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Materiál č. 1 na 31. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Trnovci nad Váhom dňa 11.12.2017 

 

 

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

 

1. Dôvodová správa 

 

Predkladá: Ing. Július Rábek, starosta obce 

                     Ing. Mária Fülöpová, hlavná kontrolórka obce  

 

 

 

Dôvodová správa k materiálu č. 1 na 31. zasadnutie OZ v Trnovci nad Váhom  

 

Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva predložená na 31. zasadnutí obecného 
zastupiteľstva v roku 2017 dňa 11. decembra 2017 

Uznesenie OZ č. 273/2017 bod 1 z 29. zasadnutia OZ, dňa 23. októbra 2017          

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 

1. berie na vedomie zápisnicu z prerokovania sťažnosti a ukladá prijať opatrenia na 

splnenie povinností uložených prešetrením sťažnosti 

 

Plnenie: V zmysle plnenia uznesenia z 29. OZ boli odstránené nedostatky z protokolu o 

odovzdaní a prevzatí diela (vady diela). Časť tohto uznesenia bola splnená. Časť uznesenia 

ohľadne požiadaviek obyvateľov, aby boli vjazdy ľahko prejazdné v zime aj v lete, ako aj oprava 

oplotenia pri rodinnom dome č. 850 je v sledovaní. Je nutné vyvolať jednanie s projektantom. 

Vzhľadom na skutočnosť, že stále neprebehla kolaudácia stavby nie je možné do stavby 

výraznejšie zasahovať, pretože by došlo k rozporu s projektovou dokumentáciou. Pri jednaní 



treba overiť ako je možné spraviť zmeny bez toho, aby došlo k porušeniu nášho práva na 

prípadnú reklamáciu vád diela. 

 
Uznesenie obecného zastupiteľstva je naďalej v sledovaní.     

 

Uznesenie OZ č. 284/2017 bod 2 z 29. zasadnutia OZ, dňa 23. októbra 2017          

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 

1. berie na vedomie ponuku firmy Slovak Business Agency Bratislava na odpredaj 
pozemkov 

2. odporúča ponuku prejednať v jednotlivých komisiách; pripraviť návrh na budúce 
zastupiteľstvo; zistené skutočnosti priebežne predkladať na obecné zastupiteľstvo 

Plnenie: Na základe uznesenia bola ponuka firmy Slovak Business Agency Bratislava na 
odpredaj pozemkov postúpená na rokovanie Komisii životného prostredia, dopravy, výstavby 
a poľnohospodárstva ako aj Komisii finančnej a podnikateľskej. Obe komisie s ponukou firmy 
súhlasia a odporučili obecnému zastupiteľstvu schváliť zámer na odkúpenie predmetných 
nehnuteľností na základe cenovej ponuky od firmy Slovak Business Agency Bratislava. 

Uznesenie obecného zastupiteľstva je naďalej v sledovaní.     

 

Uznesenie OZ č. 285/2017 bod 1 a 2 z 29. zasadnutia OZ, dňa 23. októbra 2017          

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 

1. ukladá zapracovať do budúceho rozpočtu doplnenie strojového parku o UNC- 
pracovného univerzálneho nakladača aj s príslušenstvom 

2. ukladá zapracovať do budúceho rozpočtu nákup nádrže, ktorú bude možné použiť 
pri čistení kanalizačných šácht pri poruche 

Plnenie: Požiadavky na univerzálny nakladač a nákup nádrže pre čistenie kanalizačných šácht 
budú zahrnuté pri príprave rozpočtu obce na rok 2018. 

Uznesenie obecného zastupiteľstva je naďalej v sledovaní.     

 

Uznesenie OZ č. 287/2017 bod 1 z 30. zasadnutia OZ, dňa 21. novembra 2017          

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 

1. žiada hlavného kontrolóra obce prešetriť: 
a) zmluvu s právnikom JUDr. Sotolářom 
b) kúpu bicyklov 
c) opravu traktora a hasičského auta 

 
Plnenie: Plnenie uznesenia bude predložené hlavnou kontrolórkou obce Ing. Fülöpovou na 
zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 11.12.2017. 



Uznesenie OZ č. 288/2017 bod 1 z 30. zasadnutia OZ, dňa 21. novembra 2017          

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 

1. žiada hlavného kontrolóra obce prešetriť:  
a) či boli chodníky v súlade s projektovou dokumentáciou a so zákonom 
b) či sú ľudia informovaní o realizovaných vstupoch do dvorov a fakturovanie vstupov 
c) použitie finančného daru od p. Vološina 

Plnenie: Výsledok šetrenia a plnenia uznesenia bude predložený hlavnou kontrolórkou obce 
Ing. Fülöpovou na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 11.12.2017. 

Uznesenie OZ č. 289/2017 bod 1 z 30. zasadnutia OZ, dňa 21. novembra 2017          

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 

1. žiada hlavného kontrolóra obce prešetriť spôsob odvolania a menovania prednostu 
úradu do zamestnaneckého pomeru 

Plnenie: Hlavná kontrolórka obce svoje stanovisko k uzneseniu predloží na zasadnutí 
obecného zastupiteľstva dňa 11.12.2017. 

 

 

 

 


