Zápisnica
z 34. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnovci nad Váhom
volebného obdobia 2014 – 2018,
konaného 12.03.2018 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. Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva
3. Návrh Rozpočtu obce Trnovec nad Váhom na rok 2018 a výhľadových rozpočtov na r. 20192020
4. Správa o činnosti Obecnej polície za rok 2017
5. Zápis do Kroniky Obce Trnovec nad Váhom za rok 2015
6. Žiadosť OO Slovenského rybárskeho zväzu Trnovec nad Váhom o finančnú podporu pri
realizácii biologického odbahnenia chovného rybníka Vermek
7. Projekt ,,Zberný dvor Trnovec nad Váhom“
8. Prestavba kotolne na požiarnu zbrojnicu
9. ZOS Trnovec nad Váhom- rekonštrukcia
10. Rekonštrukcia budovy starej fary
11. Rekonštrukcia miestnych komunikácií obce Trnovec nad Váhom
12. Návrh na rekonštrukciu miestneho rozhlasu obce Trnovec nad Váhom
13. Realizácia projektu na doplnenie kamerového systému
14. Nájomné byty (žiadosť o ukončenie nájmu a preobsadenie obecného nájomného bytu)
15. Návrh na vymenovanie členov DHZ Trnovec nad Váhom do funkcií a Žiadosť DHZ o nákup
výstroja
16. Rôzne
17.Diskusia
18. Záver
34. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Trnovci nad Váhom v súlade s ustanovením § 12 ods.
1 a § 13 ods. 4 písm. a) Zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov otvoril a viedol starosta obce, Ing. Július Rábek. Privítal poslancov obecného
zastupiteľstva, ostatných prizvaných a prítomných. Prítomných následne informoval, že 34.
zasadnutie obecného zastupiteľstva je zvukovo nahrávané.
Predsedajúci konštatoval, že je prítomných sedem poslancov z celkového počtu deväť.
Poslankyňa Ing. Petronela Vižďáková sa zo zasadnutia zastupiteľstva ospravedlnila. Zasadnutie
OZ bolo uznášaniaschopné vo všetkých bodoch programu.
Ing. Július Rábek predložil návrh na zloženie návrhovej komisie, do ktorej určil poslancov Eriku
Fülöpovú, Jaroslava Čerháka a RNDr. Editu Belovičovú. Predsedajúci požiadal poslancov, či majú
k zloženiu návrhovej komisie nejaké pripomienky, alebo pozmeňujúci návrh.
Poslanci žiadne pripomienky nepodali.
Hlasovanie o zložení návrhovej komisie:

Prezentácia: 7
Za: 7 (R. Láng, Ing. Hanzlík, RNDr. Belovičová, Ing. Hlavatý, J. Čerhák, E. Fülöpová, PaedDr.
Kosztanko)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom
1. schvaľuje zloženie návrhovej komisie
Na základe prevedeného hlasovania bola návrhová komisia jednohlasne schválená.
Za zapisovateľku bola určená Ing. Daša Hasztermanová. Po úvodných slovách sa dostavil na 34.
zasadnutie zastupiteľstva poslanec PaedDr. Imrich Suba, PhD. a počet poslancov bol osem.
Za overovateľov zápisnice z 34. zasadnutia OZ určil poslancov Róberta Lánga a PaedDr. Imricha
Subu, PhD..
Predsedajúci požiadal poslancov, či majú k programu rokovania pripomienky, prípadne žiadajú
doplniť program rokovania. Návrh na zmenu programu bol podaný zo strany poslanca R. Lánga,
ktorý požiadal o doplnenie bodu ,,Interpelácie poslancov“ a požadoval ho vsunúť medzi body
správa o plnení uznesení a návrh rozpočtu obce na rok 2018, t. j. zaradiť tento bod programu
ako č. 3. Poslanci vzali návrh na vedomie, starosta obce dal následne hlasovať o tom, kto je za
doplnenie bodu programu na základe návrhu poslanca.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Prezentácia: 8
Za: 8 (R. Láng, Ing. Hanzlík, PaedDr. Suba, PhD., RNDr. Belovičová, Ing. Hlavatý, J. Čerhák,
E. Fülöpová, PaedDr. Kosztanko)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom
1. schvaľuje doplnenie programu o bod ,,Interpelácie poslancov“
Obecné zastupiteľstvo prijalo navrhované uznesenie. Viac pripomienok k programu
zastupiteľstva neodznelo, starosta obce dal hlasovať za upravený program zasadnutia
zastupiteľstva ako celku.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Prezentácia: 8
Za: 8 (R. Láng, Ing. Hanzlík, PaedDr. Suba, PhD., RNDr. Belovičová, Ing. Hlavatý, J. Čerhák,
E. Fülöpová, PaedDr. Kosztanko)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie:

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom
1. schvaľuje upravený program 34. zasadnutia obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie. Následne poslanci pristúpili k prerokovaniu
schváleného programu rokovania a pokračovalo sa upraveným hlavným programom.
Program:
1. Otvorenie:
a) voľba návrhovej komisie
b) určenie zapisovateľa
c) určenie overovateľov zápisnice
2. Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva
3. Interpelácie poslancov
4. Návrh Rozpočtu obce Trnovec nad Váhom na rok 2018 a výhľadových rozpočtov na r. 20192020
5. Správa o činnosti Obecnej polície za rok 2017
6. Zápis do Kroniky Obce Trnovec nad Váhom za rok 2015
7. Žiadosť OO Slovenského rybárskeho zväzu Trnovec nad Váhom o finančnú podporu pri
realizácii biologického odbahnenia chovného rybníka Vermek
8. Projekt ,,Zberný dvor Trnovec nad Váhom“
9. Prestavba kotolne na požiarnu zbrojnicu
10. ZOS Trnovec nad Váhom- rekonštrukcia
11. Rekonštrukcia budovy starej fary
12. Rekonštrukcia miestnych komunikácií obce Trnovec nad Váhom
13. Návrh na rekonštrukciu miestneho rozhlasu obce Trnovec nad Váhom
14. Realizácia projektu na doplnenie kamerového systému
15. Nájomné byty (žiadosť o ukončenie nájmu a preobsadenie obecného nájomného bytu)
16. Návrh na vymenovanie členov DHZ Trnovec nad Váhom do funkcií a Žiadosť DHZ o nákup
výstroja
17. Rôzne
18.Diskusia
19. Záver
Bod programu č. 2
,, Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva“
Prednostka úradu, Mgr. Lovíšková, na úvod prítomným predniesla správu o plnení uznesení.
Dôvodová správa obsahovala uznesenia z 29. a 30. zasadnutia obecného zastupiteľstva,
ktoré sú naďalej v sledovaní. Na uznesenia č. 287, 288 a 289/2017 aktuálne prebieha
kontrola, vykonávaná novozvolenou hlavnou kontrolórkou obce. Po skončení kontroly bude
na najbližšom zasadnutí zastupiteľstva, t. j. v máji, predložená záverečná správa z tejto
kontroly. Slová prednostky úradu potvrdila aj prítomná p. kontrolórka obce. Na uvedené
reagoval poslanec Ing. Hlavatý, ktorý sa dožadoval vysvetlenia, z akého dôvodu nebola
správa predložená na dnešnom zasadnutí, nakoľko podľa zistení bola hotová v mesiaci
december 2017. Kontrolórka obce, p. Ing. Fülöpová odpovedala, že v zmysle zákona, ak sa
v správe nachádzajú nedostatky, je potrebné vypracovať návrh správy, ktorý na základe
zákonných podmienok musí byť prerokovaný s kontrolným orgánom, t. j. s obcou. Po

prerokovaní sa spíše záverečný záznam z kontroly a ten sa predkladá následne na zasadnutie
zastupiteľstva. Vzhľadom k tomu, že návrh správy nebol konzultovaný s kontrolným
orgánom, správa nemôže byť na 34. zasadnutí OZ odprezentovaná, uviedla Ing. Fülöpová.
Obecné zastupiteľstvo vzalo informácie na vedomie, záverečná správa z kontroly bude
predložená na najbližšom zasadnutí zastupiteľstva.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom
1. berie na vedomie Správu o plnení uznesení obecného zastupiteľstva
Prezentácia: 8
Za: 8 (R. Láng, Ing. Hanzlík, PaedDr. Suba, PhD., RNDr. Belovičová, Ing. Hlavatý, J. Čerhák,
E. Fülöpová, PaedDr. Kosztanko)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie v navrhovanom znení.
Poslanec R. Láng sa vrátil k plneniu uznesenia 273/2017 bod 1 z 29. zasadnutia OZ, ktoré bolo
súčasťou správy o plnení uznesení. Pri danom uznesení mu nesedela odpoveď ako plnenie
uznesenia a dožadoval sa vysvetlenia, ako k danému uzneseniu vznikla odpoveď
o pripravovaných podkladoch ku kolaudačnému rozhodnutiu, ktoré s tým podľa jeho vyjadrení
vôbec nesúvisí. Hlavná kontrolórka obce sa vyjadrila, že v rámci kontroly predmetnej sťažnosti
na Novozámocký chodník bola sťažnosť oprávnená a podľa záverečnej správy sa opatrenia na
opravu môžu vykonať až po ukončení zimného obdobia a získaní kolaudačného rozhodnutia.
Z tohto dôvodu bolo spísané takéto plnenie uznesenia.
Bod programu č. 3
,, Interpelácie poslancov“
Zasadnutie zastupiteľstva pokračovalo doplňujúcim bodom programu, do ktorého sa so
svojimi interpeláciami zapojili poslanci OZ.
Interpelácie poslancov:
Poslanec R. Láng: -Rád by som riešil moju predchádzajúcu interpeláciu z 32. zasadnutia OZ
a odpoveď, ktorú som na ňu dostal. Jedná sa o otázku týkajúcu sa počtu zamestnancov, ktorí
pracovali pre obecný úrad napriek porušeniu pracovnoprávnych predpisov k dátumu do
15.01.2018. Nemyslel som len nový rok 2018, ale aj spätne v priebehu dvoch rokov dozadu.
Poslanec žiadal o písomné dopracovanie odpovede na interpeláciu z 32. zasadnutia OZ.
Ďalej vystúpil s pripomienkou poslanec Ing. Hanzlík, ktorý sa informoval na svoju interpeláciu
z 32. zasadnutia OZ týkajúcu sa neuskutočneného výberového konania na opravu traktora
značky Zetor, ŠPZ SA 430 AB a hasičského automobilu značky Karosa, ŠPZ SA 539 AU.
Poslanec Ing. Hanzlík: - Pýtam sa, máme na to dôkaz, že bol spravený prieskum trhu?
Existujú podklady k tomu, že sme postupovali v zmysle zákona?
Odpoveď na interpeláciu považoval za nepostačujúcu a poprosil o písomné doplnenie
a riadne vysvetlenie interpelácie z 32. zasadnutia OZ.

Poslanec Ing. Hlavatý sa dožadoval vysvetlenia ohľadne otázok, prečo nebola ukončená
zmluva s právnikom p. Sotolářom, koľko finančných prostriedkov obec právnikovi zaplatila od
uzatvorenia zmluvy do dnešného dňa a aké služby do dnešného dňa pán docent obci
poskytol. Podľa poslanca v odpovedi na interpeláciu starosta uviedol, že mala byť
vyhotovená analýza rizík. Vzhľadom k tomu, že nie je, žiadal ju doplniť a vyhotoviť.
Poslanec Ing. Hlavatý: - Pokiaľ viem, zmluvný vzťah rozviazaný nebol, zmluva s právnikom
vypovedaná nebola. Takže otázka je, či je to opravené alebo si tu z nás evidentne niekto robí
srandu.
Starosta obce:- Právne služby sú pre obec v tomto rozsahu potrebné, z tohto dôvodu to bolo
takto riešené. Je to v kompetencii starostu obce, ale ak si želáte, zmluvu vypoviem. Materiály
od právnika boli zaslané na obec, bolo ich potrebné prispôsobiť na potreby obce, ale
neriešilo sa to.
Poslanec R. Láng vyjadril pohoršenie, ako mohla byť podpísaná tak nevýhodná zmluva pre
obce a položil starostovi obce otázku, či boli tento rok právnikovi vyplatené financie. Ing.
Rábek odpovedal, že financie boli právnikovi vyplatené v zmysle zmluvy.
Pokračoval poslanec J. Čerhák, ktorý taktiež vytiahol interpeláciu z 32. zasadnutia OZ vo veci
finančného daru od p. Vološina.
Poslanec J. Čerhák:- Nedostal som odpoveď, ako boli finančné prostriedky použité. Rád by
som to vedel.
Starosta obce:- K celej tejto záležitosti som chcel na návrh poslankyne Ing. Vižďákovej
zorganizovať pracovné stretnutie, na ktoré by sa dostavil aj p. Vološin. Avšak sme sa nevedeli
k tomu stretnúť a ani p. Vološin nemal záujem. V celej veci sa postupovalo tak, ako to bolo
dohodnuté s p. Vološinom, fotokópie dokumentov k tejto veci som našiel doma uložené.
Na vyššie uvedené informácie reagovala hlavná kontrolórka obce, ktorá prečítala časť zo
svojho návrhu správy z kontroly, týkajúcu sa finančného daru a právnych služieb. Po slovách
kontrolórky sa v tomto bode programu rozprúdila diskusia.
Poslanec PaedDr. Suba, PhD.:- Ak jeden štatutár prijme od darcu financie, ktoré povie, že sú
pre obec, štatutár je okamžite povinný ich zaúčtovať. Ak tak nevykoná, dopúšťa sa trestného
činu podvodu. Za našim chrbtom sa v obci dejú veci, nerozumiem čo sa to stalo, po toľkých
rokoch praxe starostu. Celé mesiace, čo sa všetky tie interpelácie a problémy riešia, by som
na starostovom mieste dávno podnikol dané kroky. Miesto toho sa mlčí, zase sa len naťahuje
čas a vzniká obrovská nedôvera voči vedeniu obce. Nechcel by som neustále riešiť
interpelácie, pretože tu máme oveľa vážnejšie veci. Zamestnanci majú strach, znižujú sa im
odmeny, nemajú ošatenie, či potrebné priestory pre fungovanie, nepredkladajú sa nám
informácie, sťažujú sa nám neustále občania, oprava chodníkov a ďalšie veci, ktoré niekto
svojvoľne mení. Z tohto dôvodu navrhujem prerušiť dnešné zasadnutie zastupiteľstva a
zvolať ho vtedy, až keď bude hotová správa z kontroly a budú nám môcť byť dôkladne
predložené všetky potrebné informácie.
Poslanec R. Láng:- Ja na mieste starostu by som vstal a čestne sa vzdal funkcie starostu obce,
pretože je to celé zle, čo sa tu deje. Robia sa obrovské chyby, ktoré sa nedajú tolerovať.
Žiadam od starostu sebareflexiu a vzdanie sa funkcie.
Poslankyňa E. Fülöpová:- Nevieme presné informácie, lebo napr. aj pri finančnom dare sme
si nevypočuli druhú stranu, nevieme ako to bolo z ich pohľadu, či chceli alebo nechceli byť
menovaní.
Po skončení podnetnej diskusie viac interpelácií ani pripomienok v tomto bode programu
nedoznelo. Prednostka úradu prítomných informovala, že k všetkým podaným interpeláciám

bude do 30 dní vyhotovená a odovzdaná písomná odpoveď. Starosta obce uviedol, že bol
podaný návrh poslanca na prerušenie zasadnutia zastupiteľstva. Poslanci OZ vzali návrh na
vedomie a verejne sa dohodli, že pokračovať sa bude o týždeň. Teda ďalšie zasadnutie
zastupiteľstva sa uskutoční dňa 19.03.2018 o 17:00 hod. v zasadačke OcÚ Trnovec nad
Váhom, s tým, že sa bude pokračovať bodmi schváleného programu 34. zasadnutia OZ.
Starosta obce dal hlasovať o danom návrhu.
Starosta obce:,, Kto je za prerušenie zastupiteľstva a jeho pokračovanie dňa 19.03.2018?“
Hlasovanie o návrhu uznesenia:
Prezentácia: 8
Za: 5 (R. Láng, Ing. Hanzlík, PaedDr. Suba, PhD., Ing. Hlavatý, J. Čerhák)
Proti: 0
Zdržal sa: 3 ( RNDr. Belovičová, PaedDr. Kosztanko, E. Fülöpová)
Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom
1. schvaľuje prerušenie 34. zasadnutia obecného zastupiteľstva a ukladá pokračovanie dňa
19.03.2018 o 17:00 hod.
Obecné zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou hlasov prijalo uznesenie.
Po schválenom uznesení obecného zastupiteľstva starosta obce definitívne ukončil dňa
12.03.2018 o 18:15 hod. 34. zasadnutie zastupiteľstva.

Pokračovanie zápisnice z rokovania obecného zastupiteľstva zo dňa
19.03.2018
Pokračovanie prerušeného 34. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnovci nad Váhom
konaného dňa 19.03.2018 o 17:00 hod. v zasadačke OcÚ Trnovec nad Váhom otvoril starosta
obce, Ing. Július Rábek. Pokračovanie zasadnutia bolo uznášaniaschopné, zasadnutia dňa
19.03.2018 sa podľa prezenčnej listiny zo začiatku zúčastnili 6 poslanci. Poslankyňa p. Ing.
Petronela Vižďáková a p. Erika Fülöpová sa zo zasadnutia ospravedlnili a poslanec p. PaedDr.
Imrich Suba, PhD. sa na zasadnutie dostavil pri pokračovaní bodu č. 3 Interpelácie poslancov.
Starosta obce na úvod poznamenal, že vzhľadom k neprítomnosti tretieho člena návrhovej
komisie, schválenej dňa 12.03.2018, je potrebné doplniť člena návrhovej komisie pre dnešné
rokovanie zastupiteľstva. Poslanci s návrhom starostu obce súhlasili a následne prebehlo
hlasovanie.
Starosta obce: ,,Kto je za doplnenie návrhovej komisie o člena Ing. Jozefa Hanzlíka?“
Hlasovanie o doplnení návrhovej komisie:
Prezentácia: 6
Za: 6 (R. Láng, Ing. Hanzlík, RNDr. Belovičová, Ing. Hlavatý, J. Čerhák, PaedDr. Kosztanko)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom
1. schvaľuje doplnenie návrhovej komisie o člena Ing. Jozefa Hanzlíka
Na základe prevedeného hlasovania bolo uznesenie prijaté.
Rokovanie zastupiteľstva pokračovalo bodom programu č. 3 Interpelácie poslancov, kde
starosta obce požiadal hlavnú kontrolórku obce , aby predniesla prítomným správu
z výsledku kontroly. Počas rokovania tohto bodu programu sa na pokračovanie 34.
zasadnutia OZ dostavil poslanec PaedDr. Imrich Suba, PhD. a počet poslancov bol sedem.
Slovo dostala Ing. Fülöpová, ktorá predniesla podrobný obsah správy z výsledku kontroly
a oboznámila poslancov s odporúčaniami, lehotami a celkovým výsledkom kontroly. Na
základe schválených uznesení
č. 287/2017, č. 288/2017 a č. 289/2017 Obecného
zastupiteľstva Obce Trnovec nad Váhom zo dňa 21. novembra 2017 hlavná kontrolórka ako
oprávnená osoba vykonala kontrolu. Kontrolovaným subjektom bola Obec Trnovec nad
Váhom, kde predmetom kontroly bolo dodržiavanie zákonných postupov a povinností obce
pri verejnom obstarávaní podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, zákona o
nakladaní s majetkom obce i zákonníka práce.
Kontrola uznesenia č. 287/2017:
písm. a) - zmluva o poskytovaní právnych služieb – bolo zistené, že zákon o verejnom
obstarávaní nebol porušený. Kontrolórka odporučila vyhodnotiť potrebu existencie súbehu
dvoch zmlúv o právnej pomoci. Ponechať tú zmluvu o právnej pomoci, ktorej poskytovatelia
sú v kvalite a odborne na vyššej úrovni, sú flexibilnejší a obec má len pozitívne skúsenosti s
ich prácou. Podľa nových vyjadrení obce bolo vyhovené časti poslancov OZ, zmluva o
poskytovaní právnej služby č. 44/2016 bola vypovedaná dňa 14.03.2018. Výpoveď bola
odoslaná poštou dňa 15.03.2018.
písm. b) – kúpa bicyklov- v danom prípade nebol dodržaný zákon č. 354/2015 Z. z. o
finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení o finančnej kontrole. Je potrebné získané
cenové ponuky z prieskumu trhu archivovať pre jednoznačné preukázanie procesu
obstarávania. Hlavný kontrolór odporučil vypracovať interné smernice na zákazky s nízkymi
hodnotami.
písm. c) - oprava traktora a hasičského vozidla- na základe ceny faktúry - verejný
obstarávateľ (obec) pri zadaní zákazky s nízkou hodnotou mal postupovať tak, aby
vynaložené náklady na predmet zákazky boli primerané jeho kvalite a cene, t.j. použiť § 117
zákona 343/2015 Zb. o verejnom obstarávaní. Obec na zákazky s nízkou hodnotou nemá
vypracované vlastné pravidlá. Hlavný kontrolór odporučil - vypracovať interné smernice na
zákazky s nízkymi hodnotami.
Kontrola uznesenia č. 288/2017:
písm. a)- či boli chodníky v súlade s projektovou dokumentáciou a so zákonom- vzhľadom na
nejednoznačný postup a informovanie obyvateľov kontrolórka odporučila vystavené faktúry
obyvateľom za realizované vstupy stornovať.
písm. b) - či sú ľudia informovaní o realizovaných vstupoch do dvorov a fakturovanie
vstupov- rekonštrukcia chodníka spočíva v položení zámkovej dlažby. Oznámenie nerieši
mostíky. Podľa zistení občania o realizovaných vstupoch do dvorov na ulici Poštová zatiaľ
neboli informovaní. Hlavný kontrolór odporučil prijať nasledovné opatrenia: stanoviť
jednotné pravidlá pri požiadavke občanov nad rámec projektovej dokumentácie na

rekonštrukciu chodníkov, resp. pri plánovanej rekonštrukcii chodníkov; informovať, resp.
komunikovať s občanmi obce o plánovanej výstavbe a oboznámiť ich so stanovenými
pravidlami.
písm. c) - použitie finančného daru od p. Vološina- podľa slov kontrolórky kontrolu nie je
možné vykonať z objektívnych dôvodov, nakoľko neexistuje zmluva o poskytnutí finančného
daru, doklady neboli poskytnuté. Tieto finančné prostriedky v roku 2009 neboli súčasťou
uzávierky, t.j. neboli súčasťou príjmov obce a tým sa nestali verejnými prostriedkami.
Rozsah kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra sa vzťahuje iba na verejné prostriedky.
Hlavná kontrolórka na odstránenie nedostatku a príčin jeho vzniku odporučila uzatvárať
zmluvy s darcom, sponzorom o poskytnutých prostriedkov určených na financovanie rozvoja
obce, používať verejné prostriedky v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej
správy.
Kontrola uznesenia č. 289/2017 - prešetriť spôsob odvolania a menovania prednostu úradu
do zamestnaneckého pomeru- podľa zistení menovanie a odvolanie prednostu úradu je vo
výlučnej právomoci starostu obce a dôvody pre odvolanie prednostu starostom obce zákon
neupravuje. Zákon o obecnom zriadení tiež neuvádza žiadne časové obdobie, dokedy musí
byť prednosta vymenovaný, alebo kedy môže byť starostom odvolaný z funkcie, to zn., že
starosta obce môže odvolať prednostu hocikedy. Zamestnávateľ prihlásil zamestnanca počas
výkonu činnosti, čím nepostupoval podľa ustanovenia zákona o sociálnom poistení. Hlavný
kontrolór odporučil dodržiavať povinnosť zamestnávateľa prihlásiť zamestnanca do registra
poistencov podľa platných zákonných predpisov.
Po predložených informáciách sa ozval poslanec Ing. Hlavatý, ktorý sa informoval, či podľa
správy finančným darom od p. Vološina nebol porušený zákon. Hlavná kontrolórka mu
odpovedala, že kontrolu v danej veci nebolo možné vykonať, nakoľko rozsah kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra sa vzťahuje iba na verejné prostriedky. Oponoval jej poslanec R.
Láng, ktorý si danú záležitosť dal preveriť aj na vyšších miestach, kde zistením vyplynulo
jednoznačné hrubé porušenie zákona pri správe o majetku. Štatutár obce mal povinnosť
finančný dar zaúčtovať. Poslanec PaedDr. Kosztanko poukázal na fakt, že o predmetnej
záležitosti boli v minulosti podané informácie už v roku 2009 na zastupiteľstve aj na
pracovnom stretnutí. Počas týchto posledných mesiacov nikto nezavolal na rokovanie
a k vypočutiu si informácií druhú stranu, takto je obviňovaný len starosta. Podľa jeho slov sa
p. Vološin už dávno mal zavolať na stretnutie, kde by sa obe strany vyjadrili k tejto záležitosti
a obec by tak získala viac informácií. Na uvedené slová reagoval poslanec PaedDr. Suba,
PhD., ktorý sa dožadoval, aby obec jednala transparentne. Nie je potrebné volať p. Vološina,
poslanci by to mali počuť priamo od starostu obce. V správe z kontroly sa jasne vraví, že
starosta peniaze zobral a nezaúčtoval. Ide o veľmi vážnu vec, ktorú nemôžeme prehliadnuť
a len tak upratať. S vyjadrením súhlasil poslanec R. Láng, ktorý uviedol, že za prítomnosti
svedkov na stretnutí s p. Vološinom bolo jasne potvrdené z úst p. Vološina, že peniaze boli
odovzdané do rúk starostu obce. Peniaze však zaúčtované z jeho strany neboli. Ak ste si
všetci prítomní vedomí trestného činu, ako sa k tomu ako obecné zastupiteľstvo postavíme,
položil otázku R. Láng. Kontrolórka potvrdila jednoznačné porušenie zákona o rozpoč.
pravidlách, nakoľko každý príjem sa má účtovať. Na uvedené slová sa vyjadril starosta obce,
ktorý skonštatoval, že na presné detaily si už nepamätá. Spravila sa chyba, že nebola hneď
spísaná darovacia zmluva. Veľmi ho mrzí, aké nepríjemnosti sú spôsobované aj p. Vološinovi.
Z toho dôvodu sa pokúsi ešte raz skontaktovať s p. Vološinom a zorganizovať stretnutie aj
s poslancami k spoločnému vysvetleniu veci. Po obšírnej diskusii prítomných obecné

zastupiteľstvo vzalo informácie na vedomie, ako aj správu z výsledkov kontroly. Návrhová
komisia predniesla návrh na uznesenie.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom
1. berie na vedomie Správu kontrolórky obce o výsledku kontroly uloženej obecným
zastupiteľstvom uznesením č. 287, 288, 289 v roku 2017, zo 16.03.2018
Prezentácia: 7
Za: 6 (R. Láng, Ing. Hanzlík, RNDr. Belovičová, Ing. Hlavatý, J. Čerhák, PaedDr. Kosztanko)
Proti: 1 ( PaedDr. Suba, PhD.)
Zdržal sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie v navrhovanom znení.
Následne zo strany časti poslancov bol podaný návrh na vyslovenie nedôvery starostovi
obce, Ing. Júliusovi Rábekovi. Návrhová komisia dala hlasovať za navrhované uznesenie.
Návrhová komisia: ,,Kto je za vyslovenie nedôvery starostovi obce za doteraz vykonanú
prácu?“
Hlasovanie o návrhu uznesenia:
Prezentácia: 7
Za: 4
(R. Láng, Ing. Hanzlík, Ing. Hlavatý, J. Čerhák)
Proti: 2 ( PaedDr. Kosztanko, RNDr. Belovičová)
Zdržal sa: 1 ( PaedDr. Suba, PhD.)
Uznesenie:
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom
1. vyslovuje nedôveru starostovi obce za doteraz vykonanú prácu
Obecné zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov prijalo uznesenie.
Bod programu č. 4
,,Návrh Rozpočtu obce Trnovec nad Váhom na rok 2018 a výhľadových rozpočtov na r.
2019-2020“
Úvodom tohto bodu programu prednostka úradu informovala poslancov o návrhu rozpočtu
na rok 2018, ktorý im po úpravách a zapracovaní všetkých odbržaných pripomienok bol
predložený na stôl pred dnešným zasadnutím zastupiteľstva. Skôr ako prešla k vysvetľovaniu
jednotlivých položiek bola prerušená poslancom R. Lángom, ktorý vysvetlil, že dokument,
ktorý je nový a poslanci nemali možnosť sa k novým opraveným skutočnostiam vyjadriť, by
mal byť znova dôkladne prerokovaný. Rovnako súhlasil poslanec Ing. Hlavatý a dotazoval sa,
ku ktorej verzii návrhu rozpočtu sa vyjadrovala kontrolórka. Ing. Fülöpová sa vyjadrila, že
nevie, ku ktorej verzii sa pred týždňom vyjadrovala, z tohto dôvodu sťahuje svoje stanovisko
k rozpočtu. Navrhla odročiť tento predložený návrh rozpočtu na rok 2018, znova ho
opravený vyvesiť na zverejnenie a následne ho poslať na kontrolu poslancom OZ. Po
vzájomnej diskusii sa poslanci zhodli na názore, že návrh rozpočtu stiahnu z programu

rokovania a posunú ho na zasadnutie finančnej komisie k pripomienkovaniu. Starosta obce
poprosil návrhovú komisiu o predloženie návrhu na uznesenie.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom
1. sťahuje z programu 34. zasadnutia bod č. 4 z dôvodu pripomienkovania návrhu
rozpočtu na rok 2018 vo finančnej komisii
Prezentácia: 7
Za: 6 (R. Láng, Ing. Hanzlík, Ing. Hlavatý, J. Čerhák, PaedDr. Kosztanko, PaedDr. Suba, PhD. )
Proti: 0
Zdržal sa: 1 ( RNDr. Belovičová)
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie v navrhovanom znení.
Bod programu č. 5
,, Správa o činnosti Obecnej polície za rok 2017“
Správa o činnosti obecnej polície bola vypracovaná a predložená náčelníkom obecnej polície
R. Szabom. Súčasný celkový počet príslušníkov OP v obci je päť. Členovia polície sú Richard
Pavlovič, Alexander Székházi, Štefan Turjan, Matúš Suchý a Roland Szabo, náčelník OP. V
príslušnej správe o činnosti OP za rok 2017 sa p. Roland Szabo, náčelník obecnej polície,
zameral na celkové výsledky obecnej polície za sledované obdobie a na hodnotenie práce jej
členov. Náčelník polície poukázal v správe na fakt, že toho času má obec 18 kamier, ktoré
sledujú budovy obce a verejné priestranstvá. Kamerový systém je nekvalitný a má neustáli
výpadok, čo rieši pracovníčka chránenej dielni, ktorá je neustále v kontakte s technikmi, ktorí
sa snažia v čo najkratšom čase odstrániť výpadky. Avšak aj napriek slabej kvalite systému a
výpadkom je kamerový systém nápomocný pre obecnú políciu. Starosta obce následne
uviedol, že na modernizáciu kamerového systému obec vďaka projektu získala dotáciu,
projekt by sa mal zrealizovať tento rok. Žiadosť o dotáciu bola zaslaná s úmyslom na výmenu
celého kamerového systému v obci. Dotácia však nebola poskytnutá v plnej výške, z toho
dôvodu sa musel upraviť rozpočet aj počet kamier. Pomocou projektu bude obec schopná
doplniť kamerový systém o deväť nových kamier. Na uvedené informácie reagoval poslanec
R. Láng, ktorý sa dotazoval, kde sa nachádzajú zvyšné štyri kamery, keďže bolo v dôvodovej
správe hovorené o 22 kamerách. R. Szabo odpovedal, že 18 kamier sa nachádza v obci, na
ktoré majú členovia polície dosah. Zvyšné 4 kamery sa nachádzajú v budove obecného
úradu, tie obecná polícia nevidí. Poslanec J. Čerhák a R. Láng sa opätovne informovali, kto
teda sleduje tie kamery, či bol zakúpený nový záznamový systém na štyri kamery a v akej
hodnote? Starosta obce odpovedal, že štyri kamery sleduje on a nachádzajú sa v jeho
kancelárii, nakoľko niektoré kamery nie je možné, aby boli sledované zamestnancom úradu.
Jestvujúci záznamový systém bol zastaralý, preto bol vymenený za nový v hodnote cca 1000
Eur. Po prerokovaní daného bodu programu obecné zastupiteľstvo vzalo správu polície na
vedomie.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom

1. berie na vedomie Správu o činnosti Obecnej polície Trnovec nad Váhom za rok 2017
Prezentácia: 7
Za: 7 (R. Láng, Ing. Hanzlík, Ing. Hlavatý, J. Čerhák, PaedDr. Kosztanko, PaedDr. Suba, PhD. ,
RNDr. Belovičová)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie v navrhovanom znení.
Bod programu č. 6
,, Zápis do Kroniky Obce Trnovec nad Váhom za rok 2015“
Správu k tomuto bodu programu predniesla v zastúpení predsedníčky komisie kultúry
prednostka úradu, Mgr. Lovíšková. V zmysle ustanovení zákona SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov par. 4 ods. 3, písm. s obec vedie
obecnú kroniku v štátnom jazyku. V zápise sa zachytáva život obce a najdôležitejšie udalosti v
uvedenom období. K zápise do kroniky obce za rok 2015 obecné zastupiteľstvo pripomienky
nepredložilo, zápis bol vzatý na vedomie a návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom
1. schvaľuje zápis do kroniky obce Trnovec nad Váhom za rok 2015 bez pripomienok
Prezentácia: 7
Za: 7 (R. Láng, Ing. Hanzlík, Ing. Hlavatý, J. Čerhák, PaedDr. Kosztanko, PaedDr. Suba, PhD. ,
RNDr. Belovičová)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie v navrhovanom znení.
Bod programu č. 7
,,Žiadosť OO Slovenského rybárskeho zväzu Trnovec nad Váhom o finančnú podporu pri
realizácii biologického odbahnenia chovného rybníka Vermek“
Prednostka úradu prítomným predložila žiadosť o finančnú podporu pri realizácii
biologického odbahnenia chovného rybníka Vermek, podanú organizáciou miestnych
rybárov. Potreba odbahnenia a tým zníženia vrstvy sedimentov na dne rybníka je podľa ich
vyjadrení nevyhnutné z toho dôvodu, že posledný zásah v tomto rybníku vo forme
mechanického odstraňovania a prehlbovania bol vykonaný pred približne 30 rokmi. Členovia
rybárskeho zväzu k žiadosti priložili aj cenovú ponuku. Možnosť a výšku poskytnutej
finančnej čiastky nechávajú na rozhodnutí zastupiteľstva. K žiadosti sa vyjadrili aj členovia
komisie životného prostredia, ktorí odporučili poskytnúť finančnú podporu pri realizácii
biologického odbahnenia chovného rybníka Vermek. Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní
žiadosti pripomienky nepredložilo, súhlasili s poskytnutím finančnej podpory pre OO
Slovenského rybárskeho zväzu Trnovec nad Váhom.

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom
1. schvaľuje Žiadosť OO Slovenského rybárskeho zväzu Trnovec nad Váhom o finančnú
podporu pri realizácii biologického odbahnenia chovného rybníka Vermek vo výške
2250 Eur s DPH
Prezentácia: 7
Za: 7 (R. Láng, Ing. Hanzlík, Ing. Hlavatý, J. Čerhák, PaedDr. Kosztanko, PaedDr. Suba, PhD. ,
RNDr. Belovičová)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie v navrhovanom znení.
Bod programu č. 8
,, Projekt ,,Zberný dvor Trnovec nad Váhom““
Starosta obce prítomných oboznámil s informáciami týkajúcimi sa projektu ,,Zberný dvor
Trnovec nad Váhom“. Z projektu ,,Zberný dvor Trnovec nad Váhom“ boli vyňaté objekty:
betónový múr a mostová váha. Mostová váha je potrebná k prevádzke zberného dvora - v
projekte však nebola zašpecifikovaná. Navrhované betónové múry o výške 1,5 m budú slúžiť
k zabraňovaniu rozsypávania, prípadne rozhŕňania uloženého objemového odpadu na
skládkach a budú tvoriť záchytný múr. Cena podľa rozpočtu bude cca do 20 000 € s DPH.
Všetky predmetné informácie boli podané aj na zasadnutí Komisie životného prostredia,
dopravy, výstavby a poľnohospodárstva, kde jej členovia odporučili osadiť na zberný dvor
mostovú nadzemnú váhu rozmerov 8x3 m, ďalej vybudovať betónový múr a oplotenie,
uviedol starosta obce. Po predložených informáciách o slovo požiadal poslanec R. Láng, ktorý
navrhol vybrať z programu rokovania 34. zasadnutia zastupiteľstva body č. 8 až 14, presunúť
ich na zasadnutie komisie finančnej na pripomienkovanie, nakoľko tieto predmetné projekty
neprešli kontrolou finančnej komisie. Poslanec k projektom nemá žiadne výhrady, je za to,
aby boli realizované, avšak musia dôkladne prejsť aj finančnou komisiou. Finančná komisia
k daným projektom uvedených v programe nemá žiadne informácie a nemohla sa k nim
riadne vyjadriť. Starosta obce však apeloval, aby sa rokovalo o ďalších bodoch programu,
pretože aktuálne je možnosť získať dotáciu podaním žiadostí na rekonštrukciu a zateplenie
budovy zariadenia opatrovateľských služieb a hasičskej zbrojnice. Bolo by potrebné
vyjadrenie zastupiteľstva, aby obec mohla využiť túto príležitosť a čo najskôr v termíne
odovzdať žiadosti o dotáciu. V súvislosti s týmito informáciami sa dotazoval poslanec J.
Čerhák, či je k hasičskej zbrojnici vybavené stavebné povolenie. Starosta obce uviedol, že pri
žiadosti na Ministerstvo vnútra SR sa stavebné povolenie dá neskôr doložiť. Stavebné
povolenie je aktuálne v riešení a vybavuje sa. V prípade získaných finančných dotácií obec
musí projekt zrealizovať do konca roka, do tohto termínu musí byť všetko pripravené
a dokončené, skonštatoval Ing. Rábek. Obecné zastupiteľstvo vyššie podané informácie vzalo
na vedomie a súhlasilo s návrhom poslanca R. Lánga o stiahnutí bodov zo schváleného
programu 34. zasadnutia OZ.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom

1. sťahuje z programu rokovania obecného zastupiteľstva body 8. až 14. schváleného
programu 34. zasadnutia obecného zastupiteľstva
Prezentácia: 7
Za: 7 (R. Láng, Ing. Hanzlík, Ing. Hlavatý, J. Čerhák, PaedDr. Kosztanko, PaedDr. Suba, PhD. ,
RNDr. Belovičová)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie v navrhovanom znení.
Bod programu č. 15
,, Nájomné byty (žiadosť o ukončenie nájmu a preobsadenie obecného nájomného bytu)“
Slovo bolo udelené predsedovi Komisie sociálnej, bytovej a zdravotníctva, ktorý predložil
správu a odporúčanie komisie vo veci žiadosti o ukončenie nájomnej zmluvy a preobsadenie
daného nájomného bytu. Ing. Hanzlík uviedol, že nájomca p. J. Mészáros žiadal o ukončenie
nájomnej zmluvy a nájmu bytu č. 2 v bytov. dome 584 k dátumu 09.04.2018. Komisia proti
uvedenému námietky nevzniesla, odporučila žiadosti vyhovieť a riešila preobsadenie tohto
bytu. Po prerokovaní žiadostí a v zmysle kritérií na prideľovanie bytov komisia odporučila byt
prideliť p. Slíškovi a ako náhradníčky určili v poradí p. H. Csikósovú a O. Mihalicsovú. Prvý
menovaný však ponuku bytu z vážnych pracovných a osobných dôvodov odmietol, oslovená
bola náhradníčka prvá v poradí, p. Csikósová. Oslovená žiadateľka ponuku na byt odsúhlasila
a preto komisia odporučila preobsadiť byt č. 2 v byt. dome č. 584 pre H. Csikósovú, trvale
bytom Trnovec nad Váhom 914. Ing. Hanzlík zároveň navrhol, aby sa prideľovania bytov
zúčastňovali aj poslanci obecného zastupiteľstva, nakoľko to považuje za ťažkú úlohu.
V mesiaci jún nájomníkom obecných nájomných bytov končí trojročná platnosť zmlúv,
z tohto dôvodu sa všetky žiadosti nájomníkov o opätovné predĺženie nájomných zmlúv budú
prísne kontrolovať a prehodnocovať. Na možnosť predĺženia zmlúv budú vplývať najmä fakty
o riadnom plnení si finančných a iných povinností voči obci vyplývajúcich nielen zo zákona,
ale aj zo zmluvy a platného nariadenia obce. Viac pripomienok zo strany poslancov
neodznelo, informácie boli vzaté na vedomie a starosta obce požiadal návrhovú komisiu
o predloženie návrhu na uznesenie.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom
1.

schvaľuje ukončenie nájmu p. Júliusovi Mészárosovi, v bytovom dome so súp.
č. 584, byt č. 2 ku dňu 09.04.2018

2. schvaľuje preobsadenie obecného nájomného bytu:
- byt č. 2, 3-izbový, nachádzajúci sa na prízemí, bytový dom č. 584 pre: Henrieta
Csikósová, bytom 925 71 Trnovec nad Váhom 914, doba nájmu do: 30.06.2018
Prezentácia: 7
Za: 6 (R. Láng, Ing. Hanzlík, J. Čerhák, PaedDr. Kosztanko, PaedDr. Suba, PhD. , RNDr.
Belovičová)
Proti: 1 ( Ing. Hlavatý)

Zdržal sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie v navrhovanom znení.
K záveru rokovania tohto bodu poslanci navrhli aktualizovať VZN č. 6/2016 o podmienkach
prenájmu obecných nájomných bytov a doplniť kritériá pre prideľovanie bytov.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom
1. žiada starostu obce o zabezpečenie doplnenia VZN č. 6/2016 o podmienkach
prenájmu obecných nájomných bytov o preukázanie majetkových pomerov
žiadateľov. Termín: máj 2018
Prezentácia: 7
Za: 7 (R. Láng, Ing. Hanzlík, J. Čerhák, PaedDr. Kosztanko, PaedDr. Suba, PhD. , RNDr.
Belovičová, Ing. Hlavatý)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie v navrhovanom znení.
Bod programu č. 16
,, Návrh na vymenovanie členov DHZ Trnovec nad Váhom do funkcií a Žiadosť DHZ o
nákup výstroja“
Informácie o žiadostiach DHZ Trnovec nad Váhom prítomným predložil predseda zboru, Bc.
Székházi. Prvá žiadosť sa týkala vymenovania členov do funkcií. Zaradenie členov DHZ
Trnovec nad Váhom je podmienené splnením podmienok podľa § 40 zák. č. 314/2001 Z. z.
o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a nadväznosti na § 16 ods. 4., 5. a 6.
vyhlášky MV SR č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách. Nakoľko navrhovaní členovia DHZ
Trnovec nad Váhom splnili podmienky zaradenia člena DHZ Trnovec nad Váhom, predseda
DHZ, p. Bc. Alexander Székházi, žiadal OZ o zaradenie členov do funkcií hasič a strojníkvodič. V druhej žiadosti sa jednalo o nákup výstroja pre členov dobrovoľného hasičského
zboru. Prednostka úradu po predložených správach poslancov informovala, že pri žiadosti
o nákup výstroja sa nejedná o navýšenie rozpočtu, uvedená suma už bola zahrnutá do
návrhu rozpočtu na rok 2018. Obecné zastupiteľstvo žiadosti vzalo na vedomie, nevznieslo
žiadne pripomienky a súhlasilo s nákupom výstroja. Návrhová komisia predniesla návrhy na
uznesenie.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom
1. schvaľuje a menuje členov Dobrovoľného hasičského zboru obce Trnovec nad Váhom
do funkcie:
a) hasič: Martin Horváth, narod. 30.06.1998, bytom Trnovec nad Váhom 422
Tibor Barczi, narod. 11.05.1978, bytom Trnovec nad Váhom 736
Denisa Balková. narod. 30.10.1971, bytom Trnovec nad Váhom 789

Mário Tomašovič, narod. 06.08.1991, bytom Trnovec nad Váhom 477
Lukáš Mocko, narod. 09.02.1987, bytom Trnovec nad Váhom 477
b) strojník- vodič: Ľuboš Janáč, narod. 30.07.1970, bytom Trnovec nad Váhom 763
Dušan Balko, narod. 08.04.1962, bytom Trnovec nad Váhom 789
Prezentácia: 7
Za: 7 (R. Láng, Ing. Hanzlík, J. Čerhák, PaedDr. Kosztanko, PaedDr. Suba, PhD. , RNDr.
Belovičová, Ing. Hlavatý)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie v navrhovanom znení.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom
1. berie na vedomie, že žiadosť DHZ Trnovec nad Váhom o nákup výstroja bola
zapracovaná do návrhu rozpočtu obce na rok 2018
Prezentácia: 7
Za: 7 (R. Láng, Ing. Hanzlík, J. Čerhák, PaedDr. Kosztanko, PaedDr. Suba, PhD. , RNDr.
Belovičová, Ing. Hlavatý)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie v navrhovanom znení.
Bod programu č. 17
,, Rôzne“
Bod ,,Rôzne“ obsahoval informácie o návrhoch krajinno-architektonického riešenia
priestorov verejnej a vyhradenej zelene v okolí kostola v obci Trnovec nad Váhom.
Prednostka úradu, Mgr. Lovíšková, obecnému zastupiteľstvu uviedla, že na základe Zmluvy o
vytvorení diela a licenčnej zmluvy študenti Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
pod vedením pedagóga, Ing. Attilu Tótha, PhD., vypracovali návrhy krajinnoarchitektonického riešenia priestorov verejnej a vyhradenej zelene v okolí kostola v obci
Trnovec nad Váhom. Projekty študentov boli osobne nimi odprezentované v Nitre. Stretnutia
sa zúčastnili aj starosta obce, zástupcovia OcÚ a zástupcovia ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom ( p.
zástupkyňa a p. K. Tusková). Zástupcovia oboch organizácií boli nadšení návrhmi študentov a
uznali skutočne kvalitné vypracovanie projektov. Následne prednostka úradu prítomným
premietla a ukázala päť vypracovaných návrhov študentov. Univerzita aktuálne v spolupráci
s obcou zaviedla v letnom semestri nový predmet, kde sa študenti snažia zmapovať terén
v areáli základnej školy, z ktorého nám opätovne na konci semestra poskytnú najlepšie práce
a návrhy. Poslanec Ing. Hlavatý sa informoval, či je možné tieto návrhy použiť aj v praxi do
budúcna. Starosta obce skonštatoval, že ak sa obec do budúcna rozhodne riešiť časť
cintorína, dané návrhy môžu slúžiť ako podkladový materiál. Obecné zastupiteľstvo vzalo

návrhy krajinno-architektonického riešenia priestorov verejnej a vyhradenej zelene v okolí
kostola v obci Trnovec nad Váhom na vedomie.
V rámci tohto bodu programu vystúpil poslanec R. Láng a uviedol, že vzhľadom
k odďaľovaniu rozpočtu na rok 2018, by sa mala vymyslieť forma, ako obec zabezpečí
odovzdanie finančných prostriedkov všetkým organizáciám, ktorým boli schválené dotácie
v zmysle žiadostí na rok 2018. Dotácie by mali byť poskytnuté, aby organizácie neboli
obmedzené a vedeli riadne vykonávať svoju činnosť, skonštatoval p. poslanec Láng
a požiadal starostu obce o doriešenie situácie.
Obecné zastupiteľstvo s návrhom súhlasilo a návrhová komisia predložila návrh na
uznesenie.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom
1. žiada starostu obce o poskytnutie finančnej podpory v zmysle schválených dotácií
žiadateľom na rok 2018
Prezentácia: 7
Za: 7 (R. Láng, Ing. Hanzlík, J. Čerhák, PaedDr. Kosztanko, PaedDr. Suba, PhD. , RNDr.
Belovičová, Ing. Hlavatý)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie v navrhovanom znení.
Bod programu č. 18
,,DISKUSIA“
Diskusiu 34. zasadnutia obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce, Ing. Rábek a poprosil
prítomných o vyjadrenie svojich podnetov.
So svojim príspevkom sa do diskusie ako prvý zapojil poslanec R. Láng, ktorý sa informoval,
či bolo zorganizované stretnutie vo veci čipovania s firmou z obce Kajal, ako bolo v decembri
dohodnuté. Starosta povedal, aby si poslanci zvoli termín a následne bude zvolané
stretnutie. Poslanci navrhli termín v priebehu budúceho týždňa. Poslanec PaedDr.
Kosztanko požiadal o pešetrenie výrubu drevín v okolí jazera Amerika, kto udelil povolenie
k výrubu stromov. Do diskusie sa ďalej zapojil poslanec J. Čerhák, ktorý sa dotazoval, kto
vyvozil kompost v okolí jazera Amerika a či je riešená cesta pri ,,starom mlyne“ na konci
dediny. Poslanec Ing. Hlavatý poukázal na zarastené chodníky na Dolnej ulici. Starosta obce
uviedol, že sa rozprával s vedúcou referátu zelene a daná záležitosť je už v riešení. Poslanec
Ing. Hlavatý pokračoval informáciou o rodinnom dome na Poštovej ulici po p. Kulinovi. Dom
je v dezolátnom stave, o dvore nehovoriac. Je potrebné situáciu riešiť vyzvaním vlastníkov
nehnuteľnosti. Poslanec J. Čerhák v súvislosti s touto správou informoval poslancov
o finančnom príspevku 200 Eur pre p. Kulinu, ktorý pridelila Komisia sociálna, bytová
a zdravotníctva na základe žiadosti Zariadenia sociálnych služieb Horné Obdokovce.
Poslankyňa RNDr. Belovičová nadviazala na diskusný príspevok a poukázala na ďalší rodinný
dom so záhradou v rovnako dezolátnom stave, ktorý sa nachádza na rohu ulíc Pekárenská

a Staničná. Pokračovalo sa príspevkom poslanca Ing. Hlavatého. Poslanec Ing. Hlavatý
upozornil na fakt, že počas dvoch týždňov sa na pracovisku obecného úradu celé dni
nachádzalo maloleté dieťa, ktoré rušilo pracovníkov úradu. Podľa jeho domnienky dieťa na
pracovisko úradu nepatrí. O slovo sa prihlásil obyvateľ obce p. Mgr. Berecz, ktorý poukázal
na zápisnicu z predošlého zastupiteľstva a slová starostu spojené s rozpočtom. Starosta obce
sa na danom zastupiteľstve vyjadril, že žiadosť ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom o finančný
príspevok nebola zahrnutá do rozpočtu, nakoľko účtovníčka obce odišla na PN bez
odovzdania materiálov. Mgr. Berecz sa vyjadril, že by bol rád, keby zamestnanci úradu neboli
verejne očierňovaní poza chrbát bez toho, aby sa mohli sami brániť. Vzhľadom k tomu, že
zamestnanci úradu nemajú svojho zástupcu, rozhodol som sa ich zastať ja sám, nakoľko
pociťujem nespravodlivosť páchanú voči nim, uviedol Mgr. Berecz. Ďalej Mgr. Berecz
adresoval otázku pani kontrolórke, ako sa dá podľa nej archivovať telefonický prieskum.
Hlavná kontrolórka mu odpovedala, že takýto prieskum sa dá vykonať aj archivovať tak, že sa
spíše záznam. Mgr. Berecz následne poprosil kontrolórku o metodický pokyn, ako sa
v takejto veci postupuje.
Viac príspevkov v diskusii neodznelo, obecné zastupiteľstvo zobralo všetky podané diskusné
príspevky na vedomie.
Starosta obce následne poďakoval prítomným za účasť a ukončil 34. zasadnutie obecného
zastupiteľstva.

Zapísala: Ing. Daša Hasztermanová

V Trnovci nad Váhom, 20.03.2018

Overovatelia zápisnice:
Róbert Láng
PaedDr. Imrich Suba, PhD.

Mgr. Zuzana Lovíšková
Prednostka OcÚ

Ing. Július Rábek
starosta obce

