
Uznesenia

z  3. zasadnuta  Obeného zastupitbľstva v  Trnovei nad Váhom

konaného dňa 4. fbOruára 2019  
___________________________________________________________________________

Uznesenie č. 22/2019

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom

berie na vedomie správu o plnení uznesení obecného zastupiteľstva

Uznesenie č. 23/2019

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 

1. prerokovalo 

a) návrh rozpočtu na rok 2019

b) výhľadový rozpočet na roky 2020 – 2021

2. berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu programového rozpočtu 
na rok 2019 a výhľadového rozpočtu na roky 2020 - 2021

3. schvaľuje programový rozpočet na rok 2019

4. berie na vedomie výhľadový rozpočet obce na roky 2020 – 2021

Uznesenie č. 24/2019

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom

1. berie na vedomie žiadosti o poskytnutie fnančných dotácií na rok 2019

2.  schvaľuje poskytnutie fnančných dotácií z rozpočtu obce Trnovec nad 
Váhom na rok 2019 pre:

a) MO Csemadok Trnovec nad Váhom vo výške 1.500,- Eur,
b) Klub Jednoty dôchodcov na Slovensku Trnovec nad Váhom vo výške 2.500,- Eur,
c) Občianske združenie Farao Trnovec nad Váhom vo výške 1.300,- Eur,
d) TJ Dynamo Trnovec nad Váhom – oddiel stolného tenisu vo výške7.000,- Eur,
e) FK Dynamo Trnovec nad Váhom vo výške 20.400,- Eur,
f) Hubert Arrows Trnovec nad Váhom vo výške 1.900,- Eur,
g) Rímskokatolícku cirkev, farnosť  Trnovec nad Váhom vo výške 7.000,- Eur,
h) Občianske združenie Keď nevládzeš, tak pridaj..... Trnovec nad Váhom vo výške 5.000,- 
Eur,
i) Erika Balogha, Trnovec nad Váhom vo výške 0,- Eur,



j) Občianske združenie Zopár tipis, Trnovec nad Váhom vo výške 0,- Eur.

Uznesenie č. 25/2019

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom

schvaľuje navýšenie rozpočtu pre Základnú školu s materskou školou Trnovec nad Váhom 
302 o sumu 10.384,- Eur

Uznesenie č. 26/2019

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom

schvaľuje Štatút obce Trnovec nad Váhom

Uznesenie č. 27/2019

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom

schvaľuje VZN 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy 
a žiaka školských zariadení na území obce Trnovec nad Váhom

Uznesenie č. 28/2019

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom

schvaľuje VZN č. 2/2019 o dotáciách z prostriedkov Obce Trnovec nad Váhom

Uznesenie č. 29/2019

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 

1. prerokovalo návrh na predaj nehnuteľnosti v k. ú. Trnovec nad Váhom, vo vlastníctve 
obce,  medzi Obcou Trnovec nad Váhom a M. Pallerom a A. Pallerovou ako prípad 
hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov

2. konštatuje, že: 
a) predmetný pozemok vo vlastníctve obce Trnovec nad Váhom nemôže obec inak 
účelne využiť a preto sa stáva trvale prebytočným z dôvodu, že neslúži obci Trnovec 
nad Váhom na plnenie úloh v rámci jej predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ňou         
b) zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na   
úradnej tabuli a webovej stránke obce dňa 16.10.2018

3. schvaľuje spôsob prevodu nehnuteľnosti – predaj nehnuteľnosti ako prípad hodný 
osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov



4. schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov zmluvný prevod pozemku v zmysle 
zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad 
hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e/ tohto zákona nachádzajúcich sa 
v k. ú. Trnovec nad Váhom, vo vlastníctve obce Trnovec nad Váhom, odčleneného 
z pôvodných pozemkov p. č. 46/47 o výmere 60 m2 v celkovej kúpnej cene 510,- Eur, 
pre kupujúceho Miroslava Pallera, rod. Pallera, nar. 28. 04. 1965 a manželku Adrianu 
Pallerovú, r. Bartovicsovú, nar. 7. 1. 1966, obidvaja trvale bytom Trnovec nad Váhom 
930, 925 71 Trnovec nad Váhom. Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že 
ide o pozemky, ktoré obec do budúcna nebude využívať. Jedná sa o pozemok, ktorý 
tvorí priľahlú plochu k pozemku a rodinnému domu kupujúcich a jeho využitm 
a pričlenením k nehnuteľnostiam kupujúcich vznikne jeden ucelený pozemok 
využívaný v budúcnosti ako prístupová cesta, záhrada a miesto na parkovanie. 
Kupujúci prejavili záujem a tento pozemok v budúcnosti efektvne obhospodarovať, 
čím dôjde k zabezpečeniu celkovej údržby a efektvnemu využívaniu predmetného 
pozemku.  Tak zároveň bude odbremenená obec od povinnosti udržiavať tento 
pozemok a zabezpečí sa aj potrebná starostlivosť, čo prispeje k zlepšeniu celkového 
vzhľadu danej lokality

5. schvaľuje Kúpnu zmluvu uzavretú podľa ust. § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. 
Občianskeho zákonníka medzi stranami: Obec Trnovec nad Váhom, zast. Mgr. 
Oliverom Bereczom, starostom obce, so sídlom Trnovec nad Váhom 587, 925 71, IČO: 
00306240, ako predávajúci, a Miroslav Paller, rod. Paller, nar. 28. 04. 1965 
a manželka Adriana Pallerová, r. Bartovicsová, nar. 7. 1. 1966, obidvaja trvale bytom 
Trnovec nad Váhom 930, 925 71 Trnovec nad Váhom ako kupujúci.

Uznesenie č. 30/2019

1. schvaľuje: 

a) zámer predaja majetku obce: 

    -byt č. 1, v bytovom dome so súp. č. 502, vchod č. 1 prízemie, v k. ú. Trnovec nad Váhom , 

      evidovaný na LV č. 1801, postavený na pozemku registra C KN s parc. č. 461/34,    

     zastavaná plocha a nádvorie o výmere 115 m2, v k. ú. Trnovec nad Váhom zapísaného na 

     LV č. 1057,v celosti, vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a 

     spoločných zariadeniach domu v rozsahu 1/6- iny

  - pozemok reg. C KN s parc. č. 461/34, zastavané plochy a nádvoria o výmere 115 m2, 

    evidovaný na LV č. 1057, na ktorom je čiastočne bytový dom postavený ( konkrétne byt č. 

    1, a to v celosti,

    -pozemok registra C KN parc. č. 466/32, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 23 m2, v

      celosti, evidovaný na LV č. 1057, v k. ú. Trnovec nad Váhom

    -pozemok registra C KN parc. č. 466/31, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 m2, v 



    celosti, evidovaný na LV č. 1057, v k. ú. Trnovec nad Váhom

b) spôsob predaja majetku obce a to: obchodnou verejnou súťažou

c) znenie kúpnej zmluvy na odpredaj nehnuteľnosti, ktorá je vo výlučnom vlastníctve obce

    Trnovec nad Váhom

d) podmienky 5. kola Obchodnej verejnej súťaže č. 1/2016 na odpredaj nehnuteľnosti, ktorá

     je vo výlučnom vlastníctve obce Trnovec nad Váhom

e) komisiu na posúdenie, vyhodnotenie predložených návrhov, vyhodnotenie najvhodnejších

     ponúk, celej súťaže a výber i určenie víťaza 5. kola Obchodnej verejnej súťaže č. 1/2016 v

     zložení:

     Ing. Jaroslav Hlavatý

     Erika Fülöpová

     Marta Szabová

     Ing. Peter Gašpierik

2. poveruje starostu obce zabezpečiť vyhlásenie 5. kola Obchodnej verejnej súťaže č. 1/2016  
a zverejnenie podmienok 5. kola Obchodnej verejnej súťaže č. 1/2016  na úradnej tabuli 
obce Trnovec nad Váhom a oznámením na internetovej stránke obce.  

Uznesenie č. 31/2019

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom

berie na vedomie informáciu o pripravovaných podujatiach

Uznesenie č. 32/2019

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom

1.berie na vedomie informáciu o žiadosti o delimitáciu pozemkov v zmysle novely zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, evidovaných na LV č. 1426 vo 
vlastníctve Slovenskej republiky v správe Slovenského pozemkového fondu, registra E KN v k. 
ú. Trnovec nad Váhom na obec Trnovec nad Váhom

2. súhlasí s delimitáciou pozemku v zmysle novely zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v 
znení neskorších predpisov, evidovaného na LV č. 1426 vo vlastníctve Slovenskej republiky v 
správe Slovenského pozemkového fondu, registra E KN v k. ú. Trnovec nad Váhom a to: - 
pozemok s parc. č. 641/2, druh pozemku: záhrada vo výmere 1.291 m2

3. potvrdzuje, že pozemok s parc. č. 641/2, záhrada, vo výmere 1.291 m2, v k. ú. Trnovec nad 
Váhom, evidovaný na LV č. 1426, vo vlastníctve SR v správe Slovenského pozemkového 
fondu je využívaný ako verejné priestranstvo a ako miestna komunikácia



Uznesenie č. 33/2019

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom

berie na vedomie informáciu o realizácii verejného obstarávania na výber dodávateľa 
stravných lístkov s navýšením na sumu 4,- €

Uznesenie č. 34/2019

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom

berie na vedomie termíny zasadnut obecného zastupiteľstva:

29. 4. 2019

17. 6. 2019

9. 9. 2019

25. 11. 2019

Uznesenie č. 35/2019

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom

berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2018

V Trnovci nad Váhom, 5. 2. 2019

                                                                                                         Mgr. Oliver Berecz, starosta obce


