Uznesenie
zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 21.01.2013

Uznesenie č. 117/2013
Zahájenie, určenie zapisovateľa, určenie overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo:
A. volí:
1. návrhovú komisiu v zložení: Ing. Jozef Hanzlík, Ing. Hlavatý, Róbert Láng

Uznesenie č. 118/2013
Program zasadnutí OZ v roku 2013
Obecné zastupiteľstvo:
A. schvaľuje program zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2013

Uznesenie č. 119/2013
Určenie audítora ÚZ 2012
Obecné zastupiteľstvo:
A. schvaľuje Ing. Jozefa Szekeresa ako audítora ÚZ obce 2012

Uznesenie č. 120/2013
Bytové otázky
Obecné zastupiteľstvo:
A. schvaľuje:
1. ukončenie nájomnej zmluvy p. Martina Turiana nájomného bytu č. 6
v bytovom dome č. 79 k 28.02.2013
2. uzatvorenie nájomnej zmluvy s M. Zelezníkom na byt č. 6 v Bytovom dome
č. 79 od 01.03.2013
B. doporučuje:
1. starostovi obce osloviť dvoch uchádzačov na bazbariérový 1-izbový byt v Bytovom
dome č. 79:
Radovana Fujdiara a Lýdiu Blahovú a určiť nájomníka losovaním
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Diskusia
Obecné zastupiteľstvo:
A. ukladá kultúrnej komisii uzatvoriť program Obecných dní do 18.2.2013,
B. zamieta žiadosť p. Štibrányho o zmenu územného plánu obce z dôvodu, že nie je
majiteľom zmienených objektov,
C. súhlasí s postupovými krokmi k zriadeniu chráneného pracoviska OP,
D. berie na vedomie prípravu na prerokovanie výroby anilínu medzi DUSLOM, a.s. Šaľa
a obcou Trnovec nad Váhom z dôvodu zamietavého stanoviska obce k výrobe anilínu,
E. schvaľuje záporné stanovisko obce k zámeru navrhovateľa DUSLO, a.s. Šaľa „Výroba
Anilínu“.

V Trnovci nad Váhom, 22.01.2013

Ing. Ján Hrabovský
starosta obce

Zápisnica
zo 16. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 21.01.2013
Prítomní:
1. Ing. Ján Hrabovský, starosta obce
2. Alojz Čelítko
3. PaedDr. Imrich Suba
4. Ing. Mária Gašpieriková
5. Erika Fülöpová
6. Ing. Jozef Hanzlík
7. Ing. Jaroslav Hlavatý
8. Rastislav Hrabovský
9. Róbert Láng
10. Jaroslav Čerhák
11. Ing. Motolíková, prednostka úradu a zapisovateľ
Za neprítomnosť sa ospravedlnila kontrolórka obce Ing. Mária Fülöpová.
Program:
1. Zahájenie, určenie zapisovateľa, určenie overovateľov zápisnice
2. Voľba návrhovej komisie
3. Sťažnosti občanov, interpelácie poslancov
4. Program zasadnutí OZ v roku 2013
5. Určenie audítora ÚZ 2012
6. Bytové otázky
7. Rozpočet 2013 – pripomienky
8. Diskusia ( 900. výročie, ÚPN – Štibrány, OP – chránené dielne ...)
9. Návrh na uznesenie
10. Záver
Šestnáste zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo 21. januára 2013 v zasadačke
obecného úradu. Predsedajúcim zasadnutia bol starosta obce Ing. Ján Hrabovský. Prítomných
bolo 9 poslancov. Zasadnutie bolo uznášaniaschopné vo všetkých bodoch programu. Nakoľko
k bodom programu nikto z prítomných nemal pripomienky ani doplňujúci návrh, starosta obce
dal hlasovať za predložený program zasadnutia. Poslanci ho jednohlasne schválili. Za
zapisovateľa zápisnice predsedajúci určil Ing. Motolíkovú, za overovateľov zápisnice boli
určení poslanci Rastislav Hrabovský a Jaroslav Čerhák. Návrhová komisia bola zvolená
v zložení Ing. Jozef Hanzlík, Ing. Jaroslav Hlavatý, Róbert Láng.
Sťažnosti občanov, interpelácie poslancov
Tento bod bol prejednávaný na mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré sa
uskutočnilo pred riadnym 16. zasadnutím.
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Návrh zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2013 bol rozposlaný poslancom obecného
zastupiteľstva, k návrhu neboli vnesené žiadne pripomienky a poslanci ho jednohlasne
schválili. Tento program bude zverejnený na stránke obce.
Určenie audítora ÚZ za r. 2012
Poslanci na návrh starostu obce jednohlasne určili audítora účtovnej závierky za rok 2012
Ing. Jozefa Szekeresa.
Bytové otázky
V rámci tohto bodu Ing. Motolíková informovala poslancov o žiadosti p. Turiana o ukončenie
nájmu 1-izbového bytu v Bytovom dome č. 79 ku dňu 28.02.2013 a žiadosť Mariána
Zelezníka o výmenu užívaného 1-izbového bytu na prízemí Bytového domu č. 79 o 1-izbový
byt po Turianovi. Poslanci odsúhlasili výmenu bytu. Na uvoľnený 1-izbový byt na prízemí
označili dvoch uchádzačov Radovana Fujdiara a Lýdiu Blahovú. Nájomník sa určí losovaním.
Ing. Motolíková uviedla, že nakoľko sa jedná o bezbariérový byt, doporučuje obci uzatvoriť
s novým nájomníkom nájomnú zmluvu na 1 rok.
Rozpočet 2013 – pripomienky
Návrh rozpočtu na rok 2013 bol prejednávaný na 15. zasadnutí zastupiteľstva. Poslanci
nepredniesli k návrhu žiadne pripomienky. Starosta obce doporučil doplniť vo výdavkovej
časti výdavky na zriadenie a umiestnenie 2 autobusových búdok na Nitrianskej ceste. Ďalej
informoval o podanej žiadosti obce na poskytnutie dotácie na prevenciu kriminality
a zriadenie výcvikového strediska pre psov. Stredisko je navrhované v Hornom Jatove v areáli
býv. farmy. Predbežný ročný nájom je na 8000 eur. Ing. Gašpieriková upozornila, že podľa
predložených dokladov na stavebný úrad bolo zistené, že na budovách je na liste vlastníctva
uvedená ťarcha, jedná sa o staré budovy, prevádzkovanie tohto zariadenia bude nákladné.
Doporučuje návrh prejednať v rámci finančnej komisie. PaedDr. Suba sa vyjadril, že
myšlienka obce je dobrá a treba hľadať iné priestory, k čomu aj on dopomôže. Pán Láng sa
dotazoval na výšku dotácie a spoluúčasť obce. Starosta obce uviedol, že výška
predpokladanej dotácie je 60 - 68 tis. eur so spoluúčasťou obce 20 tisíc eur.
Ing. Hanzlík – čí to bol nápad?
PaedDr. Suba – bolo to prejednávané s náčelníkom obecnej polície.
Diskusia ( 900. výročie, ÚPN – Štibrány, OP – chránené dielne ...)
Starosta obce predložil poslancom návrh programu v rámci 900. tého výročia 1. písomnej
zmienky o obci. Program je možné dopĺňať a po schválení na ďalšom zasadnutí bude
zverejnený. Pripravujú sa pamätné tabule, predmety k výročiu v spolupráci s p. Boháčom.
V rámci návrhu územného plánu obce starosta informoval poslancov o námietke
p. Štibrányho k spracovanému návrhu. Žiada o zmenu využitia územia, ktoré užíva, na
kategóriu rozvojové zmiešané plochy bývania a podnikateľských aktivít. Poslanci
neodsúhlasili zmenu, nakoľko lokalita je v tesnom dotyku s Regionálnym biokoridorom
a Prírodnou pamiatkou Trnovecké rameno.
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polície s možnosťou vytvorenia chráneného pracoviska s novovytvoreným pracovným
miestom pre zdravotne postihnutú osobu.
Do diskusie sa prihlásil p. Ing. Hanzlík, požadoval zapracovať do zápisnice stanovisko obce
k zámeru DUSLO, a.s. Šaľa „ Výroba Anilínu“. Obec podala zámietavé stanovisko, čo malo
negatívnu odozvu vo vedení podniku. DUSLO a.s. Šaľa pripravuje pracovné stretnutie
s obcou. Duslo ponúka možnosti aktivít pre obec, ktoré treba využiť.
Pán Láng sa dotazoval na riešenie vývozu odpadu zo smetných nádob. Pán starosta sa
vyjadril, že situácia sa neutále mapuje a je pod kontrolou. Pán Láng predložil dôkaz o vývoze
odpadu bez poplatku t.j. lístkov, za eurá. Vývoz sa musí neustále kontrolovať, aby náklady
obce nenarastali.
Nakoľko iné diskusné príspevky neodzneli, predseda návrhovej komisie predložil návrh na
uznesenie, ktorý poslanci jednohlasne schválili. Predsedajúci sa poďakoval za účasť
a zasadnutie ukončil.
V Trnovci nad Váhom, 22.01.2013.
Zapísala: Ing. Motolíková

Overovatelia:
Rastislav Hrabovský

Jaroslav Čerhák

Ing. Ján Hrabovský
starosta obce

