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Dôvodová správa k materiálu č. 10 na 34. zasadnutie OZ v Trnovci nad Váhom  
 
Obec Trnovec nad Váhom sa snaží každoročne upravovať a rekonštruovať chodníky a miestne 
komunikácie. Na základe návrhov Komisie životného prostredia, dopravy, výstavby 
a poľnohospodárstva, ako aj obecného zastupiteľstva boli v predloženom návrhu rozpočtu 
zapracované odhadované sumy v celkovej výške 150.000,-€, ktoré mali zahŕňať nasledovné 
aktivity: 
 
1) Riešenie asfaltovania cesty – Horná ulica  
2) Rekonštrukcia chodníka – Horná ulica  
3) Rekonštrukcia chodníka – Jatovská ulica 
4) Rekonštrukcia chodníka od kostola po Merkant  
5) Predĺženie chodníka Šalská ul+ Premiestnenie autobusovej zástavky Šalská ul.  
6) Riešenie autobusovej zastávky Nitrianska ul. 
7) Komunikácia k hasičskej zbrojnici  
 
Na základe záverov zo spoločnej pracovnej porady poslancov OZ, členov Komisie finančnej 
a podnikateľskej a  Komisie životného prostredia, dopravy, výstavby a poľnohospodárstva, kde 
bolo navrhnuté zníženie kapitálových výdavkov na rekonštrukciu miestnych komunikácií, 
Obecný úrad upravil návrh rozpočtu zo 150.000,-€ na 15.000,-€. Na základe navrhovaného 
zníženia sme dňa 06.03.2018 opätovne predložili požiadavku na Komisiu  životného 



prostredia, dopravy, výstavby a poľnohospodárstva, ktoré chodníky a miestne komunikácie 
má obecný úrad zabezpečiť v tomto roku. Členovia komisie navrhli pokračovať pri obnove 
a rekonštrukcii miestnych komunikácií nasledovne: 
 
1) Asfaltovanie cesty – Horná ulica  
2) Rekonštrukcia chodníka – Horná ulica  
3) Rekonštrukcia chodníka – Jatovská ulica  
4) Rekonštrukcia chodníka od kostola po Merkant  
 
Vzhľadom  k tomu, že návrh rozpočtu na rekonštrukciu chodníkov a komunikácií je 15.000, € 
dovoľujeme si predložiť postup, ako budeme pokračovať v napĺňaní plánovaných aktivít. 
 
K bodu 1) Asfaltovanie cesty – Horná ulica 
Asfaltovanie cesty plánuje obecný úrad vykonať pomocou dodávateľskej firmy. 
 
K bodu 2) Rekonštrukcia chodníka – Horná ulica  
Rekonštrukciu chodníku plánuje obecný úrad vykonať pomocou zamestnancov obecného 
úradu.  
 
K bodu 3) Rekonštrukcia chodníka – Jatovská ulica  
Na základe odporúčania Komisie životného prostredia, dopravy, výstavby 
a poľnohospodárstva zo dňa 06.03.2018 sa rekonštrukcia chodníka má urobiť aj so vstupmi 
k domom. Z tohto dôvodu komisia navrhla zabezpečiť projektovú dokumentáciu.  
 
K bodu 4) Rekonštrukcia chodníka od kostola po Merkant  
Obecný úrad na základe výberového konania vybral dodávateľa projektovej dokumentácie. 
Momentálne sa spracováva projektová dokumentácia na rekonštrukciu chodníka. 
 
 
 
 
 


