
Zápisnica  

z 37. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnovci nad Váhom 

  volebného obdobia 2014 – 2018, 

              konaného 18.06.2018 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. Záverečný účet Obce Trnovec nad Váhom za rok 2017 
5. Nájomné byty ( predĺženie nájomných zmlúv) 
6.Voľby do orgánov samosprávy obcí na volebné obdobie 2018-2022 (určenie volebných 
    obvodov, počtu poslancov OZ a úväzku starostu) 
7. Informácie o pripravovanom podujatí Dni obce 2018 
8.Rôzne (Žiadosť MO Csemadok; Žiadosť obyvateľa Š. Slamku; Plán kontrolnej činnosti  
     hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2018; Plán zasadnutí OZ na II. polrok 2018; Informácie  
    o schválených dotáciách pre obec)  
9.Diskusia 
10. Záver 
 
37. 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 
sedem poslancov z celkového počtu deväť.  Poslanec PaedDr. Imrich Suba, PhD. sa zo 
zasadnutia zastupiteľstva ospravedlnil. Zasadnutie OZ bolo uznášaniaschopné. Ing. Július Rábek 
predložil návrh na zloženie návrhovej komisie, do ktorej určil poslancov Eriku Fülöpovú, 
Jaroslava Čerháka 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: 7 
Za: 7   (R. Láng, Ing. Hanzlík, RNDr. Belovičová, J. Čerhák, E. Fülöpová, PaedDr. Kosztanko,  
              Ing. Vižďáková) 
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 
37. zasadnutie zastupiteľstva poslanec Ing. Jaroslav Hlavatý a počet poslancov bol osem.  
Za overovateľov zápisnice z 37. zasadnutia OZ určil poslancov PaedDr. Ladislava Kosztanka 
a Róberta Lánga. 
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. Kosztanko, 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“ 
 
Starosta obce na úvod tohto bodu prítomným predstavil p. Ing. Richtera, PhD., ktorý 
zastupuje ekonómku obce na zasadnutí OZ ohľadne predloženia záverečného účtu obce. 
Prešlo sa k plneniu uznesení.  Slovo dostala kontrolórka obce, ktorá predložila správu 
o výsledku kontroly plnenia uznesenia č. 360/2018 bod 1 z 35. zasadnutia OZ, dňa 14. mája 
2018. Ing. Fülöpová u subjektu kontrolovala úhradu faktúr na stavbe chodníka 
,,Novozámocká ulica“ a prešetrenie spôsobu, či nedošlo k porušeniu právnych predpisov. 
Návrh správy o výsledku kontroly prevzal starosta obce dňa 11.06.2018. V zmysle návrhu dňa 
15.06.2018 predložil starosta obce písomné vyjadrenie k zisteným nedostatkom 
a navrhovaným opatreniam. So správou prítomných oboznámila hlavná kontrolórka obce. 
Správa z výsledku kontroly je prílohou tejto zápisnice. Uznesenie je týmto splnené a poslanci 
vzali správu hlavnej kontrolórky na vedomie. 
Pokračovalo sa plnením uznesenia č. 361/2018 bod 1 z 35. zasadnutia OZ, dňa 14. mája 
2018, ktorým bolo prednostke OcÚ uložené doriešiť parkovanie motorových vozidiel na 
verejnom priestranstve. Úloha bola riešená s náčelníkom polície, ktorý priamo na zasadnutí 
podal poslancom príslušné informácie. Uviedol, že parkovanie vozidiel na verejnom 
priestranstve bolo s obyvateľmi riešené ústnou formou. O opakovanom porušovaní sú 
občania upomenutí a následne po opätovných porušeniach bude záležitosť riešená blokovým 
konaním. Správa náčelníka bola vzatá na vedomie. Plnenie tohto uznesenia naďalej trvá a je 
v sledovaní. 
 



Ďalším uznesením z 35. zasadnutia OZ č. 362/2018 bod 1 bolo uložené predložiť projektovú 
dokumentáciu kamerového systému obce. Špecifikácia kamier so zakresleným miest na 
mape bolo poslancom vopred zaslané mailom k nahliadnutiu. Po vykonanom prieskume trhu 
sa aktuálne chystá vyhlásenie verejného obstarávania ohľadne dodávky a montáže 
kamerového systému v zmysle projektu, uviedol starosta obce. Informácie boli vzaté na 
vedomie. Starosta obce pri tomto plnení uznesení zároveň informoval o žiadosti spoločnosti 
Carisma spol., s.r.o. Dvory nad Žitavou. Firma požiadala obec o prenajatie pozemku pre 
umiestnenie technologického kontajneru vo veci výstavby kamerového systému. V rámci 
tejto výstavby sa začalo s rekonštrukciou káblovej rozvodovej sústavy, kde obec oslovila 
firmu o možnosť napojenia systému do optickej sústavy spoločnosti. Forma prenájmu 
majetku obce by sa realizovala v zmysle zákona o majetku obcí, konkrétne prenájom 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Zámer na prenájom majetku bol majetkovým 
oddelením obce vypracovaný a po schválení uznesením bude zámer vyvesený na úradnej 
tabuli obce v zákonom stanovenej lehote. Poslanci informácie vzali na vedomie a návrhová 
komisia predložila návrh na uznesenie. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
1. schvaľuje zámer obec Trnovec nad Váhom na prenájom majetku obce  v zmysle zákona SNR 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného 
zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c/ tohto zákona a to: prenájom časti nehnuteľnosti, 
nachádzajúcej sa v k. ú. Trnovec nad Váhom, vo vlastníctve obce Trnovec nad Váhom, 
evidovanej na LV č. 1057, a to konkrétne nehnuteľnosť: 
•  časť pozemok, z parcely č. 645/2, reg. „C“ – KN, o výmere 12 m2, druh pozemku: zastavané 
plochy a nádvoria, 
v prospech Carisma spol., s.r.o., Okružná 31, 941 31 Dvory nad Žitavou, IČO: 36529346, za cenu 
prenájmu 2,66 Eur/m2/rok  (v zmysle Zásad obce Trnovec nad Váhom určujúcich pravidlá nájmu 
a prenájmu bytových a nebytových priestorov a obecných pozemkov), s neurčitou dobou 
nájmu, formou nájomnej zmluvy. Odôvodnenie: Obec Trnovec nad Váhom sa rozhodla prenajať 
predmetnú nehnuteľnosť spoločnosti Carisma spol., s.r.o., so sídlom 941 31 Dvory nad Žitavou z 
dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorým je skutočnosť , že na predmetnej nehnuteľnosti 
bude umiestnený na žiadosť spoločnosti technologický kontajner. Žiadosť o umiestnenie 
kontajnera je hlavne kvôli výstavbe kamerového systému v obci, v rámci ktorého spoločnosť 
začala s rekonštrukciou káblovej rozvodovej sústavy, kde obec oslovila spoločnosť o možnosť 
napojenia kamerového systému do optickej sústavy patriacej spoločnosti Carisma. Umiestnenie 
kontajnera bude znamenať nižšie náklady pri tvorbe budúcej infraštruktúry pre distribúciu 
kamerového systému.   
 
Prezentácia: 8 
Za: 8   (R. Láng, Ing. Hanzlík, PaedDr. Kosztanko, PhD., RNDr. Belovičová, Ing. Hlavatý, J.  
              Čerhák, E. Fülöpová, Ing. Vižďáková) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie v navrhovanom znení.   
Uznesením OZ č. 371/2018 bod 1 z 35. zasadnutia OZ, dňa 14. mája 2018  sa mala zabezpečiť 
funkčnosť hodín v centre obce, s termínom bezodkladne. Starosta obce uviedol, že  hodiny v 



centre obce sú opravené, aj následná porucha po búrke bola odstránená. Uznesenie je splnené 
a informácie boli vzaté na vedomie.      
Posledným uznesením č. 374/2018 bod 1 z 36. zasadnutia OZ, dňa 07. júna 2018 bolo uložené 
hlavnej kontrolórke obce skontrolovať rozúčtovanie nákladov na vykurovanie a ohrev teplej 
vody v nájomných bytoch, v 24 bytovke. Slovo preto dostala Ing. Fülöpová, ktorá sa k danej veci 
vyjadrila a predložila z dôvodu časovej tiesni a rozsiahleho materiálu čiastočnú správu kontroly 
plnenia uznesenia. Čiastočná správa obsahovala kontrolu byt. domu č. 993 a výsledkom bol opis 
nasledovných kontrolných zistení: u 6 nájomcov z 8 došlo k vyššiemu odberu teplej vody;  
zvýšené náklady na vykurovanie spôsobila vyššia cena plynu za 1m3 zistená z vyúčtovacích 
faktúr; mierny nárast vyúčtovania ústredného kúrenia od dodávateľa. Čiastočná správa 
o výsledku kontroly bola subjektu odovzdaná a poslanci vzali informácie na vedomie. Plnenie 
uznesenia je naďalej v sledovaní, návrhová komisia predniesla v danej veci návrh na uznesenie. 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 

1. berie na vedomie čiastočnú správu hlavnej kontrolórky obce o rozúčtovaní nákladov na 
vykurovanie a ohrev teplej vody v nájomnom dome č. 993. Do najbližšieho zasadnutia 
zastupiteľstva doriešiť kontrolu rozúčtovania bytových domov č. 994 a 995. Informovať 
nájomníkov o dôvode zvýšenia nákladov. Termín: bezodkladne 

 
Prezentácia: 8 
Za: 8   (R. Láng, Ing. Hanzlík, PaedDr. Kosztanko, 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: - Obdržal som pred zasadnutím zastupiteľstva odpoveď na moju 
interpeláciu. Podľa slov kontrolórky obce došlo k jasnému porušeniu zákona pri prihlasovaní 
zamestnancov do poisťovní. Podľa odpovedi na interpeláciu však nedošlo k porušeniu. Viete 
mi to vysvetliť? Starosta obce mu uviedol, že v zmysle odpovedi na interpeláciu nedošlo k 
porušeniu pracovnoprávnych predpisoch, došlo k porušeniu predpisov pri ohlasovacej 
povinnosti. Uvedené priamo potvrdila aj kontrolórka obce. Poslanec Láng sa vyjadril, že 
osobne bol záležitosť zisťovať v sociálnej poisťovni kde mu bolo potvrdené jednoznačné 
porušenie zákona.  
Poslanec J. Čerhák: - Podľa odpovedi na moju interpeláciu, ktorú som obdržal pred 
zasadnutím OZ je rozdielna odpoveď. Starosta mi tvrdil, že faktúry má on. Starosta obce mu 
následne odpovedal, že požiada darcu o sprístupnenie faktúr. Ak darca bude súhlasiť,  ukáže 
kópie faktúr. 
Poslanec Ing. Hlavatý: - Chcem sa spýtať na zápisnice z predošlých zasadnutí OZ. Prečo nie 
sú do dnešného dňa zverejnené?. Poslancovi bolo ústne odpovedané, že zápisnica z 34. 



zasadnutia OZ nie je ešte podpísaná 1 overovateľom a starostom obce, z tohto dôvodu 
nemôže byť zverejnená na webovom sídle obce. Starosta obce uviedol, že podľa jeho 
informácií zápisnice nie je povinnosť zverejňovať na webovom sídle. 
Viac interpelácií ani pripomienok v tomto bode programu neodznelo.  
 
Bod programu č. 4 
,, Záverečný účet Obce Trnovec nad Váhom za rok 2017“ 
 
Záverečný účet obce vypracovala ekonómka obce. Informácie k návrhu záverečného účtu 
predložil prítomným zastupujúci ekonóm Ing. Richter, PhD. O slovo však požiadal poslanec R. 
Láng, ktorý sa najprv dotazoval, kedy bol zverejnený návrh záverečného účtu na webe. 
Pretože návrh účtu zverejnený na webovom sídle, a ktorý im bol v piatok poslaný ako príloha 
materiálu na zasadnutie zastupiteľstva, sa diametrálne rozlišujú. Evidentne bol poslaný návrh 
záv. účtu prerobený a upravený, nakoľko údaje a sumy nesedia so zverejneným návrhom. 
Návrh účtu nebol dokonca ani posunutý na rokovanie finančnej komisie. Na základe 
uvedeného poprosil starostu obce hlasovať o návrhu stiahnuť záverečný účet za rok 2017 
z programu rokovania a predložiť ho, keď bude oficiálny opravený a takto opravený aj 
zverejnený na webe. 
Starosta obce:,, Kto je za stiahnutie záverečného účtu obce za rok 2017 z programu 
rokovania z dôvodu odlišných návrhov záverečného účtu?“ 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia: 
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 

1.  sťahuje z programu rokovania bod Záverečný účet obce Trnovec nad Váhom za rok 
2017 
 

Prezentácia: 8 
Za: 4           (R. Láng, Ing. Hanzlík, Ing. Hlavatý, J. Čerhák) 
Proti: 3      ( RNDr. belovičová, PaedDr. Kosztanko, E. Fülöpová) 
Zdržal sa: 1      ( Ing. Vižďáková) 
 
Uznesenie nebolo schválené. Obecné zastupiteľstvo návrh poslanca R. Lánga na základe 
prevedeného hlasovania neschválilo. Záverečný účet obce za rok 2017 ostal v programe 
rokovania a slovo dostal Ing. Richter, PhD. k jeho predloženiu. Vo svojom predslove ekonóm 
uviedol zmeny, ktoré boli v návrhu vykonané a z akých dôvodov bol zverejnený iný návrh 
účtu ako bol odoslaný mailom. V priebehu lehoty zverejnenia uvedeného záverečného účtu 
obce, obec zistila, že v záverečnom účte nie je zohľadnená posledná úprava rozpočtu obce na 
rok 2017, schválená na 31. zasadnutí OZ dňa 11. decembra 2017. Preto vznikla potreba 
úpravy návrhu záverečného účtu obce, tak aby bola zohľadnená úprava rozpočtu zo dňa 11. 
decembra 2017. Vzhľadom na to, že spomínaná úprava sa týka iba časti schválený rozpočet, 
teda výsledok rozpočtového hospodárenia obce za rok 2017 nebol ovplyvnený, sa obec 
rozhodla, že zverejnený dokument nenahradí novým, skonštatoval Richter. Obecnému 
zastupiteľstvu bolo následne kontrolórkou obce prednesené kladné stanovisko k Návrhu 
záverečného účtu obce na rok 2017 a predložená Správa nezávislého audítora o overení 
účtovnej závierky za rok 2017. Po všetkých vyjadreniach vznikla medzi poslancami diskusia 



k návrhu záverečného účtu, po ktorej boli informácie vzaté na vedomie a na základe rozpravy 
bol vypracovaný návrh uznesenia predložený návrhovou komisiou. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
1) berie na vedomie: 
     a) Návrh Záverečného účtu Obce Trnovec na Váhom za rok 2017 
     b) Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky za rok 2017 
     c) Správu a stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2017 
2) schvaľuje Záverečný účet Obce Trnovec nad Váhom za rok 2017 a celoročné    
      hospodárenie obce „S VÝHRADAMI„: 
       -predkladaný záverečný účet obce nezohľadňuje druhú úpravu rozpočtu na rok 2017   
         schválenú OZ dňa 11.12.2017 
       -OZ v Trnovci nad Váhom ukladá ekonómke obce zapracovanie druhej úpravy rozpočtu  
         do záverečného účtu. Termín: bezodkladne 
 
Prezentácia: 8 
Za: 4          (RNDr. Belovičová, E. Fülöpová, Ing. Vižďáková, PaedDr. Kosztanko) 
Proti: 4     ( R. Láng, Ing. Hanzlík, J. Čerhák, Ing. Hlavatý) 
Zdržal sa: 0 
Návrh uznesenia nebol schválený. Obecné zastupiteľstvo na základe prevedeného 
hlasovania neschválilo Záverečný účet obce Trnovec nad Váhom za rok 2017.   
 
Bod programu č. 5 
,, Nájomné byty ( predĺženie nájomných zmlúv)“ 
 
Slovo bolo odovzdané predsedovi Komisie sociálnej, bytovej a zdravotníctva pri OZ. Ing. 
Hanzlík prítomným predložil správu z výsledku zasadnutia komisie a zároveň návrh bytovej 
komisie vo veci predĺženie nájomných zmlúv. Návrh komisie pre obecné zastupiteľstvo bol 
nasledovný: 
-nájomníkom, ktorí si pravidelne a poctivo plnia svoje povinnosti vyplývajúce z nájomnej 
zmluvy komisia navrhla predĺžiť zmluvu na ďalšie tri roky, t. j. do 30.06.2021. 
-nájomníkom, ktorí za uplynulé roky hrubo porušovali svoje povinnosti vyplývajúce z nájmu 
bytu najmä tým, že nezaplatili nájomné alebo úhradu za plnenia poskytované s užívaním 
bytu za dané obdobie, komisia navrhuje obecnému zastupiteľstvu predĺžiť nájomnú zmluvu 
do 31.12.2018. Ak do daného termínu dôjde opakovane k porušeniu nájomnej zmluvy, 
nájom s danými nájomníkmi bude definitívne ukončený ku dňu 31.12.2018. 
- nájomníkom bezbariérových bytov v byt. dome č. 584 a 79 komisia navrhla predĺžiť 
nájomnú zmluvu opätovne na jeden rok, t. j. do 30.06.2019. 
- nájomníkom, ktorí neporušovali podmienky vyplývajúce z nájomných zmlúv, avšak počas 
nájomného vzťahu s obcou nadobudli vlastníctvo k nehnuteľnosti, čo dokazujú aj výpisy LV 
z katastra nehnuteľností, komisia navrhuje aj na základe upozornení od poslancov a občanov, 
predĺžiť nájomnú zmluvu na obdobie 1 rok, t. j. do 30.06.2019. Zároveň sa členovia komisie 
dohodli, že všetci vlastníci nehnuteľností písomne čestným prehlásením preukážu vlastníctvo 
nehnuteľnosti a riadne zdôvodnia, z akého dôvodu nehnuteľnosť neužívajú, ale ostávajú 
v nájomnom byte.  



-dvaja nájomníci požiadali zároveň o výmenu bytu. Požiadali o výmenu medzi sebou. Komisia 
s daným návrhom súhlasila a odporučila OZ schváliť výmenu bytov. 
Poslanci obecného zastupiteľstva nemali námietky. S návrhom komisie súhlasili a bol 
predložený návrh na uznesenie. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 

1. schvaľuje predĺženie nájomných zmlúv: 
a) bytový dom č. 78- predĺženie nájmu na 3 roky, t. j. od 01.07.2018 do 30.06.2021 

pre: Lýdia Feketeová a manž.- byt č.  3 
         Tomáš Ambrózy- byt č. 6 
         Martin Kunderlík a manž.- byt č.  5 
         Katarína Kusyová- byt č. 8 
b) bytový dom č. 78- predĺženie nájmu na 1 rok, t. j. od 01.07.2018 do 30.06.2019 

pre: Jozef Slíška a manž. – byt č. 4 
c) bytový dom č. 78- predĺženie nájmu do konca roka, t. j. od 01.07.2018 do 

31.12.2018 pre: 
       Dalibor Lacko a Monika Lacková- byt č. 7 
       Marián Matějíček a manž.- byt č. 2 
d) bytový dom č. 79- predĺženie nájmu na 3 roky, t. j. od 01.07.2018 do 30.06.2021 

pre: Jana Žilinská a manž.- byt č. 4 
               Simona Pavlovičová- byt č. 1 
               Marián Zelezník- byt č. 6 
                Igor Sklenár- byt č. 5 
                Zsolt Jakubec a manž.- byt č. 8 
                Jozef Hambalko- byt č. 3 
e) bytový dom č. 79- predĺženie nájmu na 1 rok, t. j. od 01.07.2018 do 30.06.2019, 

nakoľko sa jedná o bezbariérový byt pre: Soňa Kumanová- byt č. 7 
f) bytový dom č. 79- predĺženie nájmu na 1 rok, t. j. od 01.07.2018 do 30.06.2019 

pre: Tomáš Krupa a manž.- byt č. 2 
g) bytový dom č. 303- predĺženie nájmu na 3 roky, t. j. od 01.07.2018 do 30.06.2021 

pre: Ladislav Krištof  
                Anita Klinková 
h) bytový dom č. 304- predĺženie nájmu na 3 roky, t. j. od 01.07.2018 do 30.06.2021 

pre: Miroslav Hrabovský 
i) bytový dom č. 304-predĺženie nájmu na 1 rok, t. j. od 01.07.2018 do 30.06.2019 

pre: Dušan Vetrick 
j) bytový dom č. 584- predĺženie nájmu na 3 roky, t. j. od 01.07.2018 do 30.06.2021 

pre:  Linda Kováčová- byt č. 1 
                Henrieta Csikósová- byt č. 2 
                Richard Zsille a manž.- byt č. 4 
                Milan Marček a manž.- byt č. 6 
                Mgr. Marian Vančík- byt č. 7 
                Mária Keselyová- byt č. 8 
                Andrea Kárasová- byt č. 10 
                Veronika Dojčanová- byt č. 5 



k) bytový dom č. 584- predĺženie nájmu na 1 rok, t. j. od 01.07.2018 do 30.06.2019, 
nakoľko sa jedná o bezbariérový byt pre: Ladislav Boháč- byt č. 3 

l) bytový dom č. 584-predĺženie nájmu do konca roka, t. j. od 01.07.2018 do 
31.12.2018 pre: Viera Tóthová- byt č. 9 

m) bytový dom č. 993-predĺženie nájmu na 3 roky, t. j. od 01.07.2018 do 30.06.2021 
pre: Emília Staňáková- byt č. 1  

               Juraj Boženík- byt č. 3 
               Imrich Takáč a manž.- byt č. 4 
               Renáta Véghová- byt č. 5 
               Jozef Mihálik a manž.- byt č. 7 
               Veronika Tóthová- byt č. 8 
n) bytový dom č. 993- predĺženie nájmu na 1 rok, t. j. od 01.07.2018 do 30.06.2019 

pre: Mgr. Ingrid Fülöpová a manž. - byt č. 6 
               Jozef Takács- byt č. 2 
o) bytový dom č. 994- predĺženie nájmu na 3 roky, t. j. od 01.07.2018 do 30.06.2021 

pre: Mgr. Zuzana Angyalová- byt č. 1 
                Mário Novosad a manž.- byt č. 4 
                Katarína Madayová- byt č. 6 
                Tibor Valkár a manž.- byt č. 7 
                 Iveta Benczová- byt č. 8 
                 Lucia Vinceová- byt č. 3 
p) bytový dom č. 994- predĺženie nájmu na 1 rok, t. j. od 01.07.2018 do 30.06.2019 

pre: Aneta Leidlová- byt č. 2  
q) bytový dom č. 994-predĺženie nájmu do konca roka, t. j. od 01.07.2018 do 

31.12.2018 pre: Valéria Chladná- byt č. 5 
r) bytový dom č. 995- predĺženie nájmu na 3 roky, t. j. od 01.07.2018 do 30.06.2021 

pre: Marian Kusy a manž.- byt č. 1 
               Mgr. Martina Sklenárová- byt č. 2 
               Roman Hučko a manž.- byt č. 8 
s) bytový dom č. 995- predĺženie nájmu na 1 rok, t. j. od 01.07.2018 do 30.06.2019 

pre: Alexander Hambalko a manž.- byt č. 3 
               Henrieta Šmátralová a manž.- byt č. 4 
               Miroslav Keselý a manž.- byt č. 6 
t) bytový dom č. 995- predĺženie nájmu do konca roka, t. j. od 01.07.2018 do 

31.12.2018 pre: Daniel Jakubec- byt č. 7 
                                     Jana Brezinová- byt č. 5 

2. schvaľuje výmenu nájomných bytov č. 2  bytový dom č. 79 a bytu č. 5 bytový dom č. 
994 pre: 
a) Tomáš Krupa a manž.-výmena 2-izb. bytu v byt. dome č. 79 za 3-izb. byt bytového 

domu č. 994- nájom platný od 01.07.2018 do 30.06.2019 
b) Valéria Chladná- výmena 3-izb. bytu v byt. dome č. 994 za 2-izb. byt bytového 

domu č. 79- nájom platný od 01.07.2018 do 31.12.2018 
 

Prezentácia: 8 
Za: 8   (R. Láng, PaedDr. Kosztanko, 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 
,,Voľby do orgánov samosprávy obcí na volebné obdobie 2018-2022 (určenie volebných 
obvodov, počtu poslancov OZ a úväzku starostu)“ 
Predmetný bod programu predložil Ing. Július Rábek. Na základe zákona o podmienkach 
výkonu volebného práva pre voľby poslancov obecných zastupiteľstiev, ako aj v zmysle 
aktuálneho znenia zákona o obecnom zriadení, by malo obecné zastupiteľstvo včas 
prerokovať a určiť počet poslancov obecného zastupiteľstva, určiť volebné obvody a rozsah 
výkonu funkcie starostu obce Trnovec nad Váhom na celé funkčné obdobie 2018-2022, 
skonštatoval starosta obce. Informácie boli vzaté na vedomie a následne bol predložený 
návrh na uznesenie. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 

1. určuje na celé funkčné obdobie 2018-2022 výkon funkcie starostu obce Trnovec nad 
Váhom v celom rozsahu, t. j. na plný úväzok 

 
Prezentácia: 8 
Za: 8   (R. Láng, PaedDr. Kosztanko, RNDr. Belovičová, Ing. Hlavatý, Ing. Vižďáková, Ing.   
              Hanzlík, J. Čerhák, E. Fülöpová) 
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. určuje podľa § 166 zák. č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s ust. § 11 ods. 3 zák. SNR č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení na volebné obdobie 2018-2022 počet poslancov 9, 
ktorí budú zvolení v 1 volebnom obvode utvorenom pre celú obec Trnovec nad 
Váhom 

 
Prezentácia: 8 
Za: 8   (R. Láng, PaedDr. Kosztanko, 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 
,,Informácie o pripravovanom podujatí  Dni obce 2018“ 
 



Informácie o prípravách na toto podujatie predniesla predsedníčka kultúrnej komisie. P. 
Fülöpová uviedla, že obecné dni začínajú 29.06.2018 speváckou súťažou ,,Talent 2018“. 
V sobotu, dňa 30.06.2018, odštartujú obecné dni detské rybárske preteky na rybníku Vermek 
a poobede od 17:00 hod. sa začne oficiálny program obecných dní. Pripravený je bohatý, 
kultúrny aj sprievodný program, zabezpečené bude občerstvenie a pod. Z kapiel na obecných 
dňoch vystúpi skupina Polemic a Sokoly. Kultúrny zážitok občanom prednesú folklórne 
súbory, vystúpenia detí a spevákov z talentu a mnohé ďalšie. O 22:00 hod. vyvrcholia oslavy 
tanečnou zábavou pod taktovkou skupiny Akcent Live, skonštatovala p. Fülöpová. Obecné 
zastupiteľstvo vzalo informácie na vedomie. Starosta obce k záveru prítomným odovzdal 
pozvánky a srdečne všetkých pozval na podujatie. 
 
 
Bod programu č. 8 
,,Rôzne“ 
 
a) Žiadosť MO Csemadok o finančnú výpomoc 
MO Csemadok Trnovec nad Váhom požiadala obec o poskytnutie finančnej výpomoci vo 
výške 700 Eur kvôli organizovaniu a uskutočneniu viacerých kultúrno- spoločenských 
podujatí v roku 2018. Žiadosť nebola podaná ako dotácia, ale ako finančná výpomoc. 
Vzhľadom k uvedenému pôjde o príspevok na kultúrnu činnosť, ktorý bude vyúčtovaný 
formou dokladov poskytnutých obci. Obec po odsúhlasení obecným zastupiteľstvom teda 
poskytne príspevok na zabezpečenie kultúrno-spoločenských akcií organizovaných v obci. 
Obecné zastupiteľstvo k uvedenému nemalo pripomienky. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 

1. schvaľuje žiadosť MO Csemadok Trnovec nad Váhom o finančnú výpomoc vo výške 
700 Eur s DPH a navrhuje zapracovať poskytnuté prostriedky do najbližšej zmeny 
rozpočtu 

Prezentácia: 8 
Za: 8   (R. Láng, PaedDr. Kosztanko, 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 p. Slamku o objasnenie odstránenia dopravnej značky 
Obyvateľ obce p. Slamka osobne priniesol na obecný úrad žiadosť o objasnenie odstránenia 
dopravnej značky o zákaze státia pri dome. Žiadosť občana o riešenie parkovania je 
opakovaná, riešená bola technickým úsekom ako aj obecnou políciou. Zrušenie tejto značky 
bolo navrhnuté na základe odporúčaného a odsúhlaseného nového pasportu dopravného 
značenia. Značka bola teda kvôli uvedenému odstránená, skonštatoval starosta obce. 
K predmetnej žiadosti sa vyjadril a situáciu objasnil aj prítomný náčelník obecnej polície. 
Obecné zastupiteľstvo vzalo informácie na vedomie a požiadalo obecnú políciu 
o dosledovanie a doriešenie danej záležitosti. 
 



Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 

1. berie na vedomie podanie p. Slamku o objasnenie odstránenia dopravnej značky 
 
Prezentácia: 8 
Za: 8   (R. Láng, PaedDr. Kosztanko, 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) Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2018 
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Trnovec nad Váhom na II. polrok 
2018 vypracovala a obecnému zastupiteľstvu na zasadnutí predložila Ing. Fülöpová, 
kontrolórka obce Trnovec nad Váhom. Proti uvedenému plánu obecné zastupiteľstvo 
nevznieslo pripomienky. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 

1. schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Trnovec nad Váhom na  
II. polrok 2018 

 
Prezentácia: 8 
Za: 8   (R. Láng, PaedDr. Kosztanko, RNDr. Belovičová, Ing. Hlavatý, Ing. Vižďáková, Ing.   
              Hanzlík, J. Čerhák, E. Fülöpová) 
Proti: 0      
Zdržal sa: 0 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie v navrhovanom znení.   
 
d) Plán práce OZ na II. polrok 2018 
Termíny rokovaní OZ na II. polrok 2018 boli spoločne prejednané na zasadnutí obecného 
zastupiteľstva poslancami a starostom obce. Dohodnuté boli nasledovné termíny: 
30.07.2018, 10.09.2018, 15.10.2018.  

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 

1. schvaľuje plán práce Obecného zastupiteľstva v Trnovci nad Váhom  na II. polrok 
2018 a to: 30.07.2018, 10.09.2018 a 15.10.2018 

Prezentácia: 8 
Za: 8   (R. Láng, PaedDr. Kosztanko, RNDr. Belovičová, Ing. Hlavatý, Ing. Vižďáková, Ing.   
              Hanzlík, J. Čerhák, E. Fülöpová) 
Proti: 0      
Zdržal sa: 0 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie v navrhovanom znení.   



 
e) Informácie o schválených dotáciách pre obec 
Obec Trnovec nad Váhom sa v uplynulom období zapojila do výziev na získanie finančných 
dotácií. Následne bola obec úspešná a informovaná o schválených finančných dotáciách. 
V roku 2017 sa obec zapojila do výzvy na rekonštrukciu kamerového systému. Projekt sa 
bude realizovať v roku 2018, schválených bolo 10 000 eur pre obec. Projekt s názvom 
,,Revitalizácia povrchu multifunkčného ihriska v obci“ bol rovnako úspešný a Úrad vlády SR 
schválil dotáciu vo výške 10 000 eur. Ďalej MPSVaR SR rozhodlo o poskytnutí dotácie vo 
výške 2000 Eur na nákup 2 ks el. polohovateľ. postelí a antidekub. matracov, ako aj 8 ks 
nočných stolíkov s vysúvacou jedálenskou doskou do ZOS-ky. Žiadosť o poskytnutie NFP, 
ktorú podala obec pre základnú školu na zriadenie biologicko/chemickej učebne bola 
riadiacim orgánom pre IROP schválená vo výške 58 986,17 Eur. Na základe uvedených 
informácií o schválených dotáciách obec začne realizovať činnosti na plnenie aktivít 
projektov, uviedol starosta obce. OZ vzalo uvedené na vedomie. 
  
Bod programu č. 9 
,,DISKUSIA“ 
 
Diskusiu 37. zasadnutia obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce, Ing. Rábek a poprosil 
prítomných o vyjadrenie svojich podnetov.  
So svojim príspevkom sa do diskusie ako prvá zapojila poslankyňa Ing. Vižďáková, ktorá sa 
informovala v akom štádiu je pozemok a cesta k hasičskej zbrojnici. Starosta dodal, že 
podanie je stále k doriešeniu na súde v Galante. Ďalej v diskusii vystúpila obyvateľka obce p. 
Švrčeková, ktorá sa dotazovala, prečo nechodia hlásenia úradu mailom. Starosta odpovedal, 
že prevádzkovateľ tejto služby si potrebuje usporiadať veci v zmysle nového zákona 
o ochrane osobných údajov. Po doriešení formalít by mala byť daná funkcia znova spustená. 
P. Švrčeková pokračovala príspevkami, kde sa informovala u starostu obce, kedy bude 
pokračovať výstavba a rekonštrukcia chodníkov v Novom Trnovci a upozornila poslancov na 
rozmnožené potkany v Novom Trnovci. Poprosila prítomných o riešenie a ustráženie daného 
problému, aby nedošlo k jeho rozšíreniu. Starosta vo veci chodníkov odpovedal, že návrh na 
výstavbu a rekonštrukciu chodníkov v obci ide cez komisiu výstavby.  
V diskusii pokračoval poslanec PaedDr. Kosztanko, ktorý upozornil na nárast kukurice a tým 
zlú viditeľnosť na križovatke za železnicou smerom do Šale. Poslankyňa E. Fülöpová sa 
informovala na situáciu ohľadne upchatého potrubia v byt. dome č. 1. Starosta uviedol, že 
daný problém bol doriešený firmou. Poslanec J. Čerhák sa dotazoval v akom stave je 
vybavovanie cesty k ,,sagrisáckym“ bytovkám a poslanec Ing. Hlavatý sa informoval, či bola 
rozbehnutá súťaž na ponuky okien na starej fare. Starosta obce skonštatoval, že obe 
záležitosti ešte neboli riešené. Na možnosť riešenia neustálej vysoko stojacej vody po 
dažďoch, na križovatke Okružnej ul. pred domom rod. Pallerovej, sa dotazovala poslankyňa 
Ing. Vižďáková.  Poslanec Ing. Hanzlík opätovne apeloval na zorganizovanie stretnutia vo 
veci čipovacieho systému. Záujem, či boli dokončené všetky stavby na zbernom dvore, ako aj 
doriešená výstavba mostovej váhy, prejavil svojou otázkou poslanec Ing. Hlavatý. Zároveň 
poukázal na výtlky v obci. Rovnako padla otázka na starostu vo veci nákupu kosačky v zmysle 
schválenia zastupiteľstvom. K uvedeným príspevkom po dohode poslancov návrhová komisia 
predložila návrh na uznesenie. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 



Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 

1. schvaľuje: a) nákup kuka nádob na plasty a sklo (žlté+zelené) 
 b) navýšenie sumy na nákup kosačky na 15 000 Eur 
 
Prezentácia: 8 
Za: 8   (R. Láng, PaedDr. Kosztanko, RNDr. Belovičová, Ing. Hlavatý, Ing. Vižďáková, Ing.   
              Hanzlík, J. Čerhák, E. Fülöpová) 
Proti: 0      
Zdržal sa: 0 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie v navrhovanom znení.   
K záveru novo zvolená predsedníčka DHZ Trnovec nad Váhom, p. Jarošová, v mene hasičov 
prítomných srdečne pozvala na okresnú súťaž v požiarnom útoku a štafete mužov, ktorá sa 
uskutoční na miestnom futbalovom ihrisku v Trnovci nad Váhom dňa 23.06.2018.  
 
Viac príspevkov v diskusii neodznelo, obecné zastupiteľstvo zobralo všetky podané diskusné 
príspevky na vedomie. 
Starosta obce následne poďakoval prítomným za účasť a ukončil 37. zasadnutie obecného 
zastupiteľstva. 
 
 
 
Zapísala: Ing. Daša Hasztermanová 
  

 
               
 
                                                                                       V Trnovci nad Váhom, 19.06.2018 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice:   
 
PaedDr. Ladislav Kosztanko 
 
 
Róbert Láng 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Zuzana Lovíšková Ing. Július Rábek 
  Prednostka OcÚ  starosta obce 


