
 

Uznesenia 

z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnovci nad Váhom 
konaného dňa 13. februára 2023 

___________________________________________________________________________ 
 

Uznesenie č. 34/2023 
 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
1. berie na vedomie žiadosti o poskytnutie finančných dotácií na rok 2023 
 
2.  schvaľuje poskytnutie finančných dotácií z rozpočtu obce Trnovec nad Váhom na rok 2023 pre: 
 
a) OZ Farao Trnovec nad Váhom v sume 400 Eur 
Tieto finančné prostriedky budú použité proporcionálne na jednotlivé položky podľa rozpočtu  
projektu uvedeného v žiadosti 
 
b) Klub Jednoty dôchodcov na Slovensku Trnovec nad Váhom v sume 1 500 Eur 
na kultúrnospoločenské aktivity s výnimkou vstupného do zámkov a múzeí, lístkov na divadelné 
predstavenie a výletu loďou sumu 1.000 Eur 
na športové aktivity sumu 250 Eur 
na všeobecný materiál na činnosť sumu 250 Eur 
 
c) TJ Dynamo Trnovec nad Váhom v sume 4000,- Eur 
Tieto finančné prostriedky budú použité proporcionálne na jednotlivé položky podľa rozpočtu  
projektu uvedeného v žiadosti 
 
d) FK Dynamo Trnovec nad Váhom v sume 17 450 Eur 
Tieto finančné prostriedky budú použité proporcionálne na jednotlivé položky podľa rozpočtu  
projektu uvedeného v žiadosti 
 
e) MO Csemadok Trnovec nad Váhom v sume  1 200 Eur 
na kultúrno-spoločenské aktivity (hudba, vystúpenia) sumu 550 Eur 
na Pálinka fest (vecné ceny) sumu 70 Eur 
na materiál sumu 280 Eur 
na občerstvenie sumu 300 Eur 
 
f) Hubert Arrows v sume 800 Eur 
na špeciálne lukostrelecké potreby pre športovú lukostreľbu, šípy, špeciálne súčasti luku (stred luku,  
ramená, zakládka, button, tetiva, mieridlá, stabilizátory)), terčovnicu alebo inserty do terčovnice 
 
 

Uznesenie č. 35/2023 
 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
a) schvaľuje Správu o činnosti Obecnej polície v Trnovci nad Váhom za rok 2022 
 
 

Uznesenie č. 36/2023 
 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
a) schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2023 o doplnení a zmene Všeobecne záväzného 
 



 

nariadenia č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka 
školských zariadení so sídlom na území obce Trnovec nad Váhom 
 
 

Uznesenie č. 37/2023 
 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 

1) prerokovalo návrh na predaj nehnuteľností v k. ú. Trnovec nad Váhom, vo vlastníctve obce, 
medzi Obcou Trnovec nad Váhom a Františkom Kocúrikom, r. Kocúrik a manželkou Katarínou 
Kocúrikovou, r. Mészárosová, obaja bytom Trnovec nad Váhom 974 ako prípad hodný 
osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v 
znení neskorších predpisov 
 

2) konštatuje, že:  
a. predmetný pozemok vo vlastníctve obce Trnovec nad Váhom nemôže obec inak 

účelne využiť a preto sa stáva trvale prebytočným z dôvodu, že neslúži obci Trnovec 
nad Váhom na plnenie úloh v rámci jej predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ňou 

b. zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na 
úradnej tabuli a webovej stránke obce dňa 20. decembra  2022 
 

3) schvaľuje spôsob prevodu nehnuteľností - predaj nehnuteľností ako prípad hodný 
osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v 
znení neskorších predpisov 
 

4) schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov zmluvný prevod pozemkov vo vlastníctve obce 
Trnovec nad Váhom, nachádzajúcich sa v k. ú. 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: pozemkov reg. „C“ KN druh pozemkov 
zastavané plochy a nádvoria, parcela č. 687/91 vo výmere 43 m2 evidovanej na LV č. 1057 v 
celkovej kúpnej cene 516,- Eur 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.  
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, 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. 
 

5) schvaľuje Kúpnu zmluvu uzavretú podľa ust. § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho 
zákonníka medzi stranami: Obec Trnovec nad Váhom, zast. Mgr. Oliverom Bereczom, 
starostom obce, so sídlom Trnovec nad Váhom 587, 925 71, IČO: 00306240, ako predávajúci, 
a Františkom Kocúrikom, r. Kocúrik, nar. 21. 4. 1957, 925 71 Trnovec nad Váhom 974 
a manželkou  Katarínou Kocúrikovou, r. Mészárosová, nar. 14. 6. 1959, 925 71 Trnovec nad 
Váhom 974 ako kupujúci. 

 
 

Uznesenie č. 38/2023 
 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
a) ruší uznesenie č. 216/2017, prijaté dňa 10. apríla 2017 

b) stanovuje počet príslušníkov Obecnej polície v Trnovci nad Váhom na troch členov vrátane 
náčelníka 

 



 

Uznesenie č. 39/2023 
 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
a) ruší uznesenie č. 225/2021, prijaté dňa 26. apríla 2021 o zámene pozemkov medzi Obcou Trnovec 
nad Váhom a Rímskokatolíckou cirkvou Trnovec nad Váhom 
 

 
Uznesenie č. 40/2023 

 
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
a) berie na vedomie informáciu o výsledku dobrovoľnej zbierky na reštaurovanie a rekonštrukciu 
kamenného kríža v centre obce 
 
 

Uznesenie č. 41/2023 
 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
a) berie na vedomie žiadosť V. Lenčéšovej o prijatie za členku komisie športu, školstva, mládeže 
a kultúry pri OZ 
 
 

Uznesenie č. 42/2023 
 

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 7 442 m2, 
evidovanej na LV č. 1057 na základe geometrického plánu č. 121/2018, ktorý vyhotovil  Róbert Benko 
a autorizačne overil Ing. Gabriel Ozoraj, autorizovaný geodet a kartograf dňa 5. 10. 2018 a úradne 
overil Ing. Aladár Varga dňa 19. 10. 2018 pod č. 505/2018 

• pozemok, parcela č. 669/17 vo výmere 28 m2,odčlenená geometrickým plánom č. 121/2018, reg. 
„C“ KN, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, vedená na liste vlastníctva č. 1057, spoluvl. 
podiel 1/1 

v prospech Jaroslava Tótha, r. Tóth, nar. 27. 10. 1960 a manželky Jany Tóthovej, r. Králiková, nar. 21. 
5. 1963, obaja trvale bytom Trnovec nad Váhom 548. Cena bude stanovená pri schvaľovaní predaja. 

Odôvodnenie: osobitný zreteľ spočíva v tom, že sa jedná o priľahlý pozemok susediaci s rodinným 
domom a pozemkami žiadateľov, ide teda o scelenie a udržiavanie pozemku, ktorý obec v budúcnosti 
neplánuje využívať. 
 
 
 
 
 
V Trnovci nad Váhom, 15. februára 2023 
 
 
 
 
 
                                                                                                         Mgr. Oliver Berecz, starosta obce 


