
 

 

Zápisnica  
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

v Trnovci nad Váhom volebného obdobia 2022 – 2026, 

              ktoré sa konalo 13. februára 2023 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. Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Trnovec nad Váhom 
3. Správa o činnosti Obecnej polície v Trnovci nad Váhom za rok 2022 
4. VZN 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 
5. Zámer obce Trnovec nad Váhom 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 – nehnuteľnosti parc. č.  
687/91 - schválenie predaja 
6. Návrh na zrušenie uznesenia č. 216/2017 
7. Návrh na zrušenie uznesenia č. 225/2021 
8. Rôzne (vyúčtovanie dobrovoľnej zbierky, žiadosť o prijatie do komisie ŠŠMK, žiadosť o odkúpenie 
pozemku) 
9. Diskusia 
10. Záver 
 
3. 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. Gašpierika, Ing. Hlavatého a pani Tuskovú, 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 3. zasadnutia OZ určil poslancov D. 
Marčeka a M. Tótha. 
 
Predsedajúci sa spýtal poslancov, či majú k programu rokovania návrhy alebo pripomienky, resp. žiadajú 
doplniť program rokovania. Žiadne návrhy a pripomienky od poslancov nezazneli, preto starosta dal 
hlasovať o schválení programu 3. zasadnutia OZ ako celku. 



 

 

 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva 
 
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 2: „Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Trnovec nad Váhom“ 
 
Starosta povedal, že metodika dotácií je určená platným všeobecne záväzným nariadením obce, 
v rozpočte bolo na dotácie vyčlenených 20 tisíc Eur, ale jednotlivé organizácie žiadali o 18 tisíc Eur viac. 
Preto už na zasadnutí komisie športu, školstva, mládeže a kultúry členovia konštatovali, že suma by sa 
mala zvýšiť na 27 tisíc Eur, lebo v súčasnosti obec nemá možnosti poskytnúť na dotácie viac peňazí. Viac 
povedia predsedovia komisií. Potom starosta informoval o tom, že občianske združenie „Keď nevládzeš, 
tak pridaj....“ stiahlo svoju žiadosť o dotáciu, rozhodlo sa tak vzhľadom na obmedzený rozpočet obce 
hľadať zdroje na financovanie niekde inde. Mgr. Berecz zakončil informáciou, že obec by chcela podporiť 
vydanie knižky zameranej na ekológiu, ktorú pripravuje rodáčka z našej obce B. Mészárosová. Obec 
nejakou čiastkou podporí vydanie knihy s tým, že v každom výtlačku bude uvedená ako sponzor 
a starosta pri udelení dotácie na vydanie tejto knižky plánuje využiť výnimku, ktorú mu dáva práve 
platné VZN, je však potrebné zistiť si všetky potrebné informácie. 
 
Slova sa ujala predsedníčka komisie športu, školstva, mládeže a kultúry, ktorá povedala, že na zasadnutí 
sa komisia zaoberala dosť podrobne, každú žiadosť zvážili s tým, že ak si organizácie dokážu niektoré 
výdavky pokryť účastníckymi poplatkami, vylúčili sa zo žiadosti tieto položky. Členovia komisie sa zhodli 
na finálnom návrhu a ten predložili komisii finančnej, podnikateľskej a nakladania s majetkom obce, 
ktorá návrh podporila. Ešte pred samotným zasadnutím si časť členov komisie ŠŠMK skontrolovala 
vyúčtovanie dotácií a boli zistené porušenia niektorých ustanovení zmluvy, ale zhodli sa na tom, že sa 
vypracuje manuál na vyúčtovanie, aby žiadatelia vedeli, ako pri vyúčtovaní postupovať. Jednoduchšie to 
bude aj pre poslancov a komisie, budú vedieť, aké podujatie sa uskutočnilo, koľko osôb sa ho zúčastnilo, 
koľko peňazí sa minulo z dotácie a koľko zo spolufinancovania. Komisia sa zhodla aj na potrebe zmeniť 
VZN o dotáciách, možno bude návrh pripravený už na najbližšie zasadnutie. Predseda komisie finančnej, 
podnikateľskej a nakladania s majetkom obce Ing. Hlavatý povedal, že komisia sa už v decembri 
pozastavila nad požiadavkou, ktorú predložili žiadatelia o dotácie, preto prostredníctvom obecného 
úradu žiadali, aby sa konkretizoval účel použitia dotácií. Pred týždňom sa konalo zasadnutie komisie, na 
ktoré boli pozvaní na žiadosť Ing. Hlavatého všetci štatutárni zástupcovia žiadateľov o dotácie, aby mali 
priestor na vyjadrenie. Je rozdiel v sume, ktorú žiadajú a ktorú im môže obec poskytnúť, ale záver bol 
taký, že štatutári sa s návrhom vyrovnali, napr. predsedníčka Klubu JDS povedala, že sú vďační za každé 
Euro. Pozvanie prijali všetci okrem Ing. Petroviča, ten pozvanie neprijal, ospravedlnil sa Ing. Horváth, 
zakončil Ing. Hlavatý. Starosta otvoril diskusiu k tomuto bodu, R. Hrabovský sa spýtal, či sa dotácie môžu 
navýšiť najviac o 7 tisíc, starosta odpovedal, že momentálne áno. PaedDr. Suba, PhD. sa zaujímal, aké 
nezrovnalosti našli členovia komisie ŠŠMK pri kontrole dotácií. K. Tusková odpovedala, že niektoré boli 
závažné a spísaný bol zoznam nedostatkov, o ktorom budú jednotliví žiadatelia informovaní pri podpise 
zmluvy. Napr. MO Csemadok predložila nedostačujúce doklady, pani kontrolórka si ich mala 
skontrolovať, boli na pomerne vysokú čiastku. Ing. Rábek upozornil, že v správe o kontrole Csemadok ani 
nie je uvedený, je to kontrola za rok 2021. K. Tusková namietala, že pani kontrolórka predložila aj druhú 
správu, okrem toho pri nedostatkoch by mala organizácia peniaze vrátiť, takýto neoprávnený výdavok sa 
akoby odpočítal, konkrétne u Csemadoku bola neoprávnene vynaložená suma 223,50 Eur. Zo žiadosti sa 
odpočítali aj také položky, ktoré si organizácia môže hradiť z účastníckych poplatkov a tak sa stanovila 



 

 

navrhovaná suma. Ing. Rábek sa spýtal, či sa tieto čiastky odpočítali aj pri ostatných organizáciách, K. 
Tusková odpovedala kladne. Ing. Gašpierik konštatoval, že sa teda vlastne urobili dve kontroly, komisia 
nedostatky našla, a pani kontrolórka nie. K. Tusková upozornila, že pani kontrolórka dala svoju správu 
k dispozícii obci a práve z dôvodu zistených nedostatkov bol vypracovaný manuál na vyúčtovanie. Môže 
sa rozoslať e-mailom, aby mali poslanci predstavu, cieľom bolo, aby ho organizácie mali k dispozícii už 
pri podpisovaní zmlúv. PaedDr. Suba, PhD. povedal, že si veľmi váži, že prišli štatutári niektorých 
organizácií a navrhol dať im slovo. Prihlásila sa pani Lenčéšová z OZ Farao, ktorá uviedla, že si dala 
spočítať náklady na štartovné, preteky, materiálne zabezpečenie a vyšla jej suma 27 tisíc. Zdá sa jej 
nespravodlivé, že niekomu je poskytnutá dotácia aj na občerstvenie na pretekoch, lebo každý si môže 
zobrať z domu rožok, im má byť poskytnutá dotácia len pre deti, ktoré majú trvalý pobyt v obci. Vie, že 
peňazí je málo, ale napr. stolní tenisti pýtali 5 tisíc a dostanú 4 tisíc, a OZ Farao má náklady 27 tisíc 
a dostanú len 400 Eur. Nechce nikoho odsudzovať, akú hrá ligu, ale oni majú náklady na ubytovanie, 
ustajnenie, každý deň venuje združeniu svoj čas až do deviatej večer, nemá čas chodiť na akcie. Kým 
sa dieťa vypracuje tak, aby sa dostalo na majstrovstvá sveta, stojí to veľa námahy, treba sa mu venovať 
sedem rokov každý deň. Musia chodiť do haly do Nových Zámkov, lebo v obci taká nie je, organizujú barel 
cup aj medzinárodné preteky, tu na ne podmienky nie sú, musia si prenajímať haly v Šamoríne alebo Vígľaši, 
organizujú podujatia, na ktorých sa zúčastní 15 krajín, prišli aj z Južnej Afriky, organizujú, pracujú, väčšina 
poplatkov ide z jej vrecka, zabezpečiť museli aj výpočtové stredisko, čo je náklad niekoľko tisíc. Jej dcéra 
bola šéf Equipy, to sa v jazdeckom športe ešte nestalo, vybavovala všetko, máloktorá obec sa môže 
pochváliť, že ma takýchto občanov, nedá sa ich porovnávať s niekým, kto hrá okresnú ligu, zaslúžili by si 
trocha viac peňazí. K. Tusková uviedla, že už to pani Lenčéšovej hovorila, že všetky organizácie majú sídlo 
v našej obci, ale všetky okrem OZ Farao v obci aj pôsobia. Oni pôsobia v Šali a práve to je problém. 
Upozornila p. Lenčéšovú, aby jej neskákala do reči, aj ona ju nechala rozprávať. Pýtala sa jej, koľko detí 
z našej obce je v jej klube, sú to 4 deti a každé z nich dostane 100 Eur. V. Lenčéšová povedala, že ona 
nechce, aby obec platila deťom zo Šale, ale jeden klub dostane peniaze aj pre dospelých aj na občerstvenie 
a oni dostanú len malú čiastku. Mgr. Berecz povedal, že by to rád zhrnul, je ťažké určiť výšku príspevku na 
jedno združenie, na dieťa alebo dospelého. On si preveroval, či je povinnosťou odôvodniť výšku poskytnutej 
dotácie, podľa hlavnej kontrolórky je to dobrovoľné. Nikto nechce znižovať úspechy OZ Farao, ale výška 
príspevku na dotácie je obmedzená a sú tu organizácie, ktoré svoju činnosť vykonávajú celoročne. Chápe aj, 
že pani Lenčéšová sa do akcií organizovaných obcou nezapájala, keď ju nikto neoslovil, chce len vysvetliť, že 
je ťažké rozhodnúť, akú sumu dotácie organizácia má dostať. Preto aj OZ „Keď nevládzeš, tak pridaj...“ 
stiahlo svoju žiadosť, ale on chápe poslancov aj členov komisií. Keď sa pani Lenčéšová pozrie na pomer 
medzi žiadosťou a poskytnutou dotáciou, aj Csemadok pýta 4000 Eur a dostane 1200, hoci majú veľa členov 
a robia napr. zábavu, ale on osobne nechce ísť do debaty, že na jedno dieťa sa poskytne suma 100 Eur. V. 
Lenčéšová upozornila, že niektorí žiadatelia dostali peniaze na občerstvenie na pretekoch, to sa jej zdá 
čudné, že takáto položka sa dotuje z peňazí občanov. Pre ňu a jej dcéru peniaze nie sú, ale na občerstvenie 
áno. Ten, kto sa snaží a hradí veci zo súkromného vrecka, nedostane na základné veci. Pani Hečová z Klubu 
JDS sa zapojila do tejto diskusiu, ako povedala pred týždňom, sú veľmi vďační za každé Euro, aj naďalej 
budú pomáhať, ako vedia, ale chcela by povedať, že z dotácie si občerstvenie nehradia, lebo má pocit, že 
táto poznámka sa týkala ich organizácie. V. Lenčéšová namietala, že pani Tusková povedala, že stolní tenisti 
žiadajú dotáciu na občerstvenie. K. Tusková ju upozornila, že ona neuviedla, na aké položky stolným 
tenistom bude dotácia poskytnutá. P. Hečová dodala, že pri každej akcii ich členky napečú a tiež prispejú 
z vlastných zdrojov. Potom starosta požiadal o stanovisko Ing. Klincka, ktorý poďakoval za pomoc 
a podporu, ktoré im boli poskytnuté, nech to bolo v akejkoľvek výške. Vychádza z reálnej situácie a hoci je 
suma znížená, futbalisti zavedú krízové opatrenia budú fungovať. Zdá sa, že táto diskusia nabrala dosť 
zvláštny smer, aj oni majú položku na občerstvenie, ale rozpočet si upravia, každý druhý týždeň sa koná 
zápas v obci, vyčlenia si 50 Eur na minerálku pre rozhodcov, nemôžu im predsa dať vodu. Budú hľadať aj iné 
zdroje, nespoliehajú sa len na financie zo strany obce. PaedDr. Suba, PhD. povedal pani Lenčéšovej, že 
diskusiu začala zo zlého konca, útočila na ostatné organizácie, hoci všetky spĺňajú podmienky, organizujú 
podujatia, niektoré pre deti, je samozrejmé, že im dajú napr. lízanky. Sám má dcéru, ktorá jazdí na koni 
a druhá je vicemajsterkou sveta v plutvovom plávaní, nepýtal pritom od obce ani cent, lebo by sa necítil 
komfortne. Požiadal pána starostu, aby dal organizáciám priestor, obaja ďalší štatutári sa zachovali 
korektne. Futbalisti majú množstvo publicity vďaka práci s mládežou, majú ľudí na údržbu, traktor, platia 
energie. Osobne ho veľmi mrzí, že občianske zoskupenia doplácajú na túto krízovú situáciu a on sám 
podporoval OZ Farao, lebo vedel, že organizuje barel cup v našej obci. Dodal, že je skutočne zvedavý na 



 

 

správu pani kontrolórky o vyúčtovaní dotácií za predchádzajúci rok. V. Lenčéšová uviedla, že nechcela útočiť 
na športovcov ani dôchodcov, ona si ich váži, ale nepáči sa jej návrh z hľadiska komisií. Ona sa už dva roky 
snaží stať členkou komisie športu, školstva, mládeže a kultúry, posiela žiadosti na obecný úrad, lebo sa 
dozvedela, že aj ona ako občan môže byť členkou komisie. Poslala žiadosť aj teraz, vraj ju musia poslanci 
odsúhlasiť. Prekáža jej, že jednému sa preplatí aj minerálka a druhý dostane málo, chcela by pomôcť nájsť 
nejaký kľúč na poskytovanie dotácií. V každom športe sa nedá prepracovať k svetovému úspechu, ale 
pokúsiť sa určiť, ako podporiť náklady, ktoré žiadatelia majú, ona si uvedomuje, že sú pri každom klube iné, 
ale na občerstvenie? Nechcela útočiť, išlo jej o to, že komisie by mali rozhodovať na základe nejakého kľúča 
a jej sa nedarí do komisie dostať. Starosta jej odpovedal, že nájsť univerzálny kľúč je takmer nemožné, lebo 
sa jedná o rozličné organizácie, iné špecifiká majú športovci, iné Csemadok a iné dôchodcovia. OZ Farao má 
z obce štyroch členov, Csemadok vyše dvesto. Práve preto je návrh prepracovať VZN o dotáciách, aby 
poskytlo objektívnejšiu možnosť prideľovania dotácií. Pokiaľ ide o žiadosť o prijatie za členku komisie, bude 
sa dnes prerokovávať v bode „Rôzne“. Doplnil, že aj keď pani Lenčéšová nie je členkou komisie, návrh VZN 
môže pripomienkovať, lebo sa zverejňuje a do procesu sa môže zapojiť každý. Potom sa vyhodnocuje, či je 
pripomienka v poriadku. V. Lenčéšová povedala, že mala na mysli tabuľku, kde by sa prideľovali body za 
niektoré kategórie, napr. medzinárodné úspechy, organizácia pravidelných akcií, a pod. a potom nájsť 
spravodlivý konsenzus, lebo teraz sa stále niekto cíti byť rozhodnutím komisií ukrivdený. K. Tusková 
pripomenula, že každý člen komisie športu, školstva, mládeže a kultúry mohol prideliť body k jednotlivým 
žiadostiam, ale nikdy sa na to neprihliadalo, preto tento rok osobne ani nebodovala.  
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
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 
 



 

 

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: „Správa o činnosti Obecnej polície v Trnovci nad Váhom za rok 2022“ 
 
Starosta konštatoval, že správu dostali všetci poslanci e-mailom, prítomný je náčelník obecnej polície, 
ktorý bude v skratke poslancov informovať. G. Réső uviedol, že sa správu snažil vypracovať tak, aby bolo 
jasné, čím sa obecná polícia zaoberá a čo rieši, v prípade, že má niekto k nej otázky, rád ich zodpovie. 
PaedDr. Suba, PhD. sa spýtal, či nemajú príslušníci nejaké ťažkosti alebo problémy, vzhľadom na 
dlhodobú PN jedného príslušníka. Náčelník mu odpovedal, že podľa neho ich počet je dostačujúci, za dva 
roky sa utvrdil v tom, že dokážu pracovať efektívne, keď niektorý príslušník čerpá dovolenku, súčinnosť 
poskytne štátna polícia. Oboznámil poslancov, že sa chystá novela zákona o obecnej polícii a po 
nadobudnutí účinnosti budú posilnené ich právomoci, preto majú veľké plány do budúcnosti. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
a) schvaľuje Správu o činnosti Obecnej polície v Trnovci nad Váhom za 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 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“ 
 
Mgr. Berecz uviedol, že návrh VZN stanovuje výšku príspevku na originálne kompetencie, prijíma sa 
každoročne a odvíja sa od predbežného jednotkového koeficientu na žiaka na príslušný rok, výšku 
príspevku schválili poslanci v rozpočte a určená bola suma 300 tisíc Eur. Návrh VZN bol zverejnený 
v zmysle zákona a zaoberali sa ním aj príslušné komisie OZ, ktoré odporučili jeho schválenie. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
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 
 
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 5: „Zámer obce Trnovec nad Váhom 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 – 
nehnuteľnosti parc. č. 687/91 - schválenie predaja“ 
 
Ako zhrnul starosta obce, jedná sa o schválenie predaja, samotný zámer bol schválený na druhom 
zasadnutí OZ uznesením č. 28/2022 a schválený bol aj spôsob predaja z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa. Cena je stanovená v sume 12 Eur za meter štvorcový, celkovo v sume 516 Eur. Keďže otázky 
nemal ani jeden poslanec, starosta požiadal návrhovú komisiu o návrh uznesenia. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:  
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. 

 
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: „Návrh na zrušenie uznesenia č. 216/2017“ 
 
Ako povedal starosta, náčelník OP už spomenul toto uznesenie, ktoré bolo prijaté 10. apríla 2017 a podľa 
ktorého by mala mať obecná polícia päť členov. Uplynulé obdobie však potvrdilo, že by to bol luxus, lebo 
úplne postačuje počet troch príslušníkov, predovšetkým dnes, keď je dôležité šetriť. Výhľadovo budú 
upravené stanovy obecnej polície, aby sa zosúladili s platnou legislatívou, ako už bolo povedané, v júni 
by mala byť schválená novela zákona o obecnej polícii, ktorá by mala jej právomoci výrazne posilniť. 
Obecní policajti budú môcť merať rýchlosť, čo súčasná právna úprava nepovoľuje, pokuty môžu udeľovať 
len za telefonovanie za volantom alebo ak šofér nezastaví na stopke. PaedDr. Suba, PhD. pripomenul, že 
táto novela bude vyžadovať viac peňazí z obecnej pokladne, ale starosta oponoval, že aj prinesie 
finančné prostriedky, lebo na cestách smerom na Nitru a Nové Zámky sme radi, že autá majú 70 km/h 
rýchlosť, aj tu už bola požiadaná o súčinnosť aj štátna polícia. Ing. Ábrahámová sa spýtala, kto bude mať 
príjem z udelených pokút, starosta jej odpovedal, že budú príjmom obce. PaedDr. Suba, PhD. sa 
zaujímal, či obec ešte prevádzkuje pult centrálnej ochrany, starosta prisvedčil, bude však potrebná jeho 
rekonštrukcia. PaedDr. Suba, PhD. povedal, že keď novela zákona prejde, bude potrebné prijať 
zamestnanca k centrálnemu pultu, starosta informoval, že cez chránenú dielňu je pri pulte 
zamestnankyňa. Keď bude pult zrekonštruovaný, má už rozpoznávanie EČV a keď sa jedná o vozidlo 
v pátraní, systém rozošle SMS na príslušné miesta. Verí, že sa všetko vyrieši už tento rok, boli už dve-tri 
neúspešné verejné obstarávania, ale s firmou SGnet je uzavretá zmluva, že poskytne optické vlákno na 
kamerový systém, treba to už len úspešne zrealizovať. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:  
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 

Prezentácia: 9 

Za: 8 (Ing. Ábrahámová, Ing. Gašpierik, Ing. Hlavatý, R. Hrabovský, D. Marček, Ing. Rábek, M. Tóth, K. 
Tusková) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 (PaedDr. Suba, PhD.) 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie v navrhovanom znení.  
 
K bodu programu 7: „Návrh na zrušenie uznesenia č. 225/2021“ 
 
Obecný úrad podal návrh na zrušenie tohto uznesenia, ktoré sa týka zámeny pozemkov medzi cirkvou 
a obcou, pozemok pod farou mal byť zamenený za cintorín a pozemok pod domom smútku. Po odchode 
ThDr. Solčianskeho sa v jednaniach nepokračovalo, vraj si to prepočítali a zamenili by veľký pozemok za 
malý. Požadovali pridať aj verejné priestranstvo pred zdravotným strediskom a už takmer dva roky 
ubehli od prijatia uznesenia a situácia sa nezmenila. Preto je návrh uznesenie zrušiť. Ing. Ábrahámová 
povedala, že to síce nepatrí k tomuto bodu, ale v cintoríne po osemnástej hodine je poriadna tma, 
nesvieti tam verejné osvetlenie. Starosta jej odpovedal, že už bolo vymenené svietidlo pri kostole 
a pracovníci budú riešiť aj toto. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
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 
 



 

 

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:„ Rôzne (vyúčtovanie dobrovoľnej zbierky, žiadosť o prijatie do komisie ŠŠMK, 
žiadosť o odkúpenie pozemku“ 
 
Zasadnutie pokračovalo bodom „Rôzne“, starosta uviedol, že tento bod sa skladá z troch častí, každú 
z nich si prejde zastupiteľstvo osobitne vrátane hlasovania a prvou časťou je vyúčtovanie dobrovoľnej 
zbierky na reštaurovanie a rekonštrukciu kamenného kríža pri pamätníku generála Goliana. Vyúčtovanie 
bolo súčasťou materiálov, náklady na opravu kríža boli v sume 7.848 Eur a do zbierky prispeli občania 
sumou 483 Eur. Prípadné otázky rád zodpovie. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
a) berie na vedomie informáciu o výsledku dobrovoľnej zbierky na reštaurovanie a rekonštrukciu 
kamenného kríža v centre obce 
 
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. 
 
Druhou časťou bodu „Rôzne“ je žiadosť o prijatie do komisie športu, školstva, mládeže a kultúry, ktorú 
podala pani Lenčéšová, povedal starosta a odovzdal slovo predsedníčke uvedenej komisie. K. Tusková sa 
vyjadrila, že členovia komisie žiadosť prediskutovali a skonštatovali, že nie je potrebné rozširovať 
komisiu, ale pokiaľ by pani Lenčéšová mala záujem pomôcť pri organizovaní podujatí, jej iniciatívu 
privítajú. Okrem toho bola na ustanovujúcom zasadnutí OZ upozornená, aby komisia nemala také 
množstvo členov ako v predchádzajúcom volebnom období, starosta jej dal za pravdu s tým, že komisia 
bola príliš početná a v dôsledku toho takmer nefunkčná. 
 
a) berie na vedomie žiadosť V. Lenčéšovej o prijatie za členku komisie športu, školstva, mládeže 
a kultúry pri OZ 
 
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 tohto bodu, uviedol starosta, je žiadosť pána Tótha s manželkou o odkúpenie 
pozemku, požiadal už 13. 7. 2022 o možnosť odkúpiť spoluvlastnícky podiel obce aj časť parcely vo 
vlastníctve obce. Dostal odporúčanie doplniť k žiadosti geometrický plán, aby bolo zrejmé, o akú výmeru 
sa jedná. Priľahlá parcela má 28 m2 a odporúčame jej predaj, ale pokiaľ ide o tú druhú parcelu, tú predať 
neodporúčame. Jedným zo spoluvlastníkov je tam aj Slovenská republika a predaj by nebol možný už 



 

 

preto, že vlastníkom by sa zamedzil prístup na pozemok. Obecný úrad odporúča predaj spôsobom 
hodným osobitného zreteľa, ale zatiaľ nebola určená cena, takže pokiaľ zastupiteľstvo bude s predajom 
súhlasiť, je potrebné schváliť aj kúpnu cenu. PaedDr. Suba, PhD. sa spýtal, kde sa tento pozemok 
nachádza, Ing. Rábek sa spýtal, či je takýto postup správny, lebo našiel usmernenie a spomína si aj na 
obdobie, keď sa takéto pozemky predávali podľa ceny stanovenej znaleckým posudkom. Podľa neho je 
dôležité, aby obec postupovala v súlade so zákonom. I. Mesárošová mu odpovedala, že pri zámere 
predať majetok spôsobom hodným osobitného zreteľa sa znalecký posudok nevyžaduje, ten zákon 
predpisuje len v prípade priameho predaja. Ing. Rábek povedal, že náklady na znalecký posudok sú pri 
takýchto malých pozemkoch značné, možno 500 a viac Eur, čo ľudí odrádza, bolo obdobie, keď sa kvôli 
čerpaniu eurofondov takýmto vlastníkom nedalo pomôcť, ale sporné prípady sa už vyriešili a nemal by to 
byť problém. Znalecký posudok môže obec vyžiadať, nemala by majetok predávať pod cenu. Mgr. Berecz 
mu odpovedal, že s predajom sa obec neponáhľa, počká aj pán Tóth, ak ostatní členovia OZ súhlasia, 
môže sa schváliť zámer a vyžiada sa stanovisko právnika, či je obec povinná pri tomto spôsobe predaja 
určiť cenu na základe znaleckého posudku. Ing. Gašpierik povedal, že určite by bolo najspravodlivejšie, 
keby sa cena stanovila takto, ale občanov by to finančne zaťažilo, starosta povedal, že alternatívou je pri 
predaji vyžiadať znalecký posudok na druh pozemku záhrady nie starší ako 6 mesiacov. Ing. Rábek 
navrhol, aby pán Tóth dal súčasne vypracovať znalecký posudok aj na pozemok, kde je správcom 
Slovenský pozemkový fond, čím by si ušetril náklady. 
 
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 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. 
 
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: „Diskusia“ 
 
Starosta vyzval poslancov, aby vystúpili s príspevkami, R. Hrabovský sa spýtal, či sa rieši zmena 
územného plánu, starosta odpovedal, že sa robí verejné obstarávanie na obstarávateľa a neskôr na 
spracovateľa, teda rieši sa to. D. Marček pripomienkoval parkovanie pri predajni COOP Jednota, autá 
parkujú na chodníku a celý chodník je od oleja, parcela, ktorá by mohla poslúžiť na parkovanie, je 
zarastená burinou. Mgr. Berecz povedal, že obec chce umiestniť dva kontajnery na elektroodpad a bude 
rokovať so zástupcami COOP Jednota, tak môžu prediskutovať aj túto pripomienku. K. Tusková sa 
prihlásila s informáciou, že bývalá žiačka školy B. Mészárosová napísala krásnu knižočku, keby mal niekto 



 

 

záujem podporiť ju, môže tak urobiť na startlabe, PaedDr. Suba, PhD. sa spýtal, či môže knižku vidieť, 
lebo sa stáva, že učiteľky vyučujú o prírode tak, ako by to nemalo byť, K. Tusková mu povedala, že mu 
materiál prepošle. R. Hrabovský sa zaujímal o predaj bytov pri škole, starosta odpovedal, že sa rieši 
znalecký posudok. Ing. Gašpierik informoval ešte o záverečnom stanovisku k spaľovni, starosta doplnil, 
že obec podala v zákonnej lehote rozklad, medzitým sa aj v Močenku uskutočnilo neplánované 
zasadnutie OZ, hlasovali, že nesúhlasia s výstavbou, ale uznesenie neprešlo, piati poslanci boli za a šiesti 
sa zdržali. Obyvatelia údajne ani nevedeli o takomto projekte. Aj títo piati poslanci podali rozklad, 
obecný úrad zatiaľ pokračuje v takej línii, aká vyplynulo zo stanoviska zastupiteľstva, uvidíme, ako 
dopadne rozklad. Tento prípad zastupuje Via Juris. Ing. Rábek povedal, že je veľmi sklamaný tým, aké 
stanovisko vydal Okresný úrad Šaľa, odbor životného prostredia. 
 
Potom sa prihlásil do diskusie PaedDr. Suba, PhD., povedal, že ho mrzí, že odišiel náčelník OP, lebo 
opakovane keď prichádza domov teraz, počas vykurovacieho obdobia, v obci je neskutočný zápach, pália 
sa topánky, plasty, sú to také životné irónie. Čakal túto tému, nie sme schopní kontrolovať vlastných 
občanov, trpíme, lebo pália zakázané toxické chemické látky, a toto nám nevadí, nikto to nenadhodil. 
Postihujme takýchto občanov, veď je to trestný čin! Starosta povedal, že súhlasí s týmto návrhom a je 
ochotný vec riešiť. PaedDr. Suba, PhD. dodal, že možno títo spoluobčania nemajú čím kúriť, ale 
zastupiteľstvo ide proti kontrolovanej činnosti, nechce otvárať ďalšie témy, ale je pripravený 
argumentovať. Ak sa mu aj nepodarí kolegov presvedčiť, sú tu otázky, z čoho je financovaný pán Hojsík, 
z čoho Via Juris? Starosta mu odpovedal, že existuje zbierka, týkajúca sa CCE, nevie, z čoho sú 
financovaní pán Hojsík či Via Juris, ale nevie ani, z čoho je financovaná spaľovňa. PaedDr. Suba, PhD. ešte 
povedal, že je dobre, že sa umiestnia kontajnery na nebezpečný odpad, starosta dodal, že plánuje 
vyskúšať aj zber šatstva. Ing. Hlavatý povedal, že by rád poďakoval PaedDr. Subovi, PhD., že načal túto 
tému, potrebné je kontrolovať aj nakladanie so splaškovými vodami, lebo nie každý má kanalizáciu. 
Starosta mu odpovedal, že toto si strážia samotní obyvatelia, takéto nakladanie hneď hlásia a rieši sa, ale 
v poslednom období sa nič podobné neudialo. Ing. Hlavatý navrhol urobiť kontrolu nakladania 
s odpadovými vodami. Mgr. Berecz povedal, že v poslednom období sa aj z Dusla šíril silný zápach, Ing. 
Rábek dodal, že z komína šiel čierny dym. M. Tóth informoval, že spaľovali nejakú látku, ktorej 
spaľovanie v niektorých spaľovniach je zakázané. R. Hrabovský uviedol, že sa jedná o sulfenax, už sa 
nespaľuje, Duslo je chemický závod a má chemickú spaľovňu, Mgr. Berecz povedal, že možno aj preto už 
inú spaľovňu nechceme. R. Hrabovský pripomenul, že v Rumanovej je 600 tisíc ton odpadu na skládke, 
Ing Hlavatý povedal, že v takom prípade môžu spaľovňu vybudovať v Rumanovej. PaedDr. Suba, PhD. 
povedal, že je potrebné pripraviť si argumenty a vypočuť si aj ostatných. Mgr. Berecz odpovedal, že on si 
ich určite vypočuje a povie aj svoj názor, je prirodzené, že nevládne vo všetkých otázkach vždy zhoda 
názorov. PaedDr. Suba, PhD. doplnil, že pribudne ešte ďalšia téma, veterné turbíny. 
 
Ďalšie diskusné príspevky neodzneli, starosta všetkým prítomným poďakoval za účasť a ukončil 3. 
zasadnutie obecného zastupiteľstva. 
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V Trnovci nad Váhom, 15. februára 2023                                            
 
 
 
                                                                                               Mgr. Oliver Berecz, starosta obce 


