
Zápisnica  

z 28. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnovci nad Váhom 

  volebného obdobia 2014 – 2018, 

              konaného 11.09.2017 v zasadačke Obecného úradu Trnovec nad Váhom 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

Program:  
1. Otvorenie:  
     a) voľba návrhovej komisie 
     b) určenie zapisovateľa 
     c) určenie overovateľov zápisnice 
2. Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva 
3. Všeobecne záväzné nariadenie o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie  
      volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane- návrh 
4. Všeobecne záväzné nariadenie o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a  
     školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Trnovec nad Váhom a určenie 
      miesta a času zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole- návrh 
5. Informácia o zahájení nového školského roka a o zabezpečení výchovno-vzdelávacieho 
      procesu v novom školskom roku v ZŠ a MŠ Trnovec nad Váhom 
6. Obchodná verejná súťaž č. 4/2017 o najvhodnejší návrh na uzavretie zmlúv na predaj  
      nehnuteľného majetku obce Trnovec nad Váhom-vyhodnotenie súťaže (stavebné pozemky 
      NSO p. č.  388; 377/9) 
7. Nájomné byty- byt. dom Trnovec nad Váhom č. 1 (predĺženie nájomných zmlúv) 
8. Zmeny s nakladaním komunálneho odpadu v obci- zavedenie čipového systému 
9. Rôzne (Zhodnotenie ponúk na SMS rozhlas; Štúdia požiarnej zbrojnice; Rekonštrukcia ZOS 
                 Trnovec nad Váhom; Sťažnosť obyvateľov vo veci výstavby prístupových mostíkov na  
                 Novozámockej ul.; Petícia občanov obce za zrušenie poskytovania priestorov 
                  zasadacej miestnosti kultúrneho domu) 
10. Diskusia 
11. Záver 
 
28. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Trnovci nad Váhom v súlade s ustanovením § 12 ods. 
1 a § 13 ods. 4 písm. a) Zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov otvoril a viedol starosta obce, Ing. Július Rábek. Privítal poslancov obecného 
zastupiteľstva a ostatných prizvaných a prítomných. 
 
Predsedajúci konštatoval, že je prítomných osem poslancov z celkového počtu deväť.  Poslanec 
p. PaedDr. Imrich Suba, PhD. sa zasadnutia OZ zúčastnil neskôr. Zasadnutie OZ bolo 
uznášaniaschopné vo všetkých bodoch programu.  
 
Ing. Július Rábek predložil návrh na zloženie návrhovej komisie, do ktorej určil poslancov 
Jaroslava Čerháka, Ing. Jozefa Hanzlíka a Eriku Fülöpovú. Predsedajúci požiadal poslancov, či 
majú k zloženiu návrhovej komisie nejaké pripomienky, alebo pozmeňujúci návrh. 
Poslanci žiadne pripomienky nepodali. 
 
Hlasovanie o zložení návrhovej komisie:  



Prezentácia: 8 
Za: 8   (R. Láng, Ing. Hanzlík, E. Fülöpová, RNDr. Belovičová, PaedDr. Kosztanko, Ing.  
               Hlavatý, J. Čerhák, Ing. Vižďáková) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Na základe prevedeného hlasovania bola návrhová komisia jednohlasne schválená. 
Za zapisovateľku bola určená Ing. Daša Pallerová. Za overovateľov zápisnice z 28. zasadnutia OZ 
určil poslancov Ing. Petronelu Vižďákovú a Róberta Lánga.  
Predsedajúci požiadal poslancov, či majú k programu rokovania pripomienky, prípadne žiadajú 
doplniť program rokovania. Návrh na doplnenie programu bol vyslovený zo strany poslanca p. 
Ing. Hanzlíka, ktorý navrhol doplniť do programu zasadnutia OZ tieto témy na prerokovanie: 

- Vybudovanie chodníka od kostola po žel. priecestie pri firme Merkant v Trnovci nad 
Váhom 

- Informácie o teplote na struskovisku 
- Informácie o artézskej studni v Trnovci nad Váhom 

 
Ďalší návrh na doplnenie programu bol vyslovený zo strany poslanca p. R. Lánga, ktorý navrhol 
doplniť do programu zasadnutia obecného zastupiteľstva tieto témy na prerokovanie: 

- Dotácia pre MO Csemadok Trnovec nad Váhom 
- Zastupovanie starostu obce počas jeho neprítomnosti 
- Prehodnotenie platu starostu obce 

 
Poslanci p. Ing. Hanzlík a p. Láng žiadali vyššie uvedené témy na doplnenie programu 28. 
zasadnutia OZ doplniť do bodu ,,Rôzne“.  
 
Hlasovanie o návrhu upraveného program rokovania obecného zastupiteľstva ako celku: 
 
Prezentácia: 8 
Za: 8     (R. Láng, Ing. Hanzlík, E. Fülöpová, RNDr. Belovičová, PaedDr. Kosztanko, Ing.  
               Hlavatý, J. Čerhák, Ing. Vižďáková) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Upravený program bol jednohlasne schválený a ďalší priebeh zasadnutia postupoval podľa 
neho. 
 
Následne poslanci pristúpili k prerokovaniu schváleného programu rokovania obecného 
zastupiteľstva. 
 
Materiál č. 1 
,, Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva“ 
 
Na úvod zasadnutia obecného zastupiteľstva starosta obce, Ing. J. Rábek, prítomným 
predniesol správu o plnení uznesení obecného zastupiteľstva, ktorá pozostávala z troch 
bodov uznesení.  



a) Uznesením OZ č. 252/2017 bod 1 z 26. zasadnutia OZ, dňa 10. júla 2017 Obecné 
zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom uložilo vykonať overenie stavu realizácie na uvedenej 
stavbe chodníka v Novom Trnovci s bezodkladným termínom. Jednalo sa o rekonštrukciu 
chodníka na Novozámockej ulici. Na základe tohto uznesenia bol zvolaný kontrolný deň na 
13.7.2017 za účasti zhotoviteľa, stavebného dozora a objednávateľa. Na základe tejto 
kontroly bolo skonštatované, čo bolo k danému dátumu zrealizované a akým spôsobom.  
Stavba je dokončená a bude odovzdaná dňa 12.09.2017, uviedol starosta obce a dodal, že na 
28. zasadnutie Obecného zastupiteľstva bolo uznesenie splnené. Poslanec p. Láng sa na 
margo uvedených informácií spýtal starostu obce, či je pravda, že na kontrolnom dni bola 
obcou odsúhlasená výmena materiálu. Starosta obce mu túto informáciu potvrdil, na 
kontrolnom dni to bolo prejednávané a výmenu tohto materiálu odporučil aj stavebný dozor. 
P. Láng upozornil na finančný rozdiel a podľa neho celá rekonštrukcia chodníka nesedí 
s projektovou dokumentáciou. Starosta obce uviedol, že všetky nezrovnalosti budú 
doriešené pri preberaní chodníka. Správu o plnení tohto uznesenia poslanci OZ vzali na 
vedomie. 
b) Starosta pokračoval správou o uznesení č. 253/2017 bod 1 z 26. zasadnutia OZ, dňa 10.júla 
2017, ktorým bolo uložené pripraviť a následne vyhlásiť výzvu (súťaž) na realizátora 
rekonštrukcie strechy kúrie, s bezodkladným termínom. Výberové konanie na zabezpečenie 
výberu zhotoviteľa zákazky s nízkou hodnotou s názvom „Rekonštrukcia strechy a krovu 
Kúrie v Trnovci nad Váhom“ bolo obcou vyhlásené v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Verejný obstarávateľ 
poveril v zmysle rámcovej zmluvy realizáciou výberového konania spol.  KOODIS spol. s r.o. 
Šaľa. Na základe vypracovaného rozpočtu stavby bola stanovená predpokladaná hodnota 
zákazky vo výške 89 778,18 EUR bez DPH. Dňa 18.7.2017 boli šiestim potenciálnym 
záujemcom zaslané výzvy na predloženie cenovej ponuky. V stanovenej lehote (31.7.2017) 
bola doručená jedna cenová ponuka. Výsledkom uvedenej súťaže je uzatvorenie zmluvy s 
úspešným uchádzačom, firmou Szíjartó s.r.o. so sídlom Trnovec nad Váhom, s celkovou 
cenou za dielo v sume 112 698,22 eur s DPH. Uznesenie bolo týmto splnené, zhodnotil 
starosta obce. Poslanci OZ vyjadrili pripomienky, prečo firma nezačala s prácami podľa plánu 
4.9.2017 a prečo firma KOODIS Šaľa žiadala od úspešného uchádzača ďalšie požiadavky na 
docenenie. Starosta obce uviedol, že firma Szíjartó s.r.o. potrebovala ešte doobjednať 
materiál, ktorý by mala obrdžať koncom týždňa, takže je predpoklad, že začnú od 18.9.2017. 
Pri cenovej ponuke boli isté nezrovnalosti, preto firma Szíjartó s.r.o. rokovala s projektantom 
a prebrali všetko tak, aby to sedelo a aby to bolo realizovateľné. Zmluva je už podpísaná 
a zverejnená. Poslanci Obecného zastupiteľstva v Trnovci nad Váhom vzali na vedomie 
správu o plnení uznesení predloženú starostom obce. 
c) Poslednou správou o plnení uznesení bolo plnenie uznesenia č. 258/2017 bod 2 z 27. 
zasadnutia OZ, dňa 04. augusta 2017, ktorým OZ uložilo vyvolať pracovné stretnutie OZ 
s firmou KOODIS spol. s.r.o. Šaľa, za účelom dohodnutia zákonných podmienok na zrušenie 
súťaže. Správu predložil starosta obce, ktorý skonštatoval, že verejná súťaž na dodávateľa 
stavby s názvom „Technický dvor a dvor údržby Trnovec nad Váhom“ bola prerokovaná na 
zasadnutiach obecného zastupiteľstva, ktorých výsledkom na základe prevedeného 
hlasovania bol nesúhlas s uzatvorením zmluvy s dodávateľom na realizáciu stavby 
technického dvora. Vzhľadom k uvedenému bolo potrebné stanoviť si ďalší postup tak, aby 
sa mohla súťaž riadne v zmysle zákona ukončiť, s riadnym odsúhlasením konkrétnych 
dôvodov ukončenia a zadefinovaním si konkrétnych podmienok v danej veci. Po diskusiách 
o tejto problematike sa navrhlo zvolať pracovné stretnutie so zástupcom firmy KOODIS spol. 



s.r.o., p. Ing. Kelemenom, vo veci prediskutovania si problematiky predmetnej verejnej 
súťaže. Pracovné stretnutie poslancov OZ s p. Ing. Kelemenom sa konalo dňa 09.08.2017. 
Ing. Kelemen na pracovnom stretnutí informoval o najvýhodnejšej ponuke od firmy 
Tradestone v hodnote 296 886,02 Eur a poslancov upozornil na fakt, že ak sa predmetná 
súťaž ide zrušiť, je potrebné si zadefinovať dôvody zrušenia súťaže, poprípade zmeny 
projektu, aby sa súťaž mohla nanovo vyhlásiť a zároveň navrhnúť termín vyhlásenia novej 
súťaže. Záverom pracovného stretnutia OZ s firmou KOODIS spol. s.r.o. Šaľa v zmysle vyššie 
uvedeného uznesenia boli všetky podané informácie vzaté na vedomie a poslanci sa zhodli 
na definitívnom názore, že s technickým dvorom súhlasia, stretnú sa ešte spoločne na 
stretnutí, kde prerokujú prípadné zmeny projektu a potom bude nanovo súťaž vyhlásená so 
zapracovanými podmienkami. Uznesenie bolo týmto splnené, poslanci OZ sú 
s problematikou jasne oboznámení, záležitosť je potrebné dotiahnuť do konca, zaujať 
stanovisko uznesením, aby sa to mohlo celé uzavrieť, skonštatoval starosta obce. Počas 
programu ,,Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva“ sa na 28. zasadnutia OZ 
dostavil poslanec PaedDr. Suba, PhD. a počet poslancov bol deväť. Správu o plnení tohto 
uznesenia poslanci OZ vzali na vedomie a návrhová komisia predniesla svoj návrh na 
uznesenie. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 

1. žiada zabezpečiť doplnenie projektu v zmysle nových návrhov 
2. schvaľuje zrušenie verejnej súťaže na dodávateľa stavby s názvom ,,Technický dvor 

a dvor údržby Trnovec nad Váhom“, z dôvodu zmien v projektovej dokumentácii, čím 
sa zmení rozsah realizácie 

3. ukladá zvolať pracovné stretnutie poslancov s projektantom na vypracovanie zmien 
a doplnkov projektu 

Prezentácia: 9 
Za: 8  (R. Láng, Ing. Hanzlík, E. Fülöpová, RNDr. Belovičová, PaedDr. Kosztanko, Ing.  
               Hlavatý, J. Čerhák, Ing. Vižďáková) 
Proti: 1  (PaedDr. Suba, PhD.) 
Zdržal sa: 0  
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie v navrhovanom znení.   
 

Materiál č. 2 
,, Všeobecne záväzné nariadenie o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie 
volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane- návrh“ 
 
Dôvodová správa o návrhu tohto všeobecne záväzného nariadenia obce bola predložená 
prednostom úradu. Mgr. Berecz uviedol, že účelom daného nariadenia je v súlade so 
zásadou rovnosti kandidujúcich subjektov vyhradiť plochy, na ktorých možno na verejných 
priestranstvách na území obce počas volebnej kampane umiestňovať volebné plagáty a 
ustanoviť podmienky umiestňovania volebných plagátov na týchto vyhradených miestach. 
Návrh tohto VZN bol prednesený aj na rokovaniach príslušných komisií pri OZ a to na 



zasadnutí Komisie finančnej a podnikateľskej a na zasadnutí Komisie školstva, mládeže 
a kultúry pri OZ. Obe komisie vzali návrh VZN na vedomie. Návrh VZN bol zverejnený 
v zákonnej lehote na úradnej tabuli obce ako aj na oficiálnej webovej stránke obce odo dňa 
15.08.2017, pripomienky v zákonnej lehote neboli, zhodnotil prednosta OcÚ. Obecné 
zastupiteľstvo vzalo návrh nariadenia na vedomie. Starosta obce poprosil návrhovú komisiu 
o prednesenie návrhu na uznesenie. 

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
1. berie na vedomie návrh Všeobecne záväzného nariadenia o vyhradení miest a určení 

podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas 
volebnej kampane 

2. schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017 o vyhradení miest a určení 
podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas 
volebnej kampane 
 

Prezentácia: 9 
Za: 9  (R. Láng, Ing. Hanzlík, E. Fülöpová, RNDr. Belovičová, PaedDr. Kosztanko, Ing.  
               Hlavatý, J. Čerhák, Ing. Vižďáková, PaedDr. Suba, PhD.) 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0 
  
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie v navrhovanom znení.   
 
Materiál č. 3 
,, Všeobecne záväzné nariadenie o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a 
školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Trnovec nad Váhom a určenie 
miesta a času zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky základnej škole- návrh“ 
 
Program zasadnutia obecného zastupiteľstva pokračoval dôvodovou správou o návrhu 
všeobecne záväzného nariadenia, ktoré určuje výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej 
škole, v školskom klube detí a výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky 
úhrady v školskej jedálni pri základnej škole a v školskej jedálni pri materskej škole. VZN 
určuje miesto a zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Pre účely 
tohto všeobecne záväzného nariadenia sú školami - základná škola, materská škola a 
školskými zariadeniami - školský klub detí, školská jedáleň pri základnej škole a školská 
jedáleň pri materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. Návrh tohto VZN bol 
prednesený aj na rokovaniach príslušných komisií pri OZ a to na zasadnutí Komisie finančnej 
a podnikateľskej a na zasadnutí Komisie školstva, mládeže a kultúry. Obe komisie vzali návrh 
VZN na vedomie a odporučili ho na schválenie OZ. Návrh VZN bol zverejnený v zákonnej 
lehote na úradnej tabuli obce ako aj na oficiálnej webovej stránke obce odo dňa 15.08.2017, 
pripomienky v zákonnej lehote neboli, uviedol prítomným Mgr. Berecz.                        

Obecné zastupiteľstvo vzalo návrh nariadenia na vedomie. Starosta obce poprosil návrhovú 
komisiu o prednesenie návrhu na uznesenie. 

 



Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 

1. berie na vedomie návrh Všeobecne záväzného nariadenia o výške príspevku na 
čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Obce Trnovec nad Váhom a určenie miesta a času zápisu detí na plnenie 
povinnej školskej dochádzky v základnej škole 

2. schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2017 o výške príspevku na čiastočnú 
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Obce Trnovec nad Váhom a určenie miesta a času zápisu detí na plnenie povinnej 
školskej dochádzky v základnej škole 

 
Prezentácia: 9 
Za: 9  (R. Láng, Ing. Hanzlík, E. Fülöpová, RNDr. Belovičová, PaedDr. Kosztanko, Ing.  
               Hlavatý, J. Čerhák, Ing. Vižďáková, PaedDr. Suba, PhD.) 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0 
  
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie v navrhovanom znení.   
 
Materiál č. 4 
,,Informácia o zahájení nového školského roka a o zabezpečení výchovno-vzdelávacieho 
procesu v novom školskom roku v ZŠ a MŠ Trnovec nad Váhom“ 
 
Starosta obce na úvod rokovania tohto bodu programu prítomným uviedol, že na základe 
dotazov a pripomienok poslancov OZ vo veci prijímania žiakov do ZŠ s MŠ, ako aj vzhľadom 
na zmeny, ktoré sa odohrali začiatkom nového školského roka, obec požiadala riaditeľku ZŠ 
s MŠ, aby informovala obecné zastupiteľstvo o stave pripravenosti školy na nový školský rok. 
Následne bolo slovo odovzdané riaditeľke ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom, Mgr. Srňánekovej. 
Mgr. Srňáneková predniesla podrobnejšie informácie o zahájení nového školského roka 
2017/2018 a o zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu v novom školskom roku v ZŠ a 
MŠ Trnovec nad Váhom. Skonštatovala, že do nového roka nastúpilo do základnej školy 182 
detí, škola má 2 triedy prvákov, z ostatných ročníkov je po jednej triede. Priestory základnej 
školy boli aj za pomoci pracovníkov úradu cez leto vymaľované, z bezpečnostného hľadiska 
bola vykonaná kontrola, pokračuje sa v rozbehnutých projektoch a vzdelávací proces sa 
realizuje v rámci noriem. Ďalej uviedla, že zmeny nastali vo vedení materskej školy. Novou 
zástupkyňou pre materskú školu je p. Takáčová A. , ktorej p. riaditeľka odovzdala slovo. A. 
Takáčová prítomným uviedla základné informácie o materskej škole a taktiež podotkla, že 
materská škola má v novom šk. roku tri triedy, v prvej triede je 19 detí, v druhej a v tretej 
triede 25 detí. Po zhodnotení zmien a podaných informáciách o novom školskom roku 
poslanci vzájomne diskutovali o možnostiach rozšírenia kapacity materskej školy.  

Obecné zastupiteľstvo k záveru tohto bodu programu vzalo na vedomie podané informácie 
od riaditeľky ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 302 o zahájení nového školského roka 2017/2018 a 
o zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu v novom školskom roku v ZŠ a MŠ Trnovec 
nad Váhom. 
 



Materiál č. 5 
,, Obchodná verejná súťaž č. 4/2017 o najvhodnejší návrh na uzavretie zmlúv na predaj 
nehnuteľného majetku obce Trnovec nad Váhom- vyhodnotenie súťaže (stavebné 
pozemky NSO p. č.  388; 377/9)“ 
 
Zasadnutie zastupiteľstva pokračovalo informáciami o ukončenej súťaži na predaj  dvoch 
stavebných pozemkov. Starosta obce na úvod vysvetlil, že obec na základe uznesenia 
vyhlásila dňa 23.06.2017 Obchodno- verejnú súťaž č. 4/2017 na predaj pozemkov v novom 
stavebnom obvode. Presnejšie sa jedná o pozemok “C“ KN, p. č. 388, zastavané plochy a 
nádvoria o výmere 592 m2 a o pozemok “C“ KN, p. č. 377/9, zastavané plochy a nádvoria o 
výmere 594 m2. Cena uvedených nehnuteľností bola stanovená v hodnote min. 30 eur za m2, 
s trvaním súťaže do 06. septembra 2017 do 13:00 hod. Do stanoveného termínu nebol 
podaný do súťaže žiadny návrh. Na základe toho  príslušná súťažná komisia na svojom 
zasadnutí spojenom s vyhodnotením OVS č. 4/2017 skonštatovala neúspešnosť obchodnej 
verejnej súťaže a jej ukončenie týmto vzala na vedomie. Informácie o súťaži boli podané aj 
na zasadnutiach Komisie sociálnej, bytovej a zdravotníctva, ako aj na Komisii finančnej 
a podnikateľskej. Členovia Komisie sociálnej, bytovej a zdravotníctva odporúčajú čo najskôr 
vyhlásiť nové kolo súťaže na odpredaj pozemkov a znížiť predajnú cenu za pozemky. Komisia 
finančná a podnikateľská navrhuje vyhlásiť nové kolo súťaže až vtedy, ak sa nájde vážny 
záujemca o kúpu pozemku, ktorý sa s určitosťou bude chcieť zapojiť do súťaže. V rámci 
týchto informácií starosta obce prítomným uviedol, že obec po skončení súťaže obdržala 
žiadosť p. Tótha P. na odkúpenie pozemku v danom obvode, avšak navrhuje zníženie ceny za 
pozemok na 25 eur za m2. Uvedená žiadosť p. Tótha o odkúpenie pozemku p. č. 377/9 bola 
obecným zastupiteľstvom prerokovaná a vzatá na vedomie. Poslanci OZ sa po vzájomnej 
diskusii k danému bodu programu zhodli na názore, že predaj dvoch vyššie uvedených 
stavebných pozemkov by sa mal bezodkladne zopakovať formou 2. kola obchodnej verejnej 
súťaže, s termínom do 18. Októbra 2017 a za rovnakých podmienok. O minimálnej predajnej 
cene za pozemok sa rozhodli hlasovať a spoločným hlasovaním sa uzniesť na výslednej 
hodnote. Starosta obce dal následne hlasovať. 
Starosta obce: ,,Kto je za návrh stanoviť minimálnu kúpnu cenu v 2. kole OVS č. 4/2017 vo 
výške 30 Eur/m2?“ 
 
Prezentácia: 9 
Za: 7  (R. Láng, Ing. Hanzlík, E. Fülöpová, RNDr. Belovičová, PaedDr. Kosztanko,   
             J. Čerhák, PaedDr. Suba, PhD.) 
Proti: 0  
Zdržal sa: 2 ( Ing. Hlavatý, Ing. Vižďáková) 
 
Uznesenie:  
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 

1. schvaľuje minimálnu kúpnu cenu v 2. kole OVS č. 4/2017 vo výške 30 Eur/m2 

Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie v navrhovanom znení.   
Starosta obce ďalej poprosil poslancov OZ, aby sa vyjadrili hlasovaním o vyhlásení 2. kola 
OVS č. 4/2017. Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 



 
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. 377/9, 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 2. kola Obchodnej verejnej súťaže č. 4/2017 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 2. kola Obchodnej verejnej súťaže č. 4/2017 v  
     zložení: 
     RNDr. Edita Belovičová 
     Róbert Láng 
     Ing. Jozef Hanzlík 
     Ing. Daša Pallerová 
     Ing. Jaroslav Hlavatý 
2) poveruje starostu obce zabezpečiť vyhlásenie 2. kola Obchodnej verejnej súťaže č. 4/2017  
a zverejnenie podmienok 2. kola Obchodnej verejnej súťaže č. 4/2017  na úradnej tabuli 
obce Trnovec nad Váhom a oznámením na internetovej stránke obce, s termínom do 
18.10.2017 do 13:00 hod.  
 
Prezentácia: 9 
Za: 9  (R. Láng, Ing. Hanzlík, E. Fülöpová, RNDr. Belovičová, PaedDr. Kosztanko, Ing.  
               Hlavatý, J. Čerhák, Ing. Vižďáková, PaedDr. Suba, PhD.) 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0 
  
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie v navrhovanom znení.   
 
Materiál č. 6 
,, Nájomné byty- byt.dom Trnovec nad Váhom č. 1 (predĺženie nájomných zmlúv)“ 
 
Ďalším bodom programu obecného zastupiteľstva bolo prerokovanie žiadostí o predĺženie 
nájomných zmlúv. Slovo dostal predseda Komisie sociálnej, bytovej a zdravotníctva, Ing. 
Hanzlík, ktorý uviedol, že nájomníkom obecných nájomných bytov bytového domu č. 1 končí 
nájom ku dňu 30.09.2017. Nájomníci bytového domu podali na obecný úrad v zmysle VZN č. 
6/2016 žiadosti o predĺženie nájomných zmlúv. Komisia sociálna, bytová a zdravotníctva pri 
OZ na svojom zasadnutí prehodnotila každú žiadosť nájomníkov o predĺženie nájomnej 
zmluvy a doporučuje ich zastupiteľstvu na schválenie. Obecné zastupiteľstvo vzalo žiadosti 
nájomníkov na vedomie, bez pripomienok. Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie. 

 
 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 



 
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
1. schvaľuje predĺženie nájomných zmlúv v bytovom dome súp. č. 1 na obdobie 3 rokov, t. j.   
      do 30.09.2020 pre:  

- Erika Jančovičová, Marian Klimo, Júlia Kelemenová, Vladimír Kuruc a manž. Iveta 
Kurucová, Marek Hlavatý a manž. Sylvia Hlavatá, Margita Baloghová. 

 
Prezentácia: 9 
Za: 9  (R. Láng, Ing. Hanzlík, E. Fülöpová, RNDr. Belovičová, PaedDr. Kosztanko, Ing.  
               Hlavatý, J. Čerhák, Ing. Vižďáková, PaedDr. Suba, PhD.) 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0 
  
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie v navrhovanom znení.   
 
Ing. Hanzlík pokračoval v bode programu informáciami o neuhradení finančných záväzkov 
a neplnenia si svojich povinností vyplývajúcich z nájomnej zmluvy nájomníčkami  Brezinová L. 
a J. ,byt. dom č. 995. Nedoplatky za uvedený nájomný byt neboli uhradené za dobu dlhšiu 
ako 3 mesiace.  Obec Trnovec nad Váhom na základe týchto skutočností vyzvala nájomníčky 
na zaplatenie nedoplatkov a uhradenie danej sumy v lehote do 15 dní odo dňa doručenia 
výzvy. V tejto lehote p. Brezinová J. na bankový účet obce zaslala určitú finančnú čiastku, 
ktorá pokryla cca tretinu dlžnej sumy. Avšak vzhľadom k tomu, že tento prípad neuhradenia 
finančných záväzkov voči obci sa neuskutočnil prvýkrát, bytová komisia vyjadrila pohoršenie, 
navrhla výpoveď nájomnej zmluvy a postúpila situáciu na riešenie obecnému zastupiteľstvu. 
Nájomníčky porušujú VZN obce, ako aj podmienky nájomnej zmluvy a svoje povinnosti 
vyplývajúce z nájmu bytu najmä tým, že nezaplatili nájomné alebo úhradu za plnenia 
poskytované s užívaním bytu za obdobia viac ako 3 mesiace, skonštatoval Ing. Hanzlík. 
Poslanci OZ si vypočuli predložené informácie o neplatičoch a navrhli obci získať právne 
vyjadrenie k predmetnej veci. P. Brezinovej J. a L. obec zašle poslednú výzvu na zaplatenie 
všetkých finančných pozdĺžností s určitou lehotou na vyplatenie. Ak do stanovej lehoty 
nebude celková dlžná suma uhradená, ako aj po stanovisku právnika, obec definitívne odošle 
oznámenie o výpovedi nájomnej zmluvy a s nájomníčkami tak ukončí nájomný vzťah. 
Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie správu Komisie sociálnej, bytovej a zdravotníctva vo 
veci nedoplatkov L. Brezinovej a J. Brezinovej a odporučilo postúpiť nájomnú zmluvu na 
riešenie s právnikom. 
 

Materiál č. 7 
,, Zmeny s nakladaním komunálneho odpadu v obci- zavedenie čipového systému“ 
 
Dôvodová správa bola predložená starostom obce, ktorý uviedol, že obec v snahe o zlepšenie 
komfortu pri zabezpečovaní zberu komunálneho odpadu a zefektívnenia účtovania množstva 
odpadu sa snaží prejsť na inovatívnejší spôsob evidencie vývozov nádob a to práve formou 
RFiD čipov. Do budúcna by mal tento spôsob zjednodušiť nakladanie s odpadmi v obci a tým 
uľahčiť zamestnancom obce ako aj občanom túto každodennú činnosť. Daný spôsob uľahčí 
obyvateľom obce a zamestnancom úradu objednávky, evidenciu a vyúčtovanie služby za 
vývoz komunálneho odpadu. Tento návrh obce bol zahrnutý v roku 2016 vo forme návrhu 



VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady na území Obce Trnovec nad Váhom a taktiež prerokovaný na zasadnutiach 
príslušných komisií a obecného zastupiteľstva.  Dané VZN obce na 20. zasadnutí OZ, dňa 
12.12.2016 nebolo schválené. Vzhľadom k tomu, že čipy sú zakúpené, firma je pripravená a 
obecný úrad zavádza nový programový systém na dane a poplatky, ktorý môže byť doplnený 
o program na vyúčtovanie vývozu. Novým systémom by odpadlo zakúpenie lístkov, predaj 
jednotlivých lístkov obyvateľom obce na úrade a pod., uviedol starosta obce. Poslanec p. 
Láng sa informoval, či vie starosta, čo to obnáša, v akej obci a spôsobom už tento systém 
funguje a či je systém kompatibilný s našim. Starosta obce odpovedal, že systém údajne 
funguje v meste Piešťany a celkovo systém by mal byť kompatibilný. Poslankyňa Ing. 
Vižďáková podala informáciu, že po zistených skutočnostiach je celý systém veľmi finančne 
nákladný. Následne sa rozprúdila podnetná diskusia vo veci budúceho fungovania 
a možnostiach zavedenia čipového systému. Obecné zastupiteľstvo vzalo predložené 
informácie na vedomie, bez udania riešenia, či stanoviska. 

Materiál č. 8 
,, Rôzne (Zhodnotenie ponúk na SMS rozhlas; Štúdia požiarnej zbrojnice; Rekonštrukcia 
ZOS Trnovec nad Váhom; Sťažnosť obyvateľov vo veci výstavby prístupových mostíkov na 
Novozámockej ul.; Petícia občanov obce za zrušenie poskytovania priestorov zasadacej 
miestnosti kultúrneho domu)“ 
 
a) Prvou témou tohto programu bol informácie podané od prednostu úradu o cenových 
ponukách na SMS rozhlas. Cenové ponuky sú výrazne rôznorodé na základe poskytovaných 
služieb, nakoľko SMS správy/SMS rozhlas je možné poskytovať, či už ako online verziu bez 
akéhokoľvek technického zásahu v počítačoch obecného úradu, až po nadstavbu existujúcej 
ústredne obecného rozhlasu. Z tohto dôvodu sa veľmi ťažko porovnávajú jednotlivé ponuky, 
keďže predmetom každej ponuky je iný rozsah poskytovaných služieb. Ponuky na SMS 
rozhlas boli predmetom rokovania Komisie finančnej a podnikateľskej pri OZ. Komisia si 
prešla predložené ponuky, zvážila ich a odporučila si preveriť referencie spoločnosti Forte 
Acoustic spol. s r. o. na rozšírenie existujúceho rozhlasu o nadstavbu, ktorá by okrem SMS 
správ zabezpečovala aj hlásenie do rozhlasu cez mobilný telefón, nahrávanie jednotlivých 
hlásení a zverejňovanie na webové sídlo obce, plánovanie automatických hlásení podľa 
nastavenia hlásateľom a pod. Táto ponuka zahŕňa hardware zariadenia vo výške 3079 EUR 
s DPH ako jedno rázovú investíciu a cca 6 EUR mesačne za SMS správy, zhodnotil informácie 
Mgr. Berecz. Poslanec p. PaedDr. Suba, PhD. sa vyjadril, že e-mail forma rozhlasových správ 
je modernejšou komunikáciou, SMS forma je podľa jeho slov nadbytočná. Obecné 
zastupiteľstvo vzalo predmetné informácie na vedomie. 

b) Prednosta OcÚ pokračoval informáciami o vypracovanej štúdii na požiarnu zbrojnicu. 
Projektant na  hasičskú zbrojnicu v zmysle zmluvy predložil na schválenie štúdiu 
dispozičného riešenia hasičskej zbrojnice, ako aj situačný nákres prístupovej cesty 
s napojením sa na cestu III. triedy. Navrhovaný objekt pozostáva z 3 etáp a to: 1. etapa je 
prístupová cesta, ktorá zohľadňuje aj budúce plány obce na možnú individuálnu výstavbu 
rodinných domov a preto je dimenzovaná ako obojsmerná cesta. 2. etapa výstavba garážovej 
časti zo „sendvičových“ panelov a 3. etapa rekonštrukcia existujúcej budovy kotolne bez 
zásahu do obvodových múrov, takže nedochádza k zmenšeniu už existujúcej budovy. Po 
schválení štúdie dôjde k príprave projektovej dokumentácie a je možné žiadať o stavebné 
povolenie. Štúdia hasičskej zbrojnice bola prerokovaná na zasadnutiach Komisie životného 



prostredia, dopravy, výstavby a poľnohospodárstva, ako aj na zasadnutí Komisie finančnej 
a podnikateľskej, bez pripomienok, skonštatoval Mgr. Berecz a následne prítomným predložil 
na pozretie originál štúdie.  

V rámci tohto bodu programu poslanec p. PaedDr. Suba, PhD. požiadal kolegov 
o prejednanie nešťastnej udalosti, ktorá sa pred pár týždňami v obci udiala.  

Diskusia 

PaedDr. Suba, PhD.: ,,Stala sa pred pár týždňami jedna nepríjemná udalosť, ktorej mi je 
veľmi ľúto. Skôr než začneme schvaľovať štúdiu, prejdime si základy a pozrime sa na to, ako 
funguje dobrovoľný hasičský zbor. Zvážme si priority a postupnosti. Ak bude všetko 
v poriadku, potom začnime budovať. Bol som upovedomený zatiaľ o neoficiálnych 
informáciách, preto by som rád vedel, čo sa v skutočnosti stalo a zároveň apelujem na fakt, 
aby sa dôkladne prešetrila daná nehoda a jednanie veliteľa DHZ, s ktorým nesúhlasím 
a žiadam, aby bol z funkcie okamžite odvolaný. Navyše som prekvapený, že do dnešného dňa 
údajne nikto z predstaviteľov obce nenavštívil rod. Horváthovú k vysvetleniu nepríjemnej 
udalosti. Žiadam preto týmto starostu a prednostu úradu, aby zašli za M. Horváthom a jeho 
rodinou a prediskutovali s nimi túto záležitosť.“ 

Prednosta OcÚ: ,, Vzhľadom na nehodu, ktorá sa stala, som sa tak z morálneho hľadiska, ako 
aj z dôvodu nesúhlasu s postupom veliteľa DHZ, rozhodol vzdať funkcie zástupcu veliteľa 
DHZ, o čom som listom upovedomil aj obecný úrad. Počas výjazdu v daný deň nehody nebolo 
splnených niekoľko zákonných noriem a pravidiel. Veliteľ DHZ ich pravdepodobne nedodržal 
a takisto sme sa dozvedeli aj rôzne verzie prípadu. Ako hasič a kamarát som navštívil rod. 
Horváthových a snažil som sa im podať pravdivé informácie na základe výpovede M. 
Horvátha. Existuje väčšia časť hasičov, ktorí sa chcú postaviť za pravdu, za pravdu bojovať 
a stáť za M. Horváthom.“ 

Starosta obce: ,,Daná nehoda sa stala počas mojej neprítomnosti. Len čo som sa to dozvedel, 
volal som na úrad pre bližšie informácie. Podľa slov p. Marčeka sa vraj nejednalo o vážnu 
vec, chlapec mal mať len povrchové zranenia, avšak týždeň na to som sa už dozvedel úplne 
iné, pravdivé informácie o stave hasiča ako aj o celom prípade. Prvotné informácie boli 
zavádzajúce.“ 

Ing. Hlavatý: ,,Celá situácia vznikla vlastne mojou vinou, nakoľko počas mojej prechádzky po 
okolí Váhu som spozoroval malý dym a zavolal som p. Marčeka. Je mi ľúto, čo sa stalo.“ 

Prednosta OcÚ:,,Zásah p. veliteľa bol v ten deň mimo základných noriem a pravidiel. Pri 
výjazde nebolo ohlásené operačné stredisko ako ani dispečing spoločnosti Duslo, a.s. 
a takisto vplyvom nedostatočného počtu zasahujúcich hasičov ostal na mieste požiaru p. 
Horváth sám. Na ďalší deň sme boli zavolaní na rokovanie do spoločnosti Duslo a.s. Šaľa, kde 
nám vytkli, že bola nedostatočná komunikácia, nakoľko nebol ohlásený dispečing spoločnosti 
Duslo, a.s. ako majiteľa pozemku a ani operačné stredisko.“ 

K uvedenej problematike sa vyjadrili aj prítomní členovia DHZ Trnovec nad Váhom a to p. 
Mocko a p. Jarošová. Priblížili prítomným bližšie informácii o celom dianí v zbore, o vzťahoch, 
podpore a možnostiach ďalšieho smerovania zboru. Podľa ich slov drvivá väčšina členov stojí 
za M. Horváthom a majú snahu, chuť a potenciál ďalej sa rozvíjať, robiť to, čo ich baví, ísť za 
úspechom a naďalej pomáhať obyvateľom a obci. K tomu, aby lepšie fungovali, aby sa mali 



kde zlepšovať a učiť, zabezpečili priestor pre vozidlá a techniku, potrebujú práve aj zbrojnicu 
a kvalitnú výzbroj. K záveru diskusie k tejto téme ešte p. PaedDr. Kosztanko vyjadril názor, 
aby sa celá vec ohľadne výstavby zbrojnice vzala trocha skromnejšie, neinvestovať financie 
takého rozsahu. 
Prednosta úradu sa vrátil k návrhu štúdie požiarnej zbrojnice a uviedol, že obec Trnovec nad 
Váhom koncom augusta zaslala oficiálnu žiadosť o dotáciu v zmysle Výzvy číslo VII. Prezídia 
Hasičského a záchranného zboru 2017 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo 
štátneho rozpočtu na projekt s názvom ,,Rekonštrukcia a výstavba Hasičskej zbrojnice 
Trnovec nad Váhom“. Jednou z podmienok poskytnutia príspevku je aj podmienka finančnej 
spôsobilosti žiadateľa na spolufinancovanie projektu. Súčasťou príloh by mal byť teda doklad 
o zabezpečení spolufinancovania vo výške najmenej 5 % z celkových výdavkov z vlastných 
prostriedkov alebo iných ako verejných prostriedkov a to formou výpisu z uznesenia 
obecného zastupiteľstva. Celkové oprávnené výdavky projektu sú v výške 30 000 EUR. 
Spolufinancovanie žiadateľa je vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov, t. j. 1500,00 
EUR. Tento doklad po schválení obecným zastupiteľstvom bude odoslaný dodatočne 
k žiadosti na ministerstvo. Obecné zastupiteľstvo po vyčerpávajúcej diskusii vzalo všetky 
podané informácie a príspevky na vedomie, starosta obce poprosil návrhovú komisiu 
o prednesenie návrhu vo veci štúdie požiarnej zbrojnice. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 

1. schvaľuje koncept štúdie požiarnej zbrojnice Trnovec nad Váhom 

Prezentácia: 9 
Za: 9  (R. Láng, Ing. Hanzlík, E. Fülöpová, RNDr. Belovičová, PaedDr. Kosztanko, Ing.  
               Hlavatý, J. Čerhák, Ing. Vižďáková, PaedDr. Suba, PhD.) 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie v navrhovanom znení.   

Návrhová komisia ďalej predniesla návrh na uznesenie vo veci predloženia žiadosti o dotáciu 
na projekt ,,Rekonštrukcia a výstavba hasičskej zbrojnice Trnovec nad Váhom“. 

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 

1. schvaľuje: 

a) predloženie žiadosti o dotáciu s názvom „Rekonštrukcia a výstavba Hasičskej zbrojnice 
Trnovec nad Váhom“ v rámci Výzvy číslo VII. Prezídia Hasičského a záchranného zboru 2017, 
ktorý bude realizovaný obcou Trnovec nad Váhom 
b) zabezpečenie realizácie projektu „Rekonštrukcia a výstavba Hasičskej zbrojnice Trnovec 
nad Váhom“ v súlade s podmienkami poskytnutia dotácie zo štátneho rozpočtu 
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu  
„Rekonštrukcia a výstavba Hasičskej zbrojnice Trnovec nad Váhom“ vo výške min. 5% 
z celkových oprávnených výdavkov projektu, t. j. 1 500,00 EUR.  



d) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie prípadných neoprávnených 
výdavkov projektu „Rekonštrukcia a výstavba Hasičskej zbrojnice Trnovec nad Váhom“. 
 
Prezentácia: 9 
Za: 9  (R. Láng, Ing. Hanzlík, E. Fülöpová, RNDr. Belovičová, PaedDr. Kosztanko, Ing.  
               Hlavatý, J. Čerhák, Ing. Vižďáková, PaedDr. Suba, PhD.) 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie v navrhovanom znení.   

 

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 

1. vyslovuje nedôveru veliteľovi DHZ Trnovec nad Váhom, p. D. Marčekovi 

Prezentácia: 9 
Za: 9  (R. Láng, Ing. Hanzlík, E. Fülöpová, RNDr. Belovičová, PaedDr. Kosztanko, Ing.  
               Hlavatý, J. Čerhák, Ing. Vižďáková, PaedDr. Suba, PhD.) 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie v navrhovanom znení.   

c)Rokovanie pokračovalo slovami starostu obce, ktorý skonštatoval, že v zmysle novelizácie 
zákonov v oblasti sociálnych služieb, ako aj nových štandardov kvality poskytovania 
sociálnych služieb je nutná rekonštrukcia ako aj celková prestavba ZOS v obci. Na základe 
týchto skutočností boli p. Ing. arch. Andreou Belzárovou spracované návrhy na prestavbu 
tohto zariadenia. Návrhy vychádzajú z celkovej potreby prestavby zariadenia a zvýšenia 
komfortu klientov, ako aj lepšieho zabezpečenia bezbariérovosti pre klientov a 
zamestnancov zariadenia. V rámci príslušných komisií OZ sa tieto návrhy preberali a bolo by 
nutné objednať projektanta, ktorý by dokázal pripraviť projektovú dokumentáciu, ktorá by 
spĺňala podmienky zákonných úprav. Normy sú oveľa prísnejšie a je potrebné všetko 
pripraviť tak, aby ZOS ďalej fungovala, uviedol starosta obce. Poslanec p. Láng v rámci 
rokovania o tejto problematike zároveň upozornil na personálne problémy zariadenia a na 
riešenie personálnej situácie do budúcna. Obecné zastupiteľstvo vzalo návrhy  a informácie 
na vedomie, starosta obce poprosil návrhovú komisiu o vyslovenie návrhu na uznesenie. 

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 

1. schvaľuje rekonštrukciu ZOS Trnovec nad Váhom v zmysle právnych predpisov 
 

Prezentácia: 9 
Za: 9  (R. Láng, Ing. Hanzlík, E. Fülöpová, RNDr. Belovičová, PaedDr. Kosztanko, Ing.  
               Hlavatý, J. Čerhák, Ing. Vižďáková, PaedDr. Suba, PhD.) 



Proti: 0  
Zdržal sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie v navrhovanom znení.   

d)Starosta obce prítomným predložil sťažnosť obyvateľov vo veci výstavby prístupových 
mostíkov na Novozámockej ul., ktorú obec obdržala dňa 28.08.2017 od p. A. Kuna, bytom 
Trnovec nad Váhom, a dotknutých susedov. Listom žiadajú prešetriť spôsob a výsledok 
výstavby prístupových mostíkov na ich pozemky z hlavnej cesty na Novozámockej ulici 
v Trnovci nad Váhom. Podľa ich vyjadrení sú novovybudované prístupy veľmi strmé , čo im 
sťažuje a znemožňuje vstup autami do ich dvorov. P. Kun zároveň žiada o riešenie škody 
oplotenia jeho domu, ktoré bolo stavebnými prácami poškodené. Starosta ďalej uviedol, že 
podaktorí občania podpísaní pod sťažnosťou nemajú v obci trvalý pobyt a nie sú ani 
vlastníkmi nehnuteľností. Sťažnosť bola obecným zastupiteľstvom vzatá na vedomie, 
návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie. 

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 

1. berie na vedomie sťažnosť p. A. Kuna a dotknutých obyvateľov obce o prešetrenie 
spôsobu a výsledku výstavby prístupových mostíkov na ich pozemky z hlavnej cesty 
na Novozámockej ulici v Trnovci nad Váhom 

2. ukladá hlavnej kontrolórke obce prešetriť sťažnosť 
 

Prezentácia: 9 
Za: 9  (R. Láng, Ing. Hanzlík, E. Fülöpová, RNDr. Belovičová, PaedDr. Kosztanko, Ing.  
               Hlavatý, J. Čerhák, Ing. Vižďáková, PaedDr. Suba, PhD.) 
Proti: 0  
Zdržal sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie v navrhovanom znení.   

e)Ďalším bodom tohto programu bola petícia občanov prijatá na obecný úrad dňa 
23.08.2017 za zrušenie poskytovania priestorov zasadacej miestnosti kultúrneho domu pre 
súkromné osoby na účely svadieb, osláv a pod. Dôvodom petície je nadmerný až 
neznesiteľný hluk v nočných a skorých ranných hodinách počas nočného kľudu. Zároveň 
petíciou žiadajú obec, aby pre súkromné osoby na akcie podobného druhu bola poskytovaná 
výhradne sála kultúrneho domu na prízemí, ktorá je na to podľa ich slov akusticky 
prispôsobená. Petíciu podpísalo 11 obyvateľov obce a poverenou osobou na zastupovanie 
v styku s orgánom vybavujúcim petíciu je p. M. Mikulová, bytom Trnovec nad Váhom. Petícia 
bola prerokovaná členmi Komisie školstva, mládeže a kultúry, ktorí ju vzali na vedomie 
a vyjadrili názor, že kultúrny dom slúži práve na kultúrno-spoločenské akcie, ľudia si priestory 
KD objednávajú na rôzne rodinné, či pracovné stretnutia. Ak by sa zakázalo prenajímanie 
priestorov na to slúžiacich, účel kultúrneho domu by úplne stratil význam, uviedol starosta 
obce a následne stanovisko komisie tlmočila aj predsedníčka komisie, p. Fülöpová. Slova sa 
ujal prednosta úradu, ktorý k záveru diskutovania poslancov predložil prítomným právne 
stanovisko k petícii. Obecné zastupiteľstvo po prešetrení skutočností vzalo na vedomie 
petíciu obyvateľov obce za zrušenie poskytovania priestorov zasadacej miestnosti kultúrneho 



domu pre súkromné osoby na účely svadieb i osláv a skonštatovalo, že kultúrny dom slúži na 
kultúrne podujatia pre občanov, to je jeho účel. 

Doplňujúci materiál do bodu programu ,,Rôzne“  28. zasadnutia OZ 

 ,, Vybudovanie chodníka od kostola po žel. priecestie pri firme Merkant v Trnovci nad 
Váhom“ 

Prerokovanie daného bodu si vyžiadal poslanec Ing. Hanzlík, ktorý sa touto cestou 
informoval u starostu, v akom štádiu je realizácia výstavby chodníka. Viac informácií k téme 
uviedol prednosta úradu, ktorý prítomných oboznámil s aktuálnym stavom riešenia danej 
výstavby. Zhruba pred troma mesiacmi sa konalo stretnutie prednostu s dopravným 
inžinierom p. Červenákom k prerokovaniu danej veci, odvtedy však ďalší príkaz na riešenie 
nebol predložený, uviedol Mgr. Berecz. Poslanec p. Láng vyjadril znepokojenie nad situáciou 
a dotazoval sa, prečo sa s výstavbou tak dlho čaká. Zároveň apeloval na starostu obce, čo 
spravil pre to, aby daná záležitosť napredovala a kto je vlastne styčným dôstojníkom celého. 
Starostom obce mu bolo odpovedané, že záležitosť zabezpečí a dotiahne ju do konca. Je 
potrebné si však zadefinovať konkrétnu etapu, vybrať projektantov a pod. Po diskusii k danej 
záležitosti Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom vzalo informácie na vedomie 
a odporučilo starostovi obce, Ing. Júliusovi Rábekovi, zabezpečiť prvú etapu výstavby 
chodníka od kostola po železničné priecestie pri firme Merkant. 

,,Informácie o teplote na struskovisku“ 

Ďalšou témou na rokovanie v bode ,,Rôzne“ bola žiadosť poslanca p. Ing. Hanzlíka 
o vysvetlenie vysokej teploty na struskovisku. Podľa jeho slov bola na danom mieste v zemi 
nameraná teplota 600 °C a malo by sa to riešiť minimálne vyzvaním vlastníka pozemku, aby 
sa staral o svoj majetok a vzniknuté informácie vysvetlil. Poslanec p. PaedDr. Kosztanko 
súhlasil s názorom p. Ing. Hanzlíka a navrhol starostovi obce, aby zaslal spoločnosti Duslo a.s. 
Šaľa oficiálny list, v ktorom ich vyzve k objasneniu situácie. Obecné zastupiteľstvo vzalo 
návrh poslancov na vedomie a poverilo starostu obce, Ing. Júliusa Rábeka, o vyžiadanie 
informácie o stave samovznietenia odkaliska Amerika II. 

,,Informácie o artézskej studni v Trnovci nad Váhom“ 

Informácie o artézskej studni v centre obce boli doplnené do programu zasadnutia OZ 
poslancom Ing. Hanzlíkom, ktorý chcel vedieť v akom stave je realizácia nového vrtu studne, 
a či obec bude vrt realizovať. Starosta obce uviedol, že informácie o artézskej studni boli 
prerokované už na predošlých zastupiteľstvách. Celkovo ide však o veľmi náročný 
a nákladový proces, preto nech rozhodne zastupiteľstvo ako ďalej, zhodnotil starosta obce. 
Ďalej bola podaná informácia o kritickom stave dodávky pitnej vody v časti obce Horný Jatov, 
starosta obce upozornil, že bude čoskoro potrebné riešiť situáciu vo veci dodávky pitnej vody 
do tejto oblasti.  Obecné zastupiteľstvo vzalo informáciu o štúdii vrtu a ďalšieho nakladania 
s vodou na vedomie.  

,,Dotácia pre MO Csemadok Trnovec nad Váhom“ 

Prerokovanie daného bodu na zasadnutí zastupiteľstva bolo vyžiadané poslancom p. 
Lángom, ktorý prítomným objasnil dôvody predloženia tohto bodu. Na jeseň roku 2016 sa p. 
Láng na zastupiteľstve pýtal, či MO Csemadok požiadala o dotáciu od obce. Odpoveď bola 



nie. Avšak pred pár dňami sa poslanec p. Láng dozvedel, že starosta obce žiadosť MO 
Csemadok prevzal a odpovedal im, že dotáciu nedostanú, nakoľko im ju obecné 
zastupiteľstvo odmietlo poskytnúť. Z uvedených dôvodov poslanec p. Láng žiadal starostu 
obce o vysvetlenie, prečo boli poslanci OZ falošne obvinení. Starosta obce uviedol, že žiadosť 
oficiálne podaná nebola. MO Csemadok bolo vtedy vysvetlené, že ak chcú žiadať o dotáciu 
z rozpočtu obce, nie je problém, ale musia to urobiť oficiálnou cestou podaním žiadosti do 
podateľne OcÚ v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia.  Poslanec p. Láng 
požiadal pred prítomnými starostu obce, aby svoju odpoveď tlmočil aj na zasadnutí MO 
Csemadok. Obecné zastupiteľstvo vzalo informácie na vedomie. 

,,Zastupovanie starostu obce počas jeho neprítomnosti“ 

Rokovanie zastupiteľstva pokračovalo doplňujúcim materiálom programu, v rámci ktorého 
poslanec p. Láng žiadal od starostu obce vysvetlenie, ako je možné, že počas neprítomnosti 
starostu obce (dovolenka, práceneschopnosť a iné) nikto zo zamestnancov úradu nie je o tom 
upovedomení a navyše nie je nikto oficiálne poverení zastupovaním starostu obce. Považuje 
to za neprijateľné. Pred odchodom je starosta obce povinný písomne poveriť osobu svojím 
zastupovaním v určitých bodoch. Starosta obce vysvetlil, že počas jeho neprítomnosti ho 
zastupuje p. RNDr. Belovičová, zástupkyňa starostu obce. Poslanec p. Láng však opätovne 
upozornil na fakt, že poverenie na zastupovanie starostu obce musí byť uvedené aj písomne, 
nestačí ústne poverenie a do budúcna žiadal o nápravu tejto veci. Obecné zastupiteľstvo 
vzalo predmetné informácie na vedomie. 

,,Prehodnotenie platu starostu obce“ 

Prehodnotenie platu starostu bolo doplnené do bodu programu 28. zasadnutia OZ na žiadosť 
poslanca p. Lánga. Poprosil poslancov OZ, aby ohodnotili starostu obce a rokovali o jeho 
plate. Poslankyňa RNDr. Belovičová prítomných informovala, že o plate starostu je možné 
rokovať raz ročne a OZ môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 70 %. Následne poslanci 
pristúpili k hlasovaniu o výške príplatku k platu starostu obce. Po sčítaní hlasov Obecné 
zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom určilo pohyblivú zložku platu starostu obce, Ing. Júliusa 
Rábeka, vo výške 26,11 % z tarifného platu, s účinnosťou od 01.10.2017. 

Návrh uznesenia v znení: 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 

1. určuje  pohyblivú zložku platu starostu obce, Ing. Júliusa Rábeka, vo výške 26,11 % 
z tarifného platu, s účinnosťou od 01.10.2017 
 

Uznesenie bolo prijaté na základe určenia platu formou ,,tajného hlasovania“ pomocou 
odovzdania lístkov určenými výškami percent. 
 
 
 
 
 
,,Diskusia“ 
 



Diskusiu 28. zasadnutia obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce, Ing. Rábek a poprosil 
prítomných o vyjadrenie svojich podnetov.  
So svojim príspevkom sa do diskusie zapojil poslanec p. J. Čerhák, ktorý sa dotazoval, aké 
opatrenia sa spravili s hrobovými miestami v cintoríne. Starostom obce mu bolo uvedené, že 
zamestnankyňa obce, p. Hrebíková, aktuálne monitoruje a eviduje situáciu s hrobovými 
miestami v cintoríne, záležitosť je v štádiu riešenia. Starosta obce k záveru diskusie 
prítomných poslancov informoval o možnosti odkúpenia nehnuteľností uvedených na LV č. 
820, ktoré ponúkol záložný veriteľ.  
Viac príspevkov v diskusii neodznelo, obecné zastupiteľstvo zobralo všetky podané diskusné 
príspevky na vedomie. 
 
Starosta obce následne poďakoval prítomným za účasť a ukončil 28. zasadnutie obecného 
zastupiteľstva. 
 
 
Zapísala: Ing. Daša Pallerová 
  

 
 
V Trnovci nad Váhom, 12.09.2017 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice:   
 
Ing. Petronela Vižďáková 
 
 
Róbert Láng 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Oliver Berecz Ing. Július Rábek 
  Prednosta OcÚ  starosta obce 


