
                                                                                             Obec Trnovec nad Váhom

Materiál  č.  1 na 38. zasadnute Obecného zastupiteľstva v Trnovci nad Váhom dňa 30. 7. 
2018

K bodu programu 2: „ Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva“

1. Dôvodová správa

Predkladá: Mgr. Zuzana Lovíšková, prednostka obecného úradu

Ing. Mária Fülöpová, hlavný kontrolór 

Dôvodová správa k materiálu č. 1 na 38. zasadnute OZ v Trnovci nad Váhom 

Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva predložená na 38. zasadnut obecného 
zastupiteľstva v roku 2018 dňa 30. júla 2018

Uznesenie č. 366/2018 z 35. zasadnuta OZ zo dňa 14. mája 2018

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom

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

Plnenie: prednostka Obecného úradu na základe schváleného uznesenia spracovala Zásady 
hospodárenia s majetkom obce, ktoré budú predložené do komisií na pripomienkovanie.

Uznesenie obecného zastupiteľstva je splnené.

Uznesenie OZ č. 361/2018 bod 1 z 35. zasadnuta OZ, dňa 14. mája 2018         



Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom

1. ukladá  prednostke  OcÚ  doriešiť  parkovanie  motorových  vozidiel  na  verejnom 
priestranstve 

Plnenie:  Na základe  schváleného  uznesenia  prednostka  úradu úlohu  riešila  s náčelníkom 
Obecnej polície Trnovec nad Váhom. Informáciu vo veci  parkovania vozidiel  na verejnom 
priestranstve   podal  na  37.  zasadnut OZ  náčelník  obecnej  polície  Roland  Szabó.  Toto  
uznesenie  je  naďalej  v sledovaní,  polícia  monitoruje  parkovanie  verejných  priestranstev 
a situáciu rieši priebežne.

Uznesenie obecného zastupiteľstva je splnené.    

Uznesenie OZ č. 374/2018 bod 1 z     36. zasadnuta OZ, dňa 07. júna 2018           

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 zasadnute OZ

Plnenie: Na 37. zasadnut OZ poslanci vzali na vedomie čiastočnú správu hlavnej kontrolórky 
obce o rozúčtovaní nákladov na vykurovanie a ohrev teplej vody v nájomnom dome č. 993. 
Do 38.  zasadnuta  bolo  potrebné  doriešiť  kontrolu  rozúčtovania  bytových  domov č.  994 
a 995  a  informovať  nájomníkov  o dôvode  zvýšenia  nákladov.  Vyjadrenie  k plneniu  tohto 
uznesenia predloží na 38. zasadnut OZ Ing. Fülöpová, hlavný kontrolór.

Uznesenie obecného zastupiteľstva je splnené.    

Materiál prerokovaný


