
Zápisnica  

z 35. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnovci nad Váhom 

  volebného obdobia 2014 – 2018, 

              konaného 14.05.2018 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. Interpelácie poslancov 
4. Návrh Rozpočtu obce Trnovec nad Váhom na rok 2018 a výhľadových rozpočtov na r. 2019- 
     2020 
5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Trnovec nad Váhom o podmienkach prenájmu  
     obecných nájomných bytov v obci Trnovec nad Váhom 
6. Informácia o Vnútornom predpise o verejnom obstarávaní 
7. Rôzne  
8.Diskusia 
9. Záver 
 
35. 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. Predsedajúci konštatoval, že je prítomných 
šesť poslancov z celkového počtu deväť.  Poslanec PaedDr. Ladislav Kosztanko sa zo zasadnutia 
zastupiteľstva ospravedlnil. Zasadnutie OZ bolo uznášaniaschopné vo všetkých bodoch 
programu.  
Ing. Július Rábek predložil návrh na zloženie návrhovej komisie, do ktorej určil poslancov Eriku 
Fülöpovú, Ing. Jaroslava Hlavatého a Ing. Jozefa Hanzlíka. Predsedajúci požiadal poslancov, či 
majú k zloženiu návrhovej komisie nejaké pripomienky, alebo pozmeňujúci návrh. 
Poslanci žiadne pripomienky nepodali. 
 
Hlasovanie o zložení návrhovej komisie:  
Prezentácia: 6 
Za: 6   (R. Láng, Ing. Hanzlík, RNDr. Belovičová, Ing. Hlavatý, J. Čerhák, E. Fülöpová) 
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 dostavili na 
35. zasadnutie zastupiteľstva poslanci PaedDr. Imrich Suba, PhD., Ing. Petronela Vižďáková, 
a počet poslancov bol osem.  
Za overovateľov zápisnice z 35. zasadnutia OZ určil poslancov Jaroslava Čerháka a RNDr. Editu 
Belovičovú. 
Predsedajúci požiadal poslancov, či majú k programu rokovania pripomienky, prípadne žiadajú 
doplniť program rokovania. Návrh na zmenu programu zo strany poslancov podaný nebol, 
starosta obce dal hlasovať za hlavný 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, Ing. Vižďáková) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie:  
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 

1. schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie. Následne poslanci pristúpili k prerokovaniu 
schváleného programu rokovania.  
 
Bod programu č. 2 
,, Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva“ 
 
Prednostka úradu, Mgr. Lovíšková, na úvod prítomným predniesla správu o plnení uznesení, 
ktorá obsahovala jedno uznesenie na plnenie. Uznesením č. 353/2018 z 34. zasadnutia dňa 
19.04.2018 zastupiteľstvo požiadalo starostu obce o zabezpečenie doplnenia VZN č. 6/2016 
o podmienkach prenájmu obecných nájomných bytov o preukázanie majetkových pomerov 
žiadateľov. Na základe uznesenia bola vykonaná aktualizácia všeobecne záväzného 
nariadenia o podmienkach prenájmu nájomných bytov a je témou rokovania v bode č. 5. 
Obecné zastupiteľstvo vzalo informácie na vedomie. 
 
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, Ing. Vižďáková) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie v navrhovanom znení.   
 
 



Bod programu č. 3 
,, Interpelácie poslancov“ 
 
Zasadnutie zastupiteľstva pokračovalo interpeláciami podanými poslancami OZ.  

Interpelácie poslancov: 

Poslanec R. Láng: - Na poslednom zastupiteľstve som požiadal o písomnú odpoveď na moju 
predošlú interpeláciu, týkajúcu sa počtu zamestnancov, ktorí pracovali pre obecný úrad 
v rozpore s pracovnoprávnymi predpismi do určitého dátumu /dva roky dozadu/, avšak do 
dnešného dňa som ju nedostal.  Z tohto dôvodu požadujem písomné dopracovanie 
odpovede na interpeláciu z 32. zasadnutia OZ.  
Poslankyňa Ing. Vižďáková: - V odpovedi na interpeláciu z predošlého zasadnutia vo veci 
kontrol na úrade bolo uvedené v závere z kontroly, že bolo 37 nedostatkov z oblasti BOZP a 9 
nedostatkov z oblasti pracovnoprávnej. Chcem sa spýtať, ako to úrad vyriešil, nakoľko na 
pracovnoprávne sme mali lehotu mesiac a na ostatné tri mesiace. Odpoveď na interpeláciu 
bola priamo poskytnutá prednostkou úradu, ktorá uviedla, že nezrovnalosti z kontroly vo 
veci pracovnoprávnych vzťahov boli doriešené a vo veci kontroly BOZP ostali veci, ktoré sú 
v štádiu riešenia. Zvyšok úloh bol doriešený. 
Poslanec J. Čerhák: - Tiež som nedostal odpoveď na interpeláciu ako boli zaúčtované 
finančné prostriedky od p. Vološina. Vyžadujem dopracovanie mojej interpelácie. 
Poslanec R. Láng: - Na zasadnutí finančnej komisie sme žiadali o vysvetlenie nesúladu  cien a 
faktúr vo veci rekonštrukcie strechy budovy starej fary. Do dnešného dňa sme v danej veci 
nedostali od obecného úradu odpoveď. Poprosím danú interpeláciu zodpovedať písomne. 
Poslanec PaedDr. Suba, PhD.: - Chcel by som sa informovať na kamerový systém, či sa 
postúpilo v aktivitách vo veci kamerového systému, či je už zhotovený projekt a vieme 
presne určiť kde a koľko kamier bude umiestnených a pod. Poprosím o písomnú odpoveď na 
moju interpeláciu. Starosta obce v danej veci uviedol, že sa chystá vyhlásenie verejného 
obstarávania na kamery. Poslanec p. Suba pokračoval ďalšou interpeláciou. 
PaedDr. Suba, PhD. : - Apelujem na kontrolu parkovania motorových vozidiel v obci. Túto 
záležitosť riešim na zastupiteľstve už niekoľkýkrát, žiaľ, situácia so zlým parkovaním občanov 
v obci sa vôbec nezmenila. Určite sú vhodné spôsoby, ako na to občanov upozorniť. 
S názorom súhlasil poslanec Ing. Hlavatý, ktorý zlé parkovanie v obci potvrdil a žiadal 
o doriešenie situácie.  
Poslankyňa Ing. Vižďáková: - V akom stave je voda v časti obce Horný Jatov?  

- V akom stave je realizácia chodníka po Merkant a na Jatovskej ulici? 
- Je skolaudovaný chodník na Novozámockej ulici? 

Starosta obce uviedol, že prvý krok ohľadne chlorizácie a bezpečnosti vody v Hornom Jatove 
bol vyriešený, aktuálne sa rieši projekt na presunutie zariadenia do budovy, aby sa mohlo 
bez vodojemu riešiť zásobovanie vodou. Obec situáciu naďalej monitoruje a budú vykonané 
ďalšie kroky. Chodník k Merkantu rieši aktuálne projektant, mal by dodať návrh projektu. 
Chodník na Jatovskej ulici sa zatiaľ neriešil. Čo sa chodníka na Novozámockej ulici týka, 
v najbližších dňoch by malo byť vypísané kolaudačné konanie, uviedol starosta obce. 
Poslanec R. Láng: -Došlo k zosúladeniu prác a projektu vo veci rekonštrukcie chodníka na 
Novozámockej ulici? 

- Kto je zodpovedný za vykonané platby za Novozámocký chodník? Na internete som 
k danej veci našiel dve faktúry za tú istú vykonanú platbu, poprosím preto hlavnú 



kontrolórku o prešetrenie tohto prípadu a o písomnú správu zo šetrenia, či nedošlo 
k porušeniu právnych predpisov. 

Viac interpelácií ani pripomienok v tomto bode programu neodznelo. Starosta obce dal 
hlasovať o návrhoch na uznesenie, ktoré boli navrhnuté v priebehu tohto bodu. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 

1. ukladá hlavnej kontrolórke obce vykonať kontrolu úhrady faktúr na stavbe chodníka 
,,Novozámocká ulica“, a ďalej zistiť, či týmto spôsobom nedochádza k porušeniu 
príslušných právnych predpisov. 

Prezentácia: 8 
Za: 8   (R. Láng, Ing. Hanzlík, PaedDr. Suba, PhD., RNDr. Belovičová, Ing. Hlavatý, J. Čerhák,  
                E. Fülöpová, Ing. Vižďáková) 
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. ukladá prednostke OcÚ doriešiť parkovanie motorových vozidiel na verejnom 
priestranstve  

 
Prezentácia: 8 
Za: 8   (R. Láng, Ing. Hanzlík, PaedDr. Suba, PhD., RNDr. Belovičová, Ing. Hlavatý, J. Čerhák,  
                E. Fülöpová, Ing. Vižďáková) 
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. ukladá prednostke OcÚ predložiť projektovú dokumentáciu kamerového systému obce 
obecnému zastupiteľstvu  

 
Prezentácia: 8 
Za: 8   (R. Láng, Ing. Hanzlík, PaedDr. Suba, PhD., RNDr. Belovičová, Ing. Hlavatý, J. Čerhák,  
                E. Fülöpová, Ing. Vižďáková) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie v navrhovanom znení.   
 
Bod programu č. 4 
,, Návrh Rozpočtu obce Trnovec nad Váhom na rok 2018 a výhľadových rozpočtov na r. 
2019-2020“ 



Informácie k návrhu rozpočtu prítomným predložila prednostka OcÚ, ktorá uviedla, že návrh 
rozpočtu Obce Trnovec nad Váhom na rok 2018 a výhľadových rozpočtov na rok 2019-2020 
je spracovaný v súlade s príslušnými právnymi ustanoveniami. Návrh rozpočtu je 
vypracovaný na trojročné obdobie pričom rok 2018 je záväzným rozpočtom a rozpočet na 
roky 2019 a 2020 je orientačný. Návrh rozpočtu obce na rok 2018 bol prerokovaný na 
pracovnom stretnutí poslancov, na spoločnom zasadnutí komisie finančnej a podnikateľskej 
a komisie životného prostredia, dopravy, výstavby a poľnohospodárstva ako aj na samotnom 
zasadnutí komisie finančnej. Po pripomienkovaní bol upravený a zverejnený v zákonnej 
lehote. Stanovisko k rozpočtu predložila aj hlavná kontrolórka obce, ktorá odporučila takto 
predložený rozpočet na rok 2018 schváliť a návrh rozpočtu na roky 2019-2020 zobrať na 
vedomie. Poslanci vzali podané informácie na vedomie, k návrhu rozpočtu obce neuviedli 
žiadne pripomienky. Záverom poslanec R. Láng pripomienkoval neprítomnosť dvoch 
účtovníkov obce na zasadnutí a informoval sa na odoslanie finančných dotácií pre 
organizácie. Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
1. berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce na roky 
      2018-2020  

 2. schvaľuje Programový rozpočet Obce Trnovec nad Váhom na rok 2018 

 3. berie na vedomie Výhľadový rozpočet Obce Trnovec nad Váhom na roky 2019-2020 

Prezentácia: 8 
Za: 8   (R. Láng, Ing. Hanzlík, PaedDr. Suba, PhD., RNDr. Belovičová, Ing. Hlavatý, J. Čerhák,  
                E. Fülöpová, Ing. Vižďáková) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie v navrhovanom znení.   
 
Bod programu č. 5 
,, Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Trnovec nad Váhom o podmienkach 
prenájmu obecných nájomných bytov v obci Trnovec nad Váhom“ 
 
Prednostka úradu, Mgr. Lovíšková, úvodom skonštatovala, že nariadenie o podmienkach 
prenájmu bytov bolo aktualizované na podnet poslancov a uznesenia z predchádzajúceho 
zasadnutia. VZN bolo aktualizované a doplnené v čl. 3 o majetkové pomery plus ďalšie 
prílohy, ktoré bude potrebné k žiadosti o pridelenie nájomného bytu priložiť. Návrh 
záväzného nariadenia bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce 
v zákonom stanovenej lehote a bol predložený k rokovaniu na zasadnutie komisie sociálnej, 
bytovej a zdravotníctva. Členovia komisie po kontrole s daným návrhom súhlasili 
s pripomienkou vymazať z návrhu prílohu čestného prehlásenia žiadateľov, že nevlastnia 
žiadny byt alebo rodinný dom. Takto upravený návrh VZN následne odporučili obecnému 
zastupiteľstvu schváliť, uviedla Mgr. Lovíšková. K predmetnému návrhu so svojou 
pripomienkou vystúpil poslanec Ing. Hlavatý, ktorý sa s daným návrhom nestotožnil, nakoľko 
obecné byty považuje za štartovacie byty pre mladých, aby sme im mohli poskytnúť 
adekvátne bývanie na začiatok. Z tohto VZN podľa neho však vyplýva, že hociktorý občan, 



ktorý už má v obci nehnuteľnosť, môže taktiež požiadať o nájomný byt. K návrhu VZN sa 
následne rozprúdila diskusia medzi poslancami. Uvedenú pripomienku a svoje stanovisko 
k návrhu VZN sa snažili vysvetliť niektorí poslanci- členovia bytovej komisie a  diskutovalo sa 
aj všeobecne o podmienkach, podľa ktorých bude uchádzač o byt posudzovaný, podľa 
ktorých budú byty prideľované. K záveru rokovania tohto bodu vznikla pripomienka, na 
podnet poslanca Ing. Hlavatého, o spätné zaradenie vyššie spomínanej prílohy čestného 
prehlásenia do návrhu VZN. Starosta obce požiadal návrhovú komisiu o predloženie návrhu. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 

1. navrhuje doplniť návrh VZN o podmienkach prenájmu obecných nájomných bytov v 
obci o prílohu čestného prehlásenia žiadateľov, že nevlastnia žiadny byt, alebo 
rodinný dom. 
 

Prezentácia: 8 
Za: 5   (R. Láng, PaedDr. Suba, PhD., RNDr. Belovičová, Ing. Hlavatý, Ing. Vižďáková) 
Proti: 3     (Ing. Hanzlík, J. Čerhák, E. Fülöpová) 
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 návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Trnovec nad Váhom o 
podmienkach prenájmu obecných nájomných bytov v obci Trnovec nad Váhom 

2. schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie Obce Trnovec nad Váhom č. 1/2018 
o podmienkach prenájmu obecných nájomných bytov v obci Trnovec nad Váhom 

 
Prezentácia: 8 
Za: 8   (R. Láng, PaedDr. Suba, PhD., RNDr. Belovičová, Ing. Hlavatý, Ing. Vižďáková, Ing.   
              Hanzlík, J. Čerhák, E. Fülöpová ) 
Proti: 0      
Zdržal sa: 0 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie v navrhovanom znení.   
 
Bod programu č. 6 
,, Informácia o Vnútornom predpise o verejnom obstarávaní“ 
 
Predmetný bod programu predložil poslanec a predseda finančnej komisie, p. Láng. 
Prítomným uviedol, že na zasadnutí komisie sa prechádzali jednotlivé body a jedným z nich 
boli aj spôsoby vykonávania obstarávaní v obci. Komisia sa rozhodla prijať predpis, ktorý by 
jednoznačne dokumentoval spôsoby obstarávania v obci. Zároveň aj na základe odporúčania 
kontrolórky v správe opatrení sa členovia komisie rozhodli do toho pustiť a vypracovať 
vnútorný predpis o VO. Neskôr však bolo zistené, že obecný úrad už takýto predpis 
má v platnosti. Po obdržaní kópie predseda uviedol, že v prípade, ak sa zistí, že smernica 
obecného úradu je lepšia, vnútorný predpis vypracovaný komisiou predkladať nebude. No 



vzhľadom k tomu, že v smernici úradu je veľa nezrovnalostí, odvoláva sa v nej na články, 
ktoré v smernici ani neexistujú, ťažko by sa podľa pôvodného predpisu spravili kroky 
verejného obstarávania tak, aby neboli v rozpore so zákonom, uviedol R. Láng. Predseda 
finančnej komisie následne navrhol stretnutie so starostom k prerokovaniu jednotlivých 
bodov smernice a navrhol poslancom OZ schváliť vnútorný predpis vypracovaný komisiou. 
Starosta obce uviedol, že sa stretnutiu nebráni, avšak v zmysle zákona vnútorné smernice sú 
v kompetencii starostu obce, ktorý ich zároveň aj schvaľuje. Slová starostu potvrdila 
prítomným aj hlavná kontrolórka obce s odvolaním sa na príslušný zákon. Poslanec PaedDr. 
Suba, PhD. preto navrhol poslancom vypracovať a schváliť všeobecne záväzné nariadenie 
obce o verejnom obstarávaní, alebo vypracovať zásady hospodárenia s majetkom obce, kde 
by to zrejme najviac v zmysle zákona vyhovovalo. Obecné zastupiteľstvo vzalo podané 
informácie na vedomie, s návrhom súhlasilo a nevznieslo žiadne ďalšie pripomienky. Starosta 
obce požiadal návrhovú komisiu o zapracovanie návrhu na uznesenie. K záveru daného bodu 
rokovanie zastupiteľstva opustil poslanec PaedDr. Imrich Suba, PhD. a počet poslancov bol 
sedem.  
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 

1. berie na vedomie Vnútorný predpis verejného obstarávania vypracovaný Komisiou 
finančnou a  podnikateľskou pri OZ 

2. ukladá prednostke OcÚ na základe prerokovaného materiálu spracovať Zásady 
hospodárenia s majetkom obce 

 
Prezentácia: 7 
Za: 7   (R. Láng, PhD., RNDr. Belovičová, Ing. Hlavatý, Ing. Vižďáková, Ing. Hanzlík, J.  
              Čerhák, E. Fülöpová ) 
Proti: 0      
Zdržal sa: 0 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie v navrhovanom znení.   
 
Bod programu č. 7 
,, Rôzne“ 
 
a) Odstúpenie z funkcie predsedu DHZ 
Predseda DHZ Trnovec nad Váhom, p. Bc. A. Székházi, 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, uviedla prednostka úradu. Následne prítomným 
poskytla kompletné vyjadrenie Bc. Székháziho. S uvedeným odstúpením a vyjadrením Bc. 
Székháziho sa nestotožnili prítomní členovia DHZ Trnovec nad Váhom. Informovali 
poslancov, že o odstúpení sa od predsedu dozvedeli formou sms bez udania akéhokoľvek 
dôvodu. Dnes jeho dôvody počujú prvýkrát a jednoznačne s jeho tvrdením nesúhlasia, 
skonštatovala v mene hasičov p. Jarošová. K uvedenému sa vyjadril aj zástupca predsedu p. 
Tomašovič, ktorý zastupiteľstvo ubezpečil, že zbor hasičov je funkčný, chlapci sú aktívni 
a ochotní naďalej obci pomáhať. Obecné zastupiteľstvo v rámci diskusie s členmi DHZ 



Trnovec nad Váhom prerokovali aktuálne fungovanie zboru a ďalšie kroky vo veci výstavby 
požiarnej zbrojnice. Informácie o podanom liste p. Székháziho boli vzaté na vedomie. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 

1. odvoláva p. Bc. Alexandra Székháziho z funkcie predsedu Dobrovoľného hasičského 
zboru Trnovec nad Váhom na základe vlastnej žiadosti 

 
Prezentácia: 7 
Za: 7   (R. Láng, PhD., RNDr. Belovičová, Ing. Hlavatý, Ing. Vižďáková, Ing. Hanzlík, J.  
              Čerhák, E. Fülöpová ) 
Proti: 0      
Zdržal sa: 0 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie v navrhovanom znení.   
 
b) Žiadosť o navýšenie rozpočtu pre FK Dynamo Trnovec nad Váhom 
FK Dynamo Trnovec nad Váhom požiadalo obecný úrad 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. Čiastku zo schválenej sumy potrebujú v mesiaci máj 2018 na 
zakúpenie kosačky a v mesiaci október na povinnú servisnú údržbu, zhodnotila prednostka 
OcÚ. Po prerokovaní danej žiadosti obecné zastupiteľstvo nemalo pripomienky, súhlasilo 
s nákupom kosačky, ktorá však bude vlastníctvom obce Trnovec nad Váhom. Následne bol 
predložený návrh na uznesenie. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 

1. schvaľuje nákup kosačky, cena za nákup sa zapracuje do rozpočtu obce po nákupe. 
Cena do 10 000 Eur. 

 
Prezentácia: 7 
Za: 7   (R. Láng, PhD., RNDr. Belovičová, Ing. Hlavatý, Ing. Vižďáková, Ing. Hanzlík, J.  
               Čerhák, E. Fülöpová ) 
Proti: 0      
Zdržal sa: 0 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie v navrhovanom znení.   
 
c) Sťažnosť na prevádzkovanie malého futbalového ihriska 
Mgr. Lovíšková prítomných informovala o prijatej sťažnosti adresovanej 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 uvedené v sťažnosti p. Zezulu boli 
prítomným poslancom premietnuté priamo na zasadnutí zastupiteľstva. Starosta obce 
poslancov zároveň informoval o dvoch možných alternatívnych riešeniach, ktoré boli 



obecným zastupiteľstvom vzaté na vedomie. K záveru daného bodu rokovanie 
zastupiteľstva opustila poslankyňa E. Fülöpová a počet poslancov bol šesť.  
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 

1. berie na vedomie podanie Ing. Zezulu 
 
Prezentácia: 6 
Za: 6   (R. Láng, PhD., RNDr. Belovičová, Ing. Hlavatý, Ing. Vižďáková, Ing. Hanzlík, J.  
               Čerhák) 
Proti: 0      
Zdržal sa: 0 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie v navrhovanom znení.   
 
d) Informácie o podaní majetkového priznania starostu obce 
RNDr. Belovičová oznámila obecnému zastupiteľstvu, že 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. 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. 
Informácie boli zastupiteľstvom vzaté na vedomie. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 

1. berie na vedomie informáciu o podaní majetkového priznania starostu obce 
 
Prezentácia: 6 
Za: 6   (R. Láng, PhD., RNDr. Belovičová, Ing. Hlavatý, Ing. Vižďáková, Ing. Hanzlík, J.  
               Čerhák) 
Proti: 0      
Zdržal sa: 0 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie v navrhovanom znení.   

 
e) Informácie o zmene odmeňovacieho poriadku poslancov OZ a doriešenie odmeňovania  
     hlavnej kontrolórky obce  
Poslankyňa RNDr. Belovičová predložila informácie o zákone o obecnom zriadení, kde §18 
určuje odmeňovanie hlavného kontrolóra obce. 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, preto požiadala o zaujatie stanoviska k vyriešeniu 
odmeňovania hlavnej kontrolórky finančnú komisiu /napr, formou odmeny, ktorú môže 
navrhnúť OZ  - § 18c zákona/. Poslanec R. Láng sa ohradil, že ide o pracovnoprávne 
záležitosti, ktoré nie sú v kompetencii finančnej komisie. Z tohto dôvodu musí problém riešiť 



obec. Poslanci obecného zastupiteľstva s jeho názorom súhlasili a odporučili obecnému 
úradu uvedený problém vyriešiť a dať do poriadku. 
Ďalej pokračoval starosta obce, ktorý skonštatoval, že 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. Obecné zastupiteľstvo uvedené vzalo na vedomie a odporučilo 
pripraviť novelizáciu odmeňovacieho poriadku poslancov. 
 
f) Informácie o stretnutí s firmami vo veci čipovacieho systému 
Bod programu pokračoval informáciami o stretnutí poslancov OZ 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. Starosta obce požiadal poslancov, aby rozhodli o ďalších krokoch 
v tejto veci. Obecné zastupiteľstvo vzalo informácie na vedomie a navrhli osloviť tie obce 
a mestá, kde daný systém už funguje s možnosťou osobnej prehliadky a získania informácií. 
 
Bod programu č. 8 
,,DISKUSIA“ 
 
Diskusiu 35. 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 Ing. Hanzlík, ktorý poukázal 
na nefunkčnosť hodín v centre obce a poprosil o urýchlenie riešenia problému. Obecné 
zastupiteľstvo s návrhom poslanca súhlasilo a návrhová komisia zapracovala návrh na 
uznesenie. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 

1. žiada starostu obce, aby zabezpečil funkčnosť hodín v centre obce. 
 Termín: bezodkladne 

 
Prezentácia: 6 
Za: 6   (R. Láng, PhD., RNDr. Belovičová, Ing. Hlavatý, Ing. Vižďáková, Ing. Hanzlík, J.  
               Čerhák) 
Proti: 0      
Zdržal sa: 0 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie v navrhovanom znení.   

V diskusii pokračoval poslanec R. Láng, ktorý vyjadril poďakovanie referátu zelene za 
pokosenie cintorína. Ďalej sa informoval kedy bude pokosená časť obce Nový Trnovec a či je 
obec prichystaná na zimu. K záveru svojím diskusným príspevkom p. Tomašovič položil 
otázku, či je možné si od obce zapožičať stan na súťaž pre hasičov, ktorá sa uskutoční v júni. 
 
Viac príspevkov v diskusii neodznelo, obecné zastupiteľstvo zobralo všetky podané diskusné 
príspevky na vedomie. 



Starosta obce následne poďakoval prítomným za účasť a ukončil 35. zasadnutie obecného 
zastupiteľstva. 
 
 
 
 
 
Zapísala: Ing. Daša Hasztermanová 
  

 
                 
 
                                                                                       V Trnovci nad Váhom, 15.05.2018 
 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice:   
 
Jaroslav Čerhák 
 
 
RNDr. Edita Belovičová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Zuzana Lovíšková Ing. Július Rábek 
  Prednostka OcÚ  starosta obce 


