
 
UZNESENIE 

zo 17. zasadnutia obecného zastupiteľstva 
konaného dňa 18.02.2013: 

 
 

Uznesenie č.122/2013 
Kontrola plnenie uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia 

 
Obecné zastupiteľstvo: 

A. berie na vedomie: 
     1. Kontrolu plnenia  uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 
B. volí: 
     1. Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Hlavatý, Erika Fülöpová, Jaroslav Čerhák 
         

 
                                      Uznesenie č. 123/2013 

Programový rozpočet obce na roky 2013-2015 
 
Obecné zastupiteľstvo: 
   A.  berie na vedomie: 
        1. Programový rozpočet obce na obdobie 2014-2015 
        2. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na roky 2013-2015 
 
   B.  schvaľuje: 
        1. Programový rozpočet obce na rok 2013 
 
 

Uznesenie č. 124/2013 
Správa o činnosti OP  za rok 2012 

 
Obecné zastupiteľstvo: 
   A.  berie na vedomie: 
         1. Správu o činnosti Obecnej polície za rok 2012 
 
 

Uznesenie č. 125/2013 
Inventarizácia majetku obce 

 
Obecné zastupiteľstvo: 
   A.  berie na vedomie: 
         1. Správu Ústrednej inventarizačnej komisie k inventarizácii majetku obce 
 
    B.volí: 
        1. Likvidačnú komisiu v zložení: predseda Róbert Láng, členovia: PaedDr. Imrich Suba,  
            Ing. Gašpieriková, Jaroslav Čerhák           
        
 
 



                                                       Uznesenie č. 126/2013 
                   Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2013 k Územnému plánu obce 

 
Obecné zastupiteľstvo:  

A. berie na vedomie, že: 
          1. Návrh ÚPN Trnovec nad Váhom bol po dobu viac ako 30 dní vyvesený na úradnej    
              tabuli obce a bol prerokovaný s dotknutými orgánmi štátnej správy, samosprávy,  
              právnickými a fyzickými osobami v súlade s príslušnými ustanovením Stavebného  
              zákona. 
          2.  Akceptované pripomienky dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a  
              právnických a fyzických osôb sú zapracované v dokumentácii ÚPN obce Trnovec  
              nad Váhom. 
          3. Obvodný úrad Nitra, Odbor výstavby a bytovej politiky po prerokovaní, vyhodnotení  
              pripomienkového konania Návrh posúdil a vydal k nemu súhlasné stanovisko podľa  
              § 25 Stavebného zákona listom č.j 2013-298-2 zo dňa 09.01.2013, v ktorom  
              konštatuje, že ÚPN obce Trnovec nad Váhom a postup jeho obstarávania a  
              prerokovania je v súlade s príslušnými právnymi predpismi a v súlade so záväznou  
              časťou vyššieho stupňa územnoplánovacej dokumentácie – t.j. ÚPN VÚC  
              Nitrianskeho kraja a v súlade so schváleným zadaním pre ÚPN obce Trnovec nad  
              Váhom. Zároveň odporúča obecnému zastupiteľstvu v Trnovci nad Váhom  
              dokumentáciu schváliť. 
 
       B. schvaľuje: 
          1. Vyhodnotenie pripomienok dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy,  
               právnických a fyzických osôb k dokumentácii Návrh ÚPN Trnovec nad Váhom. 
 
          2.  ÚPN Trnovec nad Váhom so stanovenou záväznou časťou. 
 
          3.  Všeobecne záväzné nariadenie obce Trnovec nad Váhom č. 01/2013, ktorým sa  
               vyhlasuje záväzná časť ÚPN Trnovec nad Váhom.  
 
       C. poveruje starostu obce:  
          1. Zabezpečiť u spracovateľa dokumentácie ÚPN obce Trnovec nad Váhom  
             vypracovanie čistopisu dokumentácie v troch originálnych vyhotoveniach v termíne  
             do dvoch mesiacov od nadobudnutia platnosti VZN č. 01/2013, ktorým sa vyhlasujú 
             záväzné časti dokumentácie ÚPN obce Trnovec nad Váhom. 
          2. Zabezpečiť uloženie dokumentácie ÚPN obce Trnovec nad Váhom na Obvodnom  
             úrade Nitra, Odbor výstavby a bytovej politiky, na Obecnom úrade Trnovec nad  
             Váhom a na Spoločnom stavebnom úrade a zaslať registračný list o obsahu  
             dokumentácie spolu s kópiou uznesenia o jej schválení MDVRRSR. 
          3. Vyhlásiť záväzné časti dokumentácie ÚPN obce Trnovec nad Váhom všeobecne  
             záväzným nariadením a zverejniť ich v zmysle §27 ods. 4 písm. a) a b) zák.  
             č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení  
             neskorších predpisov. 
 
 
 
 

 
 



Uznesenie č. 127/2013 
Nájomné byty - preobsadenie 

 
Obecné zastupiteľstvo: 

 
A. schvaľuje: 

1. Pridelenie l-izbového bezbariérového bytu žiadateľom Lýdia Blahová-
Feketeová a Daniel Fekete na prízemí Bytového domu č. 78 od 01.03.2013 
na dobu 1 rok. 

 
 
 

Uznesenie č. 128/2013 
Kultúrno-spoločenské akcie obce na rok 2013 pri príležitosti 900.-stého výročia 

 
            Obecné zastupiteľstvo: 

A. berie na vedomie: 
1. Návrhy a pripomienky poslancov. 

   
         

Uznesenie č. 129/2013 
Rôzne, došlá pošta. 

           
             Obecné zastupiteľstvo: 

A. berie na vedomie: 
1. Oznámenie Okresného súdu Galanta o ukončení volebného obdobia dvoch 
    prísediacich ku dňu 6.10.2013 (Harmath, Kružlíková) 
2. Žiadosť Mesta Šaľa o poskytnutie finančných prostriedkov na člena 

záujmového útvaru navštevujúceho záujmové vzdelávanie v Centre voľného 
času Šaľa. 

3. Žiadosť ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom o uvoľnenie finančných prostriedkov na 
zabezpečenie originálnych kompetencií týkajúcich sa platov pedagogických 
a nepedagogických zamestnancov zodpovedajúce úrovni 5% tarifných platov 
od 1.1.2013. 

4. Návrh starostu obce o osadení autobusových zastávok na Nitrianskej ceste. 
5. Žiadosť MOST-HÍD o uvedenie maďarského názvu obce na železničnej stanici 

a poveruje starostu obce podať žiadosť na Ministerstvo dopravy v uvedenej 
záležitosti. 

6. Žiadosti o odkúpenie stavby súpisné č. 348 s príslušnými pozemkami. 
 

B. schvaľuje:  
1. Žiadosť ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom o poskytnutie pôžičky za refundáciu 

odchodného a odstupného pre bývalú riaditeľku. 
2. Rokovanie medzi predstaviteľmi Dusla a.s. Šaľa a poslancami obecného 

zastupiteľstva dňa 25.2.2013 o 15:00 hodine. 
3. Uvoľnenie finančných prostriedkov pre ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom na 

základe dotácie z účtu Ministerstva financií SR vo výške 1482 eur na prvý 
štvrťrok 2013 na 5% zvýšenie tarifných platov zamestnancov regionálneho 
školstva (originálne kompetencie). 
 



                   
          
                                             Uznesenie č. 130/2013 

                                                          Diskusia 
 
       Obecné zastupiteľstvo: 

A. berie na vedomie: 
1. Pripomienky p. R. Čelítka:  

-  ošetrovanie verejnej zelene zasahujúcej do ciest a chodníkov,  
-  pokračovanie s rekonštrukciou chodníka od p. Kružlíka,  
-  zlá údržba verejných chodníkov po snežení. 

2. Diskusné príspevky poslancov. 
 

 
        V Trnovci nad Váhom, 19.02.2013  
 
         Ing. Ján Hrabovský  
                starosta obce 
 
 
 
        
    
         
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
         


