
Zápisnica  

z 36. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnovci nad Váhom 

  volebného obdobia 2014 – 2018, 

              konaného 07.06.2018 v zasadačke Obecného úradu Trnovec nad Váhom 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny  
 
36. zasadnutie mimo schváleného poradia rokovania 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 sedem poslancov z celkového počtu deväť.  
Poslankyňa Ing. Petronela Vižďáková sa zo zasadnutia zastupiteľstva ospravedlnila. Zasadnutie 
OZ bolo uznášaniaschopné.  
Ing. Július Rábek predložil návrh na zloženie návrhovej komisie, do ktorej určil Jaroslava 
Čerháka, Ing. Jaroslava Hlavatého a Róberta Lánga. 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. Za overovateľov zápisnice z 36. 
zasadnutia OZ určil poslancov Ing. Jozefa Hanzlíka a PaedDr. Ladislava Kosztanka. 
Ing. Július Rábek uviedol, že zastupiteľstvo bolo zvolané na základe požiadavky 5 poslancov. 
Návrh programu bol od poslanca Lánga doručený dňa 06.06.2018 v poobedňajších hodinách. 
Návrh programu je nasledovný:  

1. Otvorenie 
a) voľba návrhovej komisie 
b) určenie zapisovateľa 
c) určenie overovateľov zápisnice 

2. Kontrola plnenia uznesení 
3. Dotácie poskytované obcou 
4. Interpelácie poslancov 
5. Diskusia 
6. Záver 



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: 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 program rokovania obecného zastupiteľstva 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie. Následne poslanci pristúpili k prerokovaniu 
schváleného programu rokovania.  
 
Bod programu č. 2 
,, Kontrola plnenia uznesení“ 
 
Poslanec R. Láng uviedol, že daný bod má obsahovať kontrolu plnenia uznesení, ktoré 
odzneli na 35. zasadnutí zastupiteľstva. Starosta obce skonštatoval, že kontrola uznesení 
z 35. OZ je pripravovaná na riadny, vopred schválený termín zasadnutia zastupiteľstva a to 
dňa 18.06.2018. Tento bod programu bol týmto ukončený. 
 
Bod programu č. 3 
,, Dotácie poskytované obcou“ 
 
Poslanec R. Láng sa na základe sťažností informoval, z akého dôvodu neboli zaslané finančné 
dotácie organizáciám, ktoré obecné zastupiteľstvo schválilo. Starosta obce uviedol, že 
rozpočet bol schválený až 14. mája 2018. Čo sa dotácií pre základnú školu týka, postupovalo 
sa tak ako každým rokom, teda po uskutočnení akcie, škola vypracuje vyúčtovanie na základe 
čoho im sú následne zaslané financie. Po objasnení danej problematiky poslanec R. Láng 
poprosil o zaslanie všetkých dotácií, ktoré boli organizáciám schválené. 

Bod programu pokračoval diskusnými príspevkami. R. Láng sa dotazoval na rozúčtovanie 
elektrickej energie a nákladov na vykurovanie za rok 2017, ktoré boli zaslané nájomníkom. 
Dotazoval sa z akého dôvodu vyšli vysoké nedoplatky, kto odsúhlasil dané rozúčtovanie a kto 
rozhodol o zmene firmy Menert v r. 2016 na Veolia Košice. Danú problematiku dostala za 
úlohu skontrolovať a prešetriť hlavná kontrolórka obce. 

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 



1. ukladá hlavnej kontrolórke obce skontrolovať rozúčtovanie nákladov na vykurovanie 
a ohrev teplej vody v nájomných bytoch, v 24 bytovke. Porovnať roky 2016 a 2017. 
Termín: najbližšie zasadnutie OZ 

Prezentácia: 7 
Za: 7   (R. Láng, Ing. Hanzlík, RNDr. Belovičová, Ing. Hlavatý, J. Čerhák, E. Fülöpová, PaedDr.  
             Kosztanko) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie v navrhovanom znení.   

Príspevkom pokračoval R. Láng, ktorý poukázal na zvyšujúce sa množstvo sťažností 
obyvateľov na zber separovaného odpadu. Poprosil vedenie obce o riešenie vzniknutej 
situácie. Prednostka úradu uviedla, že obecný úrad rieši sťažnosti so zvozovou firmou hneď 
ako nastanú. R. Láng sa ďalej informoval u starostu obce, či boli podniknuté kroky 
k vyriešeniu cesty smerom k bytovkám na Robotníckej ulici. Starosta obce uviedol, že nikto 
z vlastníkov bytov za ním ešte na konzultácii nebol, bude potrebné zorganizovať stretnutie 
a na základe dohody sa ďalej podniknú kroky k riešeniu na pozemkovom fonde. 
 

Bod programu č. 4 
,, Interpelácie poslancov“ 
 
Zasadnutie zastupiteľstva pokračovalo interpeláciami podanými poslancami OZ.  

Interpelácie poslancov: 

Poslanec R. Láng: - Opätovne mi chýbajú odpovede na moje interpelácie z predošlých 
zastupiteľstiev. Z tohto dôvodu požadujem vysvetlenie, prečo mi odpovede nemôžu byť 
písomne podané. 
Poslanec J. Čerhák: - Tiež som do dnešného dňa nedostal odpoveď na interpeláciu, rád by 
som preto videl faktúry, ktoré sa týkajú zaúčtovania a poskytnutia finančného daru od p. 
Vološina.  
Poslanec Ing. Hanzlík : - Na poslednom zastupiteľstve bolo povedané, že sa osloví obec 
alebo mesto, kde funguje systém čipovania. Boli ste sa v tej danej obci/meste pozrieť? 
Starosta obce priamo odpovedal, že Ivanka pri Dunaji práve takýto spôsob systému rozbieha, 
zavolá sa tam a dohodne sa stretnutie. Poslanec Ing. Hanzlík a Ing. Hlavatý sa ďalej 
informovali, či sa pracuje na starej fare, starosta doplnil, že aktuálne sa tam nepracuje. 
Poslanec R. Láng: -Poprosím hlavnú kontrolórku obce, aby zistila, či na zariadeniach, ktoré je 
povinné kontrolovať, je vykonaná revízia. Ak sa zistí, že nie, rád by som vedel prečo. Ďalej sa 
informoval na pripravenosť obce počas zimy. 
Poslanec J. Čerhák: - Konáre, ktoré boli vypílené elektrikármi odpratáva obec? Starosta obce 
uviedol, že ak sú konáre na verejnom priestranstve, zodpovedná je obec. Konáre boli 
postupne odpratané pracovníkmi obecného úradu.  
Poslanec Ing. Hanzlík: - Kedy sa bude kolaudovať zberný dvor? Starosta obce uviedol, že ešte 
bude musieť byť doriešená mostová váha. 
Poslanec R. Láng: - Ohlasovali sme niekoho ohľadne uhynutých oviec pri ceste? Prednostka 
úradu uviedla, že obec si zo zákona splnila svoju povinnosť a daná vec bola príslušným 
organizáciám nahlásená.  



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

1. ukladá hlavnej kontrolórke obce vykonať kontrolu platnosti revízií na jednotlivé 
zariadenia v majetku obce. Termín: august 2018 
 

Prezentácia: 7 
Za: 7   (R. Láng, Ing. Hanzlík, RNDr. Belovičová, Ing. Hlavatý, J. Čerhák, E. Fülöpová, PaedDr.  
             Kosztanko) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie v navrhovanom znení.   
 
Bod programu č. 5 
,,DISKUSIA“ 
 
Diskusné príspevky v tomto bode zo strany poslancov neodzneli. Starosta obce následne 
poďakoval prítomným za účasť a ukončil 36. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré bolo 
zvolané mimo schváleného poradia zasadnutí. 
 
 
 
Zapísala: Ing. Daša Hasztermanová 
  

                 
 
                                                                                       V Trnovci nad Váhom, 11.06.2018 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice:   
 
Ing. Jozef Hanzlík 
 
PaedDr. Ladislav Kosztanko 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Zuzana Lovíšková Ing. Július Rábek 
  Prednostka OcÚ  starosta obce 


