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Dôvodová správa k materiálu č. 5 na 35. zasadnutie OZ v Trnovci nad Váhom  
 
a) Odstúpenie z funkcie predsedu DHZ 

Predseda DHZ Trnovec nad Váhom, p. Bc. A. Székházi, dňa 26. apríla 2018, podal na obecnom 
úrade svoje odstúpenie z funkcie predsedu DHZ Trnovec nad Váhom. Podľa jeho vyjadrení 
funkciu predsedu nemôže vykonávať z dôvodu straty dôvery k užšiemu vedeniu zboru a pre 
nevýjazduschopnosť zasahujúcej jednotky.  

Písomné odstúpenie z funkcie predsedu DHZ Trnovec nad Váhom je prílohou tohto materiálu. 

b) Žiadosť o navýšenie rozpočtu pre FK Dynamo Trnovec nad Váhom 

FK Dynamo Trnovec nad Váhom požiadalo Obecný úrad v Trnovci nad Váhom o navýšenie 
rozpočtu v roku 2018 o sumu 3500 Eur. Navýšenie rozpočtu požadujú z dôvodu núdzovej 
situácie, v ktorej sa ocitli na základe zvýšených výdavkov. Stav je dôsledkom neodkladného 
zakúpenia malotraktora- kosačky na kosenie ihriska a okolia. Čiastku zo schválenej sumy 
potrebujú v mesiaci máj 2018 na zakúpenie kosačky (3000 Eur) a v mesiaci október na povinnú 
servisnú údržbu (500 Eur). 

Žiadosť o navýšenie rozpočtu pre FK Dynamo Trnovec nad Váhom je prílohou tohto materiálu. 

c) Sťažnosť na prevádzkovanie malého futbalového ihriska 



Obec Trnovec nad Váhom obdržala dňa 12.04.2018 sťažnosť adresovanú obecnému 
zastupiteľstvu. Sťažnosť bola podpísaná a podaná p. Ing. Zezulom. Predmetom sťažnosti je 
neoprávnené vstupovanie na cudzie súkromné pozemky a poškodzovanie súkromného 
majetku, predovšetkým oplotenia. Daný problém sa týka aj ďalších obyvateľov, ktorých 
pozemky susedia s pozemkom p. Zezulu. Príčinou problému podľa inžiniera je nedostatočne 
vysoké oplotenie futbalového ihriska. Bližšie informácie sú detailne opísané v sťažnosti, ktorú 
prikladáme ako prílohu tohto materiálu. 

d) Informácie o podaní majetkového priznania starostu obce 

Predkladá: RNDr. Edita Belovičová 

Komisia pre dohľad nad dodržiavaním zákona č. 357/2004. Z. z. v znení zákona č.545/2005 Z. 
z., zložená z poslancov OZ v Trnovci nad Váhom, sa na svojom zasadnutí dňa 9. mája 2018 
zaoberala oznámením starostu obce Trnovec nad Váhom, Ing. Júliusa Rábeka, za 
predchádzajúci kalendárny rok. Podľa zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu 
pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení zákona č. 545/2005 Z. z. sú verejní 
funkcionári /podľa čl. 2 ods. 1 písm. o/ starostovia obcí/ počas výkonu funkcie vždy do 31.3. 
povinní podať oznámenie za predchádzajúci rok a uviesť v ňom skutočnosti podľa čl. 7 ods. 1  
písm. a/ až e/ uvedeného zákona.  

Oznámenie bolo podané dňa 29.03.2018 a zapísané do došlej pošty. Ide o oznámenie s údajmi 
za rok 2017. Komisia skonštatovala, že boli splnené podmienky vplývajúce zo zákona, t. j. bolo 
podané v stanovenej lehote a obsahovalo náležitosti zákona. Súčasne komisia odporučila 
„oznámenie“ uložiť do osobného spisu starostu obce. 

e) Informácie o zmene odmeňovacieho poriadku poslancov OZ a doriešenie odmeňovania  
     hlavnej kontrolórky obce  

Zákonom č. 70/2018 Z. z. bol novelizovaný zákon č. 369/1990 o obecnom zriadení. Novelizácia 
rieši aj odmeňovanie poslancov. V tejto súvislosti by bolo potrebné aktualizovať odmeňovací 
poriadok poslancov OZ obce Trnovec nad Váhom. 
 
Zákon o obecnom zriadení v §18 určuje odmeňovanie hlavného kontrolóra obce. Platové 
pomery hlavného kontrolóra sú uvedené v § 18c daného zákona. V roku 2017, dňom 
30.04.2017 skončilo funkčné obdobie hlavnej kontrolórky obce Trnovec nad Váhom, p. Ing. 
Fülöpovej. V období do septembra 2017 jej bola vyplácaná mzda. Kompetencia obecného 
zastupiteľstva rieši odmeňovanie kontrolóra obce. Žiadame o zaujatie stanoviska k vyriešeniu 
odmeňovania hlavnej kontrolórky obce v období zániku jej mandátu. 
 
f) Informácie o stretnutí s firmami vo veci čipovacieho systému 

Dňa 27.3.2018  na podnet poslancov obecného zastupiteľstva zvolal starosta obce stretnutie 
poslancov s firmami, ktoré  ponúkli softvérové riešenia spracovania údajov evidencie vývozu 
kuka nádob. Stretnutia sa zúčastnili traja poslanci OZ. Z troch oslovených firiem sa stretnutia 
nezúčastnila firma JRK Bratislava. Zástupcovia firiem MIM s.r.o. Žilina a Separus s.r.o. Kajal na 
stretnutí prítomným odprezentovali softvérové riešenie prepojenia na systém obce a zároveň 
aplikáciu pre komunikáciu s občanmi.  

 


