
Uznesenia 
z 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnovci nad Váhom 

konaného dňa 30. marca 2015 
_________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 27/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom  
 
schvaľuje : a) zloženie návrhovej komisie program rokovania obecného zastupiteľstva 

                     b) program rokovania obecného zastupiteľstva 

 

Uznesenie č.  28/2015 
 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom  
 

1. berie na vedomie: 
a)    pasportizáciu umiestnenia kamier kamerového systému 
b) informáciu o obsadení pracovného miesta zamestnancom obce na výkon prác pre 

koordináciu činností na futbalovom ihrisku 
c) návrhy Komisií OZ na riešenie určených priorít obce 
d) informáciu o zaktívnení mobilného telefónu OP počas dennej smeny  

2. ukladá náčelníkovi OP zabezpečiť stretnutie všetkých subjektov, ktoré sa zúčastnili na zavedení 
a prevádzke kamerového systému a vzhľadom na to, že zo strany p. Keszega neboli splnené 
prísľuby z predchádzajúceho zasadnutia, ak do 15.4. neurobí nápravu, budú voči nemu vyvedené 
sankcie s následným ukončením zmluvy. 

3. žiada starostu obce:  
 a)   zabezpečiť spracovanie plánu rozvoja obce 
       Termín: do budúceho zasadnutia OZ  
 b)   zabezpečiť pracovné stretnutie poslancov k uvedenej veci 
       Termín: 13.04.2015 

 

Uznesenie č.  29/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
a) berie na vedomie: 
    1. Výhľadový rozpočet Obce Trnovec nad Váhom na rok 2016-2017 
    2. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2015 
    3. Návrhy Komisií OZ do rozpočtu obce na rok 2015 
 
b)schvaľuje Programový rozpočet Obce Trnovec nad Váhom na rok 2015 
 
 
 
 



Uznesenie č. 30 /2015 
 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
a) berie na vedomie Plán kultúrnych podujatí obce na rok 2015 
b) schvaľuje: 
 1. Plán kultúrnych podujatí obce na rok 2015 s výhradami:  - Deň matiek: 10.5.2015 
                                                                                                           - Mikuláš: spolupráca ZŠ+OÚ+p.   
                                                                                                               R. Láng 
                                                                                                           - Súťaž vo varení gulášu: dohoda   
                                                                                                               termínu 
 2. Termín konania Dňa obce na 27.6.2015 

 
 

Uznesenie č. 31 /2015 
 
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
a) volí členov redakčnej rady Trnoveckých novín v zložení:  
     Ing. Július Rábek, šéfredaktor  
    Členovia: Erika Fülöpová, Martin Hajdu, Silvia Hlavatá, Iveta Mesárošová, Katarína Tusková  
     

b) volí členov Zboru pre občianske záležitosti pri Obecnom úrade Trnovec nad  
      Váhom v zložení: Lenka Ešeková, Alexandra Takáčová, Katarína Tusková 

 
Uznesenie č.  32/2015 

 
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
a) berie na vedomie žiadosť o poskytnutie finančných dotácií na rok 2015 
b) schvaľuje poskytnutie finančných dotácií na rok 2015 pre Základnú školu vo výške 11 450  eur 
 

Uznesenie č.  33/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
a) berie na vedomie žiadosť o poskytnutie finančných dotácií na rok 2015 
b) schvaľuje poskytnutie finančných dotácií na rok 2015 pre Materskú školu vo výške 1450 eur 
 

Uznesenie č.  34/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
a) berie na vedomie žiadosť o poskytnutie finančných dotácií na rok 2015 
b) schvaľuje poskytnutie finančných dotácií na rok 2015 pre FK Dynamo Trnovec nad Váhom vo výške 13 
     400  eur 

 

 



Uznesenie č. 35 /2015 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
a) berie na vedomie žiadosť o poskytnutie finančných dotácií na rok 2015 
b) schvaľuje poskytnutie finančných dotácií na rok 2015 pre TJ Dynamo Trnovec nad Váhom- oddiel  
     stolného tenisu vo výške 7600  eur 

 

Uznesenie č. 36/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
a) berie na vedomie žiadosť o poskytnutie finančných dotácií na rok 2015 
b) neschvaľuje poskytnutie finančných dotácií na rok 2015 pre DO Fénix   
  

Uznesenie č. 37/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
a) berie na vedomie žiadosť o poskytnutie finančných dotácií na rok 2015 
b) neschvaľuje poskytnutie finančných dotácií na rok 2015 pre Školskú jedáleň 
 
 

Uznesenie č. 38/2015 
 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
a) berie na vedomie žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy p. S. Kumanovej, súp. č. 79 
b) schvaľuje predĺženie nájomnej zmluvy p. S. Kumanovej, súp. č. 79 do 30.6.2015 
 

Uznesenie č. 39/2015 
 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
a) berie na vedomie žiadosť p. L. Krištofa o odkúpenie nehnuteľnosti so súp. č. 390 
b) schvaľuje: 1. od manželov Brandových v zmysle zákona vymáhať dlžnú sumu 2000 eur 
                         2. zámer na odpredaj nehnuteľnosti súp. č. 390 v Trnovci nad Váhom 
 

Uznesenie č. 40/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 

a) berie na vedomie ukončenie činnosti Via  Romanum o. z. ku dňu 12.3.2015                                      
b) schvaľuje vstup obce a zaradenie svojho územia do miestnej akčnej skupiny OZ VITIS so sídlom vo 
      Veľkom Záluží 
 

 

 



Uznesenie č. 41/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 

a) berie na vedomie informovať obyvateľov o možnosti vstupu do OZ VITIS                                      
b) schvaľuje Ing. Júliusa Rábeka ako zástupcu obce Trnovec nad Váhom v členstve OZ VITIS 
 
 

Uznesenie č. 42/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
a) berie na vedomie diskusné príspevky: 
   1. R. Láng- informácie k príspevkom z predchádzajúceho zasadnutia o výrube stromov a starej  
       moruši+ informácia o 150. výročí železničného mosta 
   2. Ing. J. Rábek- informácia o pracovnom stretnutí s riaditeľom spoločnosti Duslo a.s.+ problém 
       s osvetlením na ceste k p. Mackymu 
   3. Ing. J. Hlavatý- možnosť odpredaja pozemku a možnosť získania finančných prostriedkov na 
       opravu osvetlenia z eurofondov 
   4. J. Čerhák- opravy cesty na ul. Hornej a pri Merkante 
   5. Ing. J. Hanzlík- pripomienka obnovy artézskych studní 
 
b) ukladá kultúrnemu referentovi spojiť sa s príslušnými inštitúciami so zámerom zistiť, akým 
spôsobom sa bude dať osadiť pamätná tabuľa- p. Golian 

  

 
 
V Trnovci nad Váhom, 31. marca 2015 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                      Ing. Július Rábek 
                                                                                                                                         starosta obce 
 

 

 

 

 


