o opatrovateľskú službu v domácnosti, 
preto aj tam je znížený stav a časť výdavkov je financovaná z eurofondov. Ing. Hrabovský povedal, že 
komisia finančná, podnikateľská a nakladania s majetkom obce posúdila návrh rozpočtu, niektoré body 
boli na zamyslenie, napr. financovanie základnej a materskej školy, ale aj dotácie pre záujmové 
organizácie. Hovorilo sa aj o kanalizácii, strata presiahne cca 80 tisíc Eur a je potrebné sa zamyslieť, ako 
tieto straty znížiť, ale komisia odporúča návrh rozpočtu schváliť. 
 
Ing. Rábek sa vyjadril, že tlaková kanalizácia má životnosť 30 rokov a toto obdobie je už tu, čerpadlá sú 
opotrebované, R. Hrabovský povedal, že túto problematiku riešili aj na komisii životného prostredia, 
zhovárali sa aj o návrhu, aby poruchy v domácnostiach, kde sa často opakujú, boli spoplatnené. Mgr. 
Berecz odpovedal, že jednu konkrétnu bytovku obecný úrad riešil, určite treba prijať opatrenia, ale nič 
netreba šiť horúcou ihlou, určite je potrebné vrátiť sa k téme na rokovaniach komisií. Mgr. Vargová 
povedala, že nepokladá tlakovú kanalizáciu za najšťastnejšie riešenie, R. Hrabovský povedal, že na 
potrubie nie sú nepriaznivé vplyvy, ale problémom je prečerpávacie zariadenie a čerpadlá, ktoré sa 
kazia. Mgr. Berecz pripomenul, že keď malo poruchu Duslo, zvýšil sa tlak v potrubiach a veľa čerpadiel 
vtedy vybuchlo. Mgr. Vargová povedala, že v obci je 800 šachiet a čerpadlá sa kazia, jedno stojí obec 400 
– 500 Eur, Ing. Gašpierik povedal, že náročná na prevádzku je aj gravitačná kanalizácia. Povedal, že 
súhlasí s PaedDr. Subom, PhD., aby obec nečakala na vyhlásenie výziev, nestratili sa tak dva-tri roky, 
a napokon musela úspornosť budov riešiť z vlastných zdrojov. Hlavná kontrolórka skonštatovala, že veľká 
škoda, že nie je schválený štátny rozpočet, ide však o otvorený dokument, ktorý je možné na každom 
zasadnutí, pokiaľ ide o jeho obsah, sú v ňom sumy, ktoré sa tu dnes spomínali. Dodala, že vyšla novela 
zákona o rozpočtových opatreniach, obsahuje výnimku, že bežný rozpočet môže byť schodkový a bude 
platiť od 15. decembra do konca roka 2024. Rozpočet obce nepotreboval túto legislatívnu zmenu, a hoci 
bude potrebné zreálniť jednotlivé položky, keď obecný úrad získa podklady na zmenu rozpočtu, 
odporúča poslancom návrh rozpočtu schváliť. Ako uviedla aj vo svojom stanovisku, boli v ňom 
zohľadnené všetky zákony, je členený tak, ako to prikazuje zákon, teda na bežný, kapitálový a finančné 
operácie. Mgr. Vargová uviedla, že výnimka bude platiť, ale obecný úrad sa bude snažiť, aby sa 
prostriedky, ktoré sú určené na rozvoj obce, „neprejedli“, a včas boli prijaté opatrenia, aby bol bežný 
rozpočet minimálne vyrovnaný. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
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 
 



 

 

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:„ Žiadosti o predĺženie nájomných zmlúv“ 
 
Starosta obce požiadal o vyjadrenie predsedníčku komisie sociálnej, bytovej a zdravotníctva Ing. 
Ábrahámovú, ktorá uviedla, že komisia zasadala minulý týždeň, prediskutovali obe tieto žiadosti, 
žiadatelia sú bezproblémoví a všetky poplatky riadne uhrádzajú, neboli na nich sťažnosti zo strany 
susedov, komisia odporučila zmluvy predĺžiť v zmysle návrhu. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
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 
 
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:„ Poradovník žiadateľov o pridelenie nájomného bytu vo vlastníctve obce na 1. 
polrok 2023 - návrh“ 
 
Starosta pridelil aj v tomto bode slovo Ing. Ábrahámovej, ktorá povedala, že komisia sa zaoberala na 
svojom zasadnutí aj návrhom poradovníka, ktorý spracovala referentka G. Miklová. Postupovala pritom 
podľa platných kritérií a výsledkom sú dva poradovníky, na byty postavené s podporou ŠFRB a byty pri 
škole. Komisia odporúča návrh poradovníka 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 30. 6. 2023 
 
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 „ Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za 
školský rok 2021/2022“ 
 
Mgr. Berecz odovzdal slovo K. Tuskovej, ktorá uviedla, že pôvodne mala túto správu prezentovať pani 
riaditeľka, ktorá sa ospravedlňuje. Správy boli súčasťou materiálu k dnešnému zasadnutiu, ak má niekto 
otázky, rada ich zodpovie. Možno si poslanci všimli, že pri materskej škole je uvedený počet 71 žiakov, 
hoci schválený je stav 69 detí. Túto výnimku schválil pre uplynulý školský rok Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva, dve deti však odišli a počet teda zostáva 69. R. Hrabovský sa spýtal, kedy bude dokončená 
prestavba materskej školy, starosta odpovedal, že ak pôjde všetko dobre, v apríli. Ing. Rábek sa spýtal, 
ako to vyzerá s financovaním materských škôl, keď už v súčasnosti sú s tým problémy, K. Tusková 
odpovedala, že zákon zatiaľ nemení nič, starosta dodal, že ani obecný úrad takéto informácie zatiaľ 
nemá. K. Tusková uviedla, že túto zmenu chcel bývalý minister, Mgr. Vargová doplnila, že obecný úrad 
by to uvítal a zmena by mala aj zmysel, ale ťažko povedať, či sa nájde politická vôľa. Mgr. Berecz 
povedal, že kráčame do problematického obdobia, Mgr. Vargová dodala, že rozpočet sa snažili na 
originálne kompetencie navýšiť a zohľadniť aj nárast počtu personálu. Ing. Hlavatý sa spýtal, či výnimka 
ešte platí, K. Tusková povedala, že sa týkala predchádzajúceho školského roka. PaedDr. Suba, PhD. 
povedal, že správy si prečítal a zarazili ho dve veci. Prvá otázka znie, čo je to zaťaženosť dokumentáciou, 
druhá, čo je arogancia rodičov? K. Tusková odpovedala, že určite sa s tým všetci stretli, niekedy sú 
problémy skôr s rodičmi ako s deťmi, keď ich napr. upozornia, že dieťa potrebuje logopéda alebo iné 
vyšetrenie, vôbec na to nereagujú a potom dieťa príde do školy nevyzreté a má problémy. Ing. Rábek 
spomenul, že nosia do materskej školy aj choré deti, PaedD. Suba, PhD. zažartoval, že sa preľakol, že 
rodičia učiteľov inzultujú. Zaujíma ho aj zaťaženosť dokumentáciou, K. Tusková povedala, že sa to týka 
požiadaviek zo strany ministerstva, musia robiť štatistiky, zadávať údaje do systémov HSC agendy, každý 
mesiac posielať sociálnej poisťovni počty chorých detí a podobne. PaedDr. Suba, PhD. sa uistil, že takéto 
zaťaženie nie je zo strany zriaďovateľa, K. Tusková povedala, že skôr úradu práce, ktorý by si niektoré 
dokumenty vedel stiahnuť aj sám, vedia, ktoré dieťa je v hmotnej núdzi a žiadajú potvrdenie od školy. 
Učitelia majú svoju prácu, aj tú im však sťažuje byrokracia. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
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 
 
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: „Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na rok 2023 - návrh“ 
 
Tu sa slova ujala hlavná kontrolórka obce, povedala, že materiál bol poslancom doručený, preto k nemu 
povie len pár slov. Bude potrebné zúčtovať predchádzajúci rok, spracovať záverečný účet, s tým je 
spojená kontrola uzávierkových a súvahových účtov, príjmov, výdavkov a rozpočtovej kvalifikácie. Rok 



 

 

2023 začne kontrolou zúčtovania poskytnutých dotácií, tento bod zahŕňa aj metodickú pomoc, účasť na 
zasadnutiach obecného zastupiteľstva a kontroly podľa zadania obecného zastupiteľstva. Samozrejme, 
v pláne môžu nastať zmeny. PaedDr. Suba, PhD. navrhol, aby sa pri kontrole dotácií uviedlo, ako boli 
využité, či bolo všetko v poriadku, aby mali poslanci informácie. Mgr. Vargová navrhla, aby správa 
o kontrole dotácií bola obecnému úradu zaslaná skôr, aby boli informácie k dispozícii už koncom januára 
pred schvaľovaním nových dotácií. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Trnovec nad Váhom na 1. polrok 2023 
 
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 13: „Rôzne (plán práce OZ na rok 2023, žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti, určenie 
výšky stočného)“ 
 
Starosta povedal, že tento bod sa skladá z troch častí, po každej bude nasledovať uznesenie. Prvá časť, 
plán práce, vyplýva zo zákona, obecné zastupiteľstvo zasadá aspoň raz za tri mesiace, dňom zasadnutia 
zostávajú pondelky o 17.00 h., termíny boli navrhnuté s tým, že pokiaľ by bolo potrebné prerokovať 
niečo, čo neznesie odklad, zasadnutie bude zvolané nad rámec plánu práce. PaedDr. Suba, PhD. navrhol 
zmeniť termín 10. 4. 2023 na 17. 4. 2023, lebo pôvodne navrhnutý termín je veľkonočný pondelok.  
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
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 
 
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 pripomenul, že na 28. zasadnutí obecného zastupiteľstva v minulom volebnom období sa 
poslanci zaoberali žiadosťou pána Kocúrika a jeho manželky o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce, 
poslanci predaj odsúhlasili s tým, že žiadateľ doplní k žiadosti geometrický plán. Kúpna cena bola 
schválená na 12 eur za meter štvorcový. P. Kocúrik žiadosť geometrický plán doložil, jedná sa o 43 m2 



 

 

a obecný úrad navrhuje, aby bol predaný spôsobom hodným osobitného zreteľa, keďže ide o pozemok, 
ktorý žiadatelia dlhodobo využívajú. 
 
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, 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. 
 
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. 
 
Poslednou časťou bodu „Rôzne“ je určenie ceny za stočné, povedal Mgr. Berecz, dnes nenavrhuje 
obecný úrad zvýšiť cenu, pretože sme sa obrátili na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, aby stanovil 
maximálnu výšku stočného na 1,50 eur. Keď príde rozhodnutie, budú o návrhu ceny diskutovať príslušné 
komisie. Stočné však bolo schválené len na rok 2022, preto je potrebné prijať uznesenie o cene na 
nasledujúci rok. Ing. Gašpierik dal návrh, aby sa pripravilo všeobecne záväzné nariadenie, v ktorom by sa 
zohľadnila dotácia zo strany obce a upravila cena stočného, aby sa našli zdroje na opravy, starosta 
odpovedal, že cenu určí ˇURSO a pokiaľ ide o návrh VZN, je potrebné preveriť, či je možné takýto návrh 
prijať v zmysle legislatívy. Ing. Rábek navrhol, aby sa nájomníkom v bytových domoch poskytol 
kanalizačný poriadok, pri rodinných domoch sa vie, že spôsobili škodu nesprávnym používaním, a dalo 
by sa to aj pri bytoch. R. Hrabovský sa spýtal, či bol kanalizačný poriadok odovzdaný obyvateľom, keď sa 
kanalizácia zaviedla, Ing. Rábek povedal, že áno, ale noví nájomníci ho zrejme nemajú. R. Hrabovský 
navrhol odovzdávať ho pri podpisovaní nájomných zmlúv. Starosta povedal, že nájomníci informovaní 
boli, pokiaľ však niekto spláchne handru na umývanie alebo hygienickú vložku, je mu kanalizačný 
poriadok ľahostajný. Nájomníkov bytového domu upozornili, že ak sa takéto prípady budú opakovať, 
budú im náklady rozúčtované. Ing. Rábek sa spýtal, akú cenu platí obec Duslu, či zostala rovnaká, 
starosta mu odpovedal kladne. Ing. Gašpierik sa spýtal hlavnej kontrolórky, ako riešia poruchy 
kanalizácie v Seliciach.  Odpovedala, že aj tam sa nájdu v šachtách pančuchové nohavice, autíčka 
a všeličo iné, opravu rozpočítajú podľa výšky nákladov na ňu, v priemere platia 5-10 eur. Prijali aj 
uznesenie, ale oni kanalizáciu budovali na inom princípe, každá domácnosť má prípojku a domovú 
čistiacu stanicu, v Trnovci nad Váhom sa stavalo len uličné vedenie. Šachta ich stála finančné prostriedky 
a projekt im o 5% znížili, aj spoluúčasť bola 5%. Nazvali to výdavok, ktorý generuje príjem, vypočítali, 



 

 

koľko kanalizácia prinesie obci za tri roky, preto zastupiteľstvo prijalo uznesenie, že každý, kto 
kanalizačnú šachtu má, bude platiť 3 Eurá mesačne. je to 36 Eur za rok, ľudia si zvykli, väčšina z nich 
riadne platí okrem stočného aj tento poplatok. Mgr. Vargová upozornila, že ale tu je vlastníkom obec 
a pokiaľ škodu nespôsobil žiadateľ, hradí aj opravu. Spýtala sa, akú majú cenu stočného, Ing. Fülöpová 
odpovedala, že 0,70 eur, aj oni požiadali o zvýšenie tejto ceny. Ing. Rábek namietal, že majú aj cenu za 
vyčistenie, hlavná kontrolórka odpovedala, že cena sa odvíjala, výdavky znášajú aj obyvatelia, aby obec 
mohla hradiť úver, aby sa domácnosti na kanalizáciu napojili, kopali len dvojmetrovú ryhu a zaviesť 
elektrinu, kým tu v obci sa platí pri zavádzaní kanalizácie. Ing. Rábek povedal, že obyvateľom vlastne 
patrí šachta aj čerpadlo, hlavná kontrolórka povedala, že keď im cenu za stočné určovali, neboli náklady 
a odpisy až také vysoké ako dnes, preto aj oni žiadajú zvýšiť cenu. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
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  
 
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 14: „Došlá pošta (protest prokurátora, žiadosť o poskytnutie priestorov, výmena 
bytov)“ 
 
Starosta konštatoval, že aj tento bod sa skladá z troch častí, prvou z nich je protest prokurátora, okresná 
prokurátorka podala protest proti VZN č. 2/2012, konštatovala tam viacero porušení zákona. Obecný 
úrad s ňou súhlasil, preto bolo dnes toto všeobecne záväzné nariadenie zrušené, tento protest bolo však 
potrebné prerokovať. Jeho znenie bolo súčasťou materiálov k dnešnému zasadnutiu. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
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 
 
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. 
 



 

 

Ďalšou časťou je žiadosť Občianskeho združenia miniBODKA, ktoré sa obrátilo na obecný úrad so 
žiadosťou o pridelenie priestorov pre svoju činnosť. Mali by záujem o dlhodobý prenájom, predaj alebo 
darovanie, dlho fungovali v bývalom Hepaji, hľadajú vhodné priestory v celom okrese. Žiadosťou sa 
zaoberali príslušné komisie a konštatovali, že pre činnosť tohto občianskeho združenia nemá obec 
primerané priestory. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
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 
 
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. 
 
Poslednou časťou, povedal starosta, je žiadosť o výmenu bytov, nájomníčky A. Leidlová a K. Madayová 
sa dohodli na vzájomnej výmene bytov, ktorá je možná v zmysle platného všeobecne záväzného 
nariadenia obce, žiadosť bola prerokovaná na komisii sociálnej, bytovej a zdravotníctva, ktorá odporúča 
žiadosti vyhovieť. K výmene bytov je potrebný písomný súhlas obce. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
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 
 
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 15: „Diskusia“ 
 
Starosta si vzal úvodné slovo, povedal, že na komisii finančnej, podnikateľskej a nakladania s majetkom 
obce bola diskusia o dotáciách, jednu žiadosť si podalo FK Dynamo. Problém je, že tento rok skončia na 
nule a na budúci rok sa o dotáciách bude hovoriť až na zastupiteľstve 13. februára, futbalisti tak nebudú 
môcť v januári uhradiť poplatky za energie. Pôvodne im chcela energie uhrádzať obec, ale platia nižšiu 
cenu ako obec, preto si ju budú zatiaľ uhrádzať sami. Starosta preto navrhol, aby sa FK Dynamo poslal 
v januári príspevok v sume 1000 Eur na energie. Ing. Gašpierik povedal, že takýto príspevok môže 
schváliť aj starosta, hlavná kontrolórka upozornila, že len do sumy 200 Eur. PaedDr. Suba, PhD. 
pripomenul, že dôležité je určiť túto sumu na úhradu energií. 
 
 
Návrh:  



 

 

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
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 
 
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 povedal, že má pre poslancov darček a zároveň by im rád poprial krásne sviatky, aby ich prežili 
v zdraví, šťastí a pokoji. Pripomenul, že v sobotu sa uskutočnia vianočné trhy a v nedeľu v kostole 
benefičný koncert. Potom sa do diskusie prihlásila Ing. Ábrahámová, povedala, že bola dnes u detskej 
lekárky a videla správanie niektorých rodičov, nemali rúško, lekári prežívajú stresujúce obdobie, možno 
by bolo dobré ich kontaktovať a ponúknuť ich pomoc, napr. aj pri úhrade energií. Mgr. Vargová 
odpovedala, že zmluvy uzatvárajú sami a ona o ich cenách informovaná nie je. Ing. Ábrahámová 
povedala, že možno bude pre detskú lekárku problém utiahnuť dve ambulancie, Ing. Gašpierik 
pripomenul, že ministerstvo vydalo výzvu. Ing. Ábrahámová namietala, že ona musí mať v priestoroch 
teplo kvôli deťom, treba zvážiť, ako jej pomôcť, hlavná kontrolórka povedala, že v takom prípade sa 
spustí lavína. Potom sa Ing. Ábrahámová spýtala, aký je záujem o mediáciu, ktorá sa pravidelne koná na 
úrade, starosta odpovedal, že prišiel iba jeden človek, záujem obyvatelia neprejavujú. R. Hrabovský 
povedal, že poslancov čaká prehodnotenie územného plánu, spomenul, že minulú jeseň sa zhovárali 
o čistení kanálov a jarkov, minulý týždeň bola po dažďoch pohroma na Jatovskej ulici. Mgr. Berecz 
povedal, že pohroma to nebola, dnes upozornil pracovníkov, aby cez týždeň jarky vyčistili. Podľa R. 
Hrabovského Vermek bol projektovaný tak, aby odvádzal dažďové vody, starosta mu odpovedal, že tri 
ulice sú vyspádované k rodinnému domu Pallerových. Ing. Rábek povedal, že tam bola vsakovačka, vtedy 
sa robili všetkým záujemcom. r. Hrabovský pripomenul, že nás v budúcnosti možno čakajú výdatnejšie 
dažde a spýtal sa na riešenie jednosmernej cesty pri bytovom dome, starosta odpovedal, že je v riešení. 
 
D. Marček povedal, že Ing. Ábrahámová navrhla riešiť parkovanie pri transformátore, navrhuje upozorniť 
rodičov, že môžu zaparkovať na ihrisku a peši odprevadiť deti. Čuduje sa, že tam ešte neprišlo k nehode, 
lebo autá sú zo všetkých strán, stoja tam bez šoféra a rodičia idú odprevadiť deti, niektoré ešte 
pobehujú, navrhol dať tam zákaz zastavenia z Jatovskej ulice. K. Tusková povedala, že aj ona nad tým 
premýšľala, kvôli jednej hodine by sa zabrala zeleň a to je podľa nej škoda, navrhla vymyslieť niečo iné, 
rozšíriť napríklad jestvujúce parkovisko. Ing. Rábek povedal, že pôvodne sa plánovalo presunúť vysoké 
napätie, lebo futbalová tribúna má kovovú strechu, malo sa umiestniť do zeme, aj transformátor sa mal 
presunúť tam, kde je zmienená zeleň. Bola aj vízia, že ponad areál školy nesmie viesť napätie, taký bol 
zámer. Mgr. Berecz mu pripomenul, že cca v rokoch 2015 - 2018 to riešil s pani Belzárovou, vtedy 
Západoslovenská distribučná dala súhlas, že vedenia dajú do zeme, ale nech to financuje obec. Ing. 
Rábek povedal, že priority sa menia, dajú to do rozvojových plánov a možno by bolo dobré ich neustále 
bombardovať. Ing. Gašpierik povedal, že návrh je rozumný, takéto vedenie nemá v areáli školy miesto, 
D. Marček pochyboval, či ZSE projekt uskutoční, a starosta sa spýtal, že aj keby obec umiestnila vedenie 
do zeme, ako to vyrieši parkovanie? Ing. Rábek odpovedal, že chcel len upozorniť, že tam, kde Ing. 
Ábrahámová navrhla parkovisko, mal byť premiestnený transformátor. PaedDr. Suba, PhD. sa spýtal, či 
by k vyriešeniu tohto problému nemohla napomôcť obecná polícia, K. Tusková povedala, že boli súčinní 
začiatkom školského roky, aby rodičia nechodili do areálu, teraz tam autami nechodia, ale zápchy sú 
v uliciach. Ing. Hlavatý povedal, že situácia sa ešte zhorší, keď vonku prší. PaedDr. Suba, PhD. povedal, že 
je tam viac áut ako na šalianskom kruhovom objazde, nevedel sa dostať do svojej ulice, zrejme sme 
veľká obec, deti majú ďaleko do školy, rodičia ich musia voziť.  Potom sa Ing. Gašpierik spýtal na záujem 
nájomníkov o predaj bytov pri škole, Mgr. Vargová povedala, že záujem by mali aj ostatní nájomníci, 



 

 

bude závisieť od stanovenej ceny. Začiatkom budúceho roka navrhla odpredať dva byty, ktoré sa 
predávajú v zmysle zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a vypracovať znalecký posudok 
a niektorý byt. Po vypracovaní posudku môžu ďalej pracovať. 
 
Ďalšie diskusné príspevky neodzneli, starosta všetkým prítomným poďakoval za účasť a ukončil 2. 
zasadnutie obecného zastupiteľstva. 
 
 
Overovatelia: 
 
 
 
 
Rastislav Hrabovský                                                                                                    Katarína Tusková                    
 
 
 
Zapísala: Iveta Mesárošová 
 
 
 
 
 
 
 
V Trnovci nad Váhom, 19. decembra 2022                                            
 
 
 
 
 
                                                                                               Mgr. Oliver Berecz, starosta obce 


