
Uznesenia 

z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnovci nad Váhom 

konaného dňa 15. mája 2017 

_________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 223/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom  
 
schvaľuje : a)zloženie návrhovej komisie 
                     b)program rokovania obecného zastupiteľstva 

 
Uznesenie č. 224/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom  
 
1) berie na vedomie: 
     a) Záverečný účet Obce Trnovec na Váhom za rok 2016 
     b) Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky za rok 2016 
     c) Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2016 
2) schvaľuje Záverečný účet Obce Trnovec nad Váhom za rok 2016 a celoročné hospodárenie   
      obce  „ BEZ VÝHRAD „ 
3) schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo  
     výške  26 000 EUR. 
4) schvaľuje použitie rezervného fondu na financovanie výstavby miestnych komunikácií 

 

Uznesenie č. 225/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom  
 
1) prerokovalo návrh na zmenu rozpočtu Obce Trnovec nad Váhom na rok 2017 
2) schvaľuje zmenu rozpočtu – podľa predloženého návrhu v členení: 
    a) úpravu príjmov o 835.500 ,- € z toho: 
      -  bežné príjmy o 109.000,- € 
      - kapitálové príjmy o 19.000,- €  
      - finančné operácie o 707.500,- € 
    b) úpravu výdavkov o 835.500,- € z toho:  
      - bežné výdavky o 90.500,- € 
      -  kapitálové výdavky o 745.000,- €. 
       - finančné operácie o 0,- € 
3) berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu zmeny rozpočtu Obce Trnovec  
      nad Váhom na rok 2017. 
4) doporučuje spracovať harmonogram rozostavaných a plánovaných investícií do konca  
     volebného obdobia. 
     Termín: do 31.05.2017 

    
Uznesenie č. 226/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 



1) schvaľuje:  
a) zámer predaja majetku obce: 
-pozemok parcela registra “C“ KN, p. č. 388, zastavané plochy a nádvoria o výmere 592 m2 
-pozemok parcela registra “C“ KN, p. č. 377/10, zastavané plochy a nádvoria o výmere 594 m2 
-pozemok parcela registra “C“ KN, p. č.  377/6, zastavané plochy a nádvoria o výmere 594 m2 
-pozemok parcela registra “C“ KN, p. č. 377/9, zastavané plochy a nádvoria o výmere 594 m2 
b) spôsob predaja majetku obce a to: obchodnou verejnou súťažou 
c) znenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľností, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve obce Trnovec  
     nad Váhom 
d) podmienky Obchodnej verejnej súťaže č. 3/2017 na odpredaj nehnuteľností, ktoré sú  
      vo výlučnom vlastníctve obce Trnovec nad Váhom 
e) komisiu na posúdenie, vyhodnotenie predložených návrhov, vyhodnotenie  
      najvhodnejších ponúk, celej súťaže a výber i určenie víťaza Obchodnej verejnej súťaže   
       č. 3/2017 v zložení: 
     RNDr. Edita Belovičová 
     Róbert Láng 
     Ing. Jozef Hanzlík 
     Mgr. Oliver Berecz 
     Ing. Jaroslav Hlavatý 
2) poveruje starostu obce zabezpečiť vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže č. 3/2017  a zverejnenie 
podmienok Obchodnej verejnej súťaže č. 3/2017  na úradnej tabuli obce Trnovec nad Váhom a 
oznámením na internetovej stránke obce.   
  

Uznesenie č. 227/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 

1) schvaľuje podanie žiadosti na Slovenský pozemkový fond o bezplatnú delimitáciu 
      majetku- pozemkov C KN , k. ú. Trnovec nad Váhom a to:  
      - pozemok s parc. č. 641/4 o výmere 1129 m2 
      - pozemok s parc. č. 641/137 o výmere 250 m2 
      - pozemok s parc. č. 645/13, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, o výmere 6087 m2 
 2) prehlasuje, že: 
     a) miestna komunikácia vybudovaná na pozemku C KN parc. č. 645/13, slúži ako verejné  
     priestranstvo- prístupová komunikácia využívaná vo verejnom záujme, ktorá bola vybudovaná 
     Obcou Trnovec nad Váhom pred účinnosťou zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
      neskorších predpisov. 
     b) verejné priestranstvo- ostatná plocha, vybudované na pozemku C KN parc. č. 641/137, slúži  
      priľahlým bytovým domom ako detské ihrisko pre deti a mládež, za účelom oddychu a dennej 
       rekreácie obyvateľov 
     c) verejné priestranstvo- ostatná plocha vybudované na pozemku C KN parc. č. 641/4, slúži  
      priľahlým bytovým domom za účelom oddychu, predstavuje doplňujúcu funkciu obytného  
       verejného priestoru, s adekvátnou zelenou plochou s nízkou a vysokou zeleňou, potrebnou k  
       dotvárneniu územia a zároveň časť ďalšej parcely slúži okrem spomínanej rekreačnej funkcie aj 
       ako prístupová komunikácia do obytného vnútrobloku. 
 
 
V Trnovci nad Váhom, 16.05.2017 
 
      
                                                                                                                                 Ing. Július Rábek 
                                                                                                                                    starosta obce 
 



 

 


