Obec Trnovec nad Váhom

Materiál č. 1 na 29. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Trnovci nad Váhom dňa 23.10.2017

K bodu programu 2:„ Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva“

1. Dôvodová správa
Predkladá: Ing. Július Rábek, starosta obce

Dôvodová správa k materiálu č. 1 na 29. zasadnutie OZ v Trnovci nad Váhom

Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva predložená na 29. zasadnutí obecného
zastupiteľstva v roku 2017 dňa 23. októbra 2017
Uznesenie OZ č. 260/2017 bod 3 z 28. zasadnutia OZ, dňa 11. septembra 2017
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom
3. ukladá zvolať pracovné stretnutie poslancov s projektantom na vypracovanie zmien a
doplnkov projektu
Plnenie: Na základe tohto uznesenia bolo starostom obce zvolané pracovné stretnutie
poslancov, dňa 16.10.2017, ktorého sa zúčastnili aj projektanti Ing. arch. Ďurko a Ing. arch.
Vagala. Na danom stretnutí projektanti predniesli návrh zmien týkajúcich sa projektu
rekonštrukcie fary ako aj informácie o prebiehajúcej rekonštrukcii strechy fary. Ing. arch.
Ďurko prítomných poslancov požiadal o doriešenie a podanie rozhodnutia v určitých okruhoch
otázok a to: 1. oplotenie fary; 2. riešenie nádvoria a po 3. úprava dispozičného riešenia
podkrovia. V rámci úpravy dispozičného riešenia podkrovia projektanti predniesli navrhovaný

pôdorys podkrovia. Počet izieb oproti štúdii bol dodržaný, t. j. 5 izieb a zásah do krovu bude
minimálny. Vo veci riešenia nádvoria kúrie projektant zhodnotil, že je zachovaný objekt
podzemnej pivnice. Situácia bola konzultovaná s odborníkmi, ktorí ich upozornili na to, že ide
o ľadovňu s tým, že ich je aktuálne len veľmi málo zachovaných. Z tohto dôvodu navrhli
ľadovňu zachovať, rekonštruovať a pridať altánok. S daným súvisí aj riešenie nádvoria, na
ktorom by boli zasadené stromy a kvety, chodníky a zeleň, aby celé nádvorie bolo orientované
smerom na zeleň. Pri otázke oplotenia je podstatné, či riešiť oplotenie po hranicu pozemku,
alebo ho osadiť na hranice už užívaných pozemkov obyvateľmi obce. Poslanci obecného
zastupiteľstva vzali návrh projektu na vedomie.
Na pracovnom stretnutí poslancov s projektantom bola ďalej predložená aj štúdia
revitalizácie centrálnej zóny obce, ktorú predstavil prítomným Ing. arch. Vagala. Revitalizácia
centrálnej zóny obce (štúdia) bola spracovaná v zmysle stavebného zákona a územného plánu
obce. Projektant sa vyjadril, že pri vypracovaní štúdie rešpektoval jestvujúcu urbanistickú
štruktúru, dopravný ťah, jednotlivé objekty, pešie trasy, riešené sú cyklotrasy, parkoviská a
pod. Súčasťou štúdie boli aj vizualizácie, ktoré projektanti predstavili prítomným poslancom
na stretnutí a oboznámili ich s obsahom projektu. Základom je dať tomuto územiu nejakú
myšlienku a podporiť kompozičné osi. Štúdia môže byť do budúcna podkladom pre regulatívy
v územnom pláne obce.
K záveru pracovného stretnutia poslanci konzultovali o projektoch na výstavbu zberného
a technického dvora. Súčasťou projektu výstavby zberného dvora sú stavebné objekty:
sociálno prevádzková budova, garáže, prístrešok pre kontajnery a odpad, betónové múry
výšky 1,5 m, spevnené betónové plochy, prípojky pre kanalizáciu a vody a mostová váha 30 t.
Ďalšou súčasťou projektu sú stroje: nakladač, drvička, univerzálne vozidlo a kontajnery.
Projekt zberného dvora bol odsúhlasený, je vybratý dodávateľ, aktuálny stav projektu je
v štádiu kontrol verejného obstarávania, obec po obdržaní potvrdzujúceho listu o výsledku
kontroly začne s výstavbou zberného dvora. Projekt výstavby technického dvora obsahuje
stavebné objekty: garáže a dielne, skládka sypkého materiálu, oporný múr, spevnené plochy
a prístrešok (jestvujúci objekt). Po preštudovaní vypracovaných projektov poslanci p. Láng a
Ing. Hlavatý navrhli, aby sa najprv postavil zberný dvor a potom by sa začal riešiť projekt
technického dvora. Prioritou by mala byť výstavba zberného dvora a potom sa uvidí, či je
potrebné postaviť aj technický dvor.
Uznesenie obecného zastupiteľstva je splnené.
Uznesenie OZ č. 270/2017 bod 2 z 28. zasadnutia OZ, dňa 11. septembra 2017
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom
2. ukladá hlavnej kontrolórke obce prešetriť sťažnosť
Plnenie: Obecné zastupiteľstvo na danom zasadnutí vzalo 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 a uložilo
kontrolórke obce túto sťažnosť prešetriť. Prešetrovanie sťažnosti sa uskutočnilo dňa 25.
septembra 2017 miestnym šetrením za účasti p. prednostu, Mgr. Olivera Berecza. Bližšie

informácie, výsledok šetrenia ako aj samotná zápisnica z prešetrenia bude predložená na
zasadnutí hlavnou kontrolórkou obce.
Uznesenie obecného zastupiteľstva je splnené.

