UZNESENIE
z 19. zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 15.04.2013:
Uznesenie č.132/2013
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. Jozef Hanzlík, PaedDr. Imrich Suba, Róbert Láng
Uznesenie č. 133/2013
Správa o činnosti Komisie životného prostredia, výstavby, poľnohospodárstva a dopravy
Obecné zastupiteľstvo:
A. berie na vedomie:
1. Správu o činnosti Komisie životného prostredia, výstavby, poľnohospodárstva a dopravy
Uznesenie č. 134/2013
Zámer: „ Výroba Anilínu“
Obecné zastupiteľstvo:
A. schvaľuje:
1. s pripomienkami Memorandum o spolupráci medzi DUSLO a.s. a Obcou
Trnovec nad Váhom
B. odkladá:
1. hlasovanie o stanovisku obce k výrobe anilínu po verejnom prerokovaní
C. berie na vedomie:
1. otázku Ing. Hanzlíka: či nie je odsúhlasenie memoranda totožné so súhlasným
stanovisko k výrobe anilínu. Starosta odpovedal: nie.
Uznesenie č. 135/2013
Správa o činnosti OP za I.Q.2013
Obecné zastupiteľstvo:
A. berie na vedomie:
1. Správu o činnosti OP za I. Q. 2013
Uznesenie č. 136/2013
Informácia o priebehu VO –Oprava MK a Nový stavebný obvod pre IBV
Obecné zastupiteľstvo:
A. berie na vedomie:
1. Informáciu o priebehu verejného obstarávania na Opravu miestnych
komunikácií a Nový stavebný obvod pre IBV

Uznesenie č. 137/2013
Rôzne, došlá pošta, príprava Obecných dní
Obecné zastupiteľstvo:
A. berie na vedomie:
1. žiadosti nájomníkov o predĺženie nájomných v obecných bytoch: Miroslav
Hrabovský č.304, Veronika Tóthová č. 993, Juraj Boženík č. 993, Tibor
Valkár a manželka č. 994, Denisa Hambalková č. 993
2. žiadosť manželov Tibor a Tímea Slíškových č. 78 o ukončenie nájmu 3izbového bytu k 15.05.2013
3. Upozornenie prokurátora k prijatiu VZN o spôsobe náhradného zásobovania
vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd
4. Návrh na výmenu zastávok Nitrianskych zrýchlených autobusových spojov
B. ukladá:
1. kontrolórke obce preveriť líniu platieb v kompetencii starostu obce
na základe analýzy roku 2011, 2012
2. kontrolórke obce preveriť nadlimitné platby obce za obdobie 2011, 2012
3. vypovedať zmluvu ENVI – GEOS Nitra na odvoz TKO
4. komisii životného prostredia a finančnej komisii preveriť možnosti zberu
odpadu v obci
5. pripraviť VZN na základe upozornenia prokurátora o spôsobe náhradného
zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd
C. schvaľuje:
1. Predĺženie nájomných zmlúv pre: Miroslav Hrabovský č.304, Veronika
Tóthová č. 993, Juraj Boženík č. 993, Tibor Valkár a manželka č. 994,
Denisa Hambalková č. 993 do 30.06.2013
2. Ukončenie nájomnej zmluvy rodiny Slíškovej BD č.78 dohodou k 15.5.2013
3. Zmenu zastavenia na zastávkach zrýchlených autobusových spojov
4. Sociálnu výpomoc pre A. Rudickú súvisiacu s úrazom syna vo výške 100 eur
na cestovné náklady
5. Pracovné zasadnutie OZ k oslavám obce 29.04. 2013 o 17,00 hod.
Uznesenie č. 138/2013
Diskusia
Obecné zastupiteľstvo:
A. berie na vedomie:
1. Pripomienky a návrhy riešení a postupov vo vzťahu k verejným obstarávaniam
obce
2. Námietky podmienok a systém vývozu odpadu
3. Pripomienky k stave multifunkčného ihriska a jeho údržbe
4. Informáciu o príprave obecných dní a slávnostnom zasadnutí obecného
zastupiteľstva
5. Prípravu VZN o udelení ocenení obce
6. Informáciu starostu o dlžníkoch obce k 31.12.2012:
a) PO vo výške 85 888,83 eura ( PREREAL s.r.o. 80459,24 eur, býv. Hydrostav
a.s. 3683,68 eur, F&F TRADE 256,64 eur )

b) FO 39 dlžníkov v sume 2296 eur
c) FO podnikateľ- Iveta Takáčová Metropol 235 eur, Mikuláš Takács 423,70 eur
7. Predĺženie stránkových hodín na Obecnom úrade jeden deň v týždni od. 1.5.2013
8. Vyznačenie diskrétnej zóny v kancelárii prvého kontaktu
9. Informáciu starostu obce o potrebe vypracovania prevádzkového poriadku
kanalizácie a následne zistiť odborne spôsobilú osobu.

V Trnovci nad Váhom, 16.04.2013

Ing. Ján Hrabovský
starosta obce

Zápisnica
z 19. zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 15.04.2013
Prítomní:
1. Ing. Ján Hrabovský, starosta obce
2. Alojz Čelítko
3. PaedDr. Imrich Suba
4. Erika Fülöpová
5. Ing. Jozef Hanzlík
6. Ing. Jaroslav Hlavatý
7. Rastislav Hrabovský
8. Róbert Láng
9. Jaroslav Čerhák
10. Ing. Mária Gašpieriková
11. Ing. Mária Fülöpová, kontrolórka obce
12. Ing. Motolíková, prednostka úradu a zapisovateľ
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie, schválenie programu
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení
Správa o činnosti Komisie životného prostredia, výstavby, poľnohospodárstva
a dopravy
6. Zámer navrhovateľa DUSLO, a.s. Šaľa „ Výroba Anilínu“- stanovisko obce
7. Obecná polícia - správa o činnosti za I. Q. 2013
8. Informácia o priebehu verejného obstarávania na Opravu miestnych
komunikácií a Nový stavebný obvod pre IBV – technická infraštruktúra
9. Rôzne, došlá pošta, príprava obecných dní ( žiadosti o predĺženie nájomných
zmlúv v obecných bytoch, ukončenie nájmu bytu, Upozornenie prokurátora
k prijatiu VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného
odvádzania odpadových vôd ..., Návrh na výmenu zastávok Nitrianskych
zrýchlených autobusových spojov)
10. Diskusia
11. Návrh uznesenia
12. Záver
Devätnáste zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo 15. apríla 2013 v zasadačke
obecného úradu. Predsedajúcim zasadnutia bol starosta obce Ing. Ján Hrabovský. Prítomných
bolo 9 poslancov. Zasadnutie bolo uznášaniaschopné vo všetkých bodoch programu.
Predsedajúci požiadal poslancov, či majú k programu rokovania pripomienky, prípadne
žiadajú doplniť program rokovania. O doplnenie požiadali poslanci:

PaedDr. Suba: požiadal o prerokovanie memoranda medzi DUSLO a.s. Šaľa a Obcou
v rámci programu v bode 6.
Ing. Haznlík: v rôznom doplniť informáciu o dlžníkoch obce
Jaroslav Čerhák: v rôznom podať informáciu o zmene vývozcu odpadu v obci
Róbert Láng: bod 8 programu - doplniť informáciu o jesenných opravách miestnych
komunikácií a ich kvalite, určenie výberovej komisie, použitá technológia,
realizácia, fakturácia, preberanie prác.
Poslanci návrhy na doplnenie programu zasadnutia jednohlasne schválili.
Za zapisovateľa zápisnice predsedajúci určil Ing. Motolíkovú, za overovateľov zápisnice boli
určení poslanci Jaroslav Čerhák a Rastislav Hrabovský. Návrhová komisia bola zvolená
v zložení Róbert Láng, Ing. Jozef Hanzlík, PaedDr. Imrich Suba.
Kontrola plnenia uznesení
V rámci tohto bodu predsedajúci informoval poslancov o plnenie uznesení
z predchádzajúceho zasadnutia obecného zasadnutia. V rámci tohto bodu prítomní nemali
pripomienky.
Správa o činnosti Komisie životného prostredia, výstavby, poľnohospodárstva
a dopravy
Správu podala Ing. Gašpieriková predsedkyňa komisie. Uviedla, že medzi pravidelné úlohy
komisie za sledované obdobie bolo podanie stanoviska k výrubu stromov, k predloženým
investičným zámerom, projektovým dokumentáciám a podobne. Tiež poďakovala členom
komisie za zodpovedný prístup k riešeniu problémov a všetkým tým, ktorí sa zúčastnili akcie
v marci „Odstráňte všetko, čo sem nepatrí“. Správa komisie je v prílohe.
Zámer navrhovateľa Duslo, a.s. Šaľa „Výroba Anilínu“ – stanovisko obce
Úvodom sa ujal slova predsedajúci Ing. Ján Hrabovský, uviedol, že dňa 11. marca a 5. apríla
2013 sa uskutočnilo spoločné pracovné rokovanie predstaviteľov Obce Trnovec nad Váhom
a zástupcov spoločnosti Duslo, a.s.. Cieľom rokovaní bola dohoda o vzájomnej spolupráci
a informovanosti, ktoré sa týkajú vzťahu obce a spoločnosti. Výsledkom týchto stretnutí má
byť spoločné memorandum. Návrh memoranda bol preposlaný všetkým poslancom
k pripomienkovaniu. Poslanci vyjadrili nesúhlas s niektorými bodmi, ktoré boli v dokumente
uvedené. Preto žiadali o ich zmenu prípadne úpravu. Napríklad citácia memoranda:
Spoločnosť odvádza obci daň z nehnuteľností. Tieto prostriedky môže obci poskytovať aj
v ďalších rokoch len za predpokladu, že obec bude akceptovať jej dlhodobú potrebu, rozvíjať
svoje aktivity a výrobné kapacity podľa aktuálnych potrieb. V prípade vzájomnej dohody je
spoločnosť pripravená poskytnúť obci prostriedky nad rámec svojich zákonných povinností.
... „Spoločnosť akceptuje priority obce a je pripravená rokovať o ich finančnej podpore.
Vyjadruje však podmienku, že participácia spoločnosti obce na týchto projektoch bude podľa
princípu 50 k 50, teda, že každá podpora spoločnosti bude podmienená vlastnou aktivitou
a spoluúčasťou obce a jej občanov.

... „Spoločnosť sa zaväzuje ku kontinuálnemu skvalitňovaniu svojich prevádzok a ich
zariadení, k cieľom zvyšovať kvalitu životného prostredia vo svojom okolí. Spoločnosť
deklaruje svoj zámer vybudovať prevádzku na výrobu anilínu a respektíve aj novú prevádzku
na výrobu čpavku“...
Poslanci požadovali zapracovať svoje pripomienky do memoranda (podľa prílohy):
- obci je umožnené právo veta k realizácii zámeru, ktorý zvýši hodnoty súčasných
negatívnych vplyvov na životné prostredie v obci a jej okolí,
- navrátenie „starej fary“ do majetku obce bez finančnej spoluúčasti obce,
- zriadenie oddychovej zóny „Amerika“ a určenie vzťahu k tomuto majetku
- zriadenie jedného detského ihriska v obci,
- pri riešení RSTO spoločnosť požiada o súčinnosť štát, nakoľko sanácia nie je v jej
zákonných kompetenciách – doplniť - Ak to nezabezpečí slovenský štát do 5. rokov od
podpisu memoranda, spoločnosť pristúpi k sanácii vo vlastnej réžii.
Ing. Hanzlík sa dotazoval, či prijatie memoranda je totožné so stanoviskom obce
k investičnému zámeru výroba anilínu. Starosta obce odpovedal, že nie.
Ing. Hlavatý: je potrebné zahrnúť do požiadavky, aby DUSLO a.s. informovalo občanov
cestou trnoveckých novín v dostatočnom predstihu o svojom zámere, vrátane vymenovania
pozitív a negatív pre obec, zároveň aby bola zverejnená úplná štúdia nezávislého odborníka
na dosah emisií, aby mediátor p. Bielik zabezpečil na verejné prerokovanie odborníka
v oblasti ochrany životného prostredia, ktorý bude odbornými argumentmi hájiť záujmy
obyvateľov obce a aby DUSLO a.s. každoročne v závislosti na svojom zisku v percentách
prispievalo žiakom ZŠ s MŠ v Trnovci nad Váhom na pobyt v škole v prírode.
Poslanci na základe vyššie uvedeného prijali uznesenie o schválení memoranda po
zapracovaní pripomienok.
Hlasovalo sa nasledovne: 8 poslancov za prijatie memoranda ( Láng, Ing.Hlavatý, Ing.
Gašpieriková, E. Fülöpová, PaedDr.Suba, Čelítko, Čerhák, R. Hrabovský)
a proti: Ing. Hanzlík.
Ing. Gašpieriková navrhla podať stanovisko obce k zámeru anilínu až po jeho verejnom
prerokovaní. Predsedajúci dal hlasovať. Poslanci tento návrh jednohlasne prijali.
Obecná polícia – správa o činnosti za I.Q.2013
Správu o činnosti obecnej polície za obdobie I.Q.2013 podal náčelník OP kpt. Jozef Orosz
(správa je prílohou zápisnice). V hodnotenom období podľa štruktúry nápadu bolo
zaznamenané zvýšenie majetkových priestupkov ako aj priestupkov proti občianskemu
spolunažívaniu a verejnému poriadku a zistený väčší pohyb neznámych osôb v obci.
Prácu kolektívu OP náčelník hodnotí ako uspokojujúcu, nakoľko výkon policajtov sa
odzrkadľuje na bezpečnostnej situácii v obci. Týmto dochádza k značnej eliminácii páchania
priestupkov a trestných činov na území obce, čo sa premieta aj do viditeľného poklesu
oznámení.
Ing. Hlavatý sa dotazoval, či je obecná polícia po personálnej stránke dostatočne zabezpečená,
aby plnila svoje úlohy a či technický stav služobného vozidla je na požadovanej úrovni, aby
v prípade potreby mohla OP včas a bez problémov zasiahnuť?
Podľa náčelníka p. Orosza najideálnejšie by bolo rozšíriť počet členov OP na 6, čím by sa
pokryla 24 hod. služba a samozrejme, že technický stav služobného vozidla nie je najlepší.

PaedDr. Suba poukázal na potrebu naďalej monitorovať parkovanie motorových vozidiel pri
nehnuteľnostiach, na miestnych komunikáciách a chodníkoch, aby sa zabezpečil plynulý
prejazd. Ďalej sa dotazoval na zriadenie pultu ochrany. Kpt. Orosz: bola poskytnutá dotácia
na zriadenie pultu ochrany spolu s jedným zamestnancom.
R.Hrabovský: treba riešiť nakladanie kamiónov na autobusovej zastávke
Kpt.Orosz: táto činnosť sa sleduje, a je v štádiu riešenia
Láng: aké sú požiadavky obecnej polície
Orosz: extrémne nie sú, je potrebné obmeniť fotopasce, zakúpiť infraďalekohľad a možnosť
zvýšenia členov OP na 6, podľa možnosti financií obce.
Starosta obce informoval poslancov, že bola podaná žiadosť o poskytnutie dotácií na
zriadenie meračov rýchlosti. Žiadosť bola neúspešná. Obec sa pokúsi získať cenové ponuky
na dodanie týchto meračov. Ďalej bola neúspešná žiadosť obce na zriadenie výcvikového
strediska služobných psov.
Informácia o priebehu verejného obstarávania na Opravu miestnych
komunikácií a Nový stavebný obvod pre IBV – technická infraštruktúra
V tomto bode požiadal o vysvetlenie zástupca starostu p. Láng. Požiadal o informáciu
o priebehu výberových konaní na jesenné opravy miestnych komunikácií.
Starosta obce: boli ohlásené 3 firmy na opravu výtlkov v obci a na asfaltobetónovú pokládku
pri školskej družine. Práce sa vykonali. Je uplatnená reklamácia prác pri oprave výtlkov.
Závady sa budú odstraňovať v máji 2013.
Láng deklaroval spôsob výberu asfaltovania ciest a ich opráv. Poukázal na nesprávny výber
dodávateľa ( máme nato výberovú komisiu), technológiu ( v cenovej ponuke sa uvádza
pneumotrysková metóda), ktorá nebola použitá, fakturácia prác, ktoré neboli realizované
v zmysle zmluvy aj napriek tomu bol preberací protokol podpísaný starostom aj keď práce
neboli vykonané v zmysle zmluvy. Pripomenul poslancom, že uvedené skutočnosti sú
v rozpore so zákonom.
Starosta obce: V komisii bola p.Motolíková, reklamácia na vykonanie prác je uznaná a bude
odstránená.
Láng: Obišla sa komisia verejného obstarávania, ktorá je zriadená obecným zastupiteľstvom.
Taktiež komisia nebola zvolaná pri vypísaní veľkej verejnej súťaže na opravu miestnych
komunikácii obce a výstavbu technickej infraštruktúry Nového stavebného obvodu. Neboli
zadané vhodné kritériá pre hodnotenie ponúk. Jediným kritériom je najnižšia cena na
realizáciu zákazky, čo je pre obec nevýhodné. Doporučil zrušiť obidve súťaže.
Starosta obce: Otváranie obálok na obidve súťaže bude 19. apríla 2013 za účasti odborne
spôsobilej osoby. Je potrebné, aby sa otvárania zúčastnili aj poslanci. Prípadné zrušenie
súťaže budeme konzultovať s odborne spôsobilou osobou.
Láng: V prípade, že sa v súťaži pokračuje, je nutné na samotné stavebné práce zabezpečiť
kvalitný odborný dozor
Rôzne, došlá pošta
p.Čerhák požiadal o vysvetlenie starostu obce na zmenu dodávateľa vývozcu odpadu,
nakoľko poslanci neboli o tejto záležitosti vôbec informovaní a dozvedeli sa o zmene až pri
realizácii samotnej zákazky. Kto vybral nového dodávateľa, keď máme výberovú komisiu
a táto výber neriešila.

Starosta obce: Zmluva s vývozcom odpadu končila 31.3.2013, obec v predstihu požiadala
o predloženie cenovej ponuky pôvodného vývozcu SITA a.s. Slovensko. Ich cenová ponuka
bola extrémne vysoká. Z toho dôvodu boli požiadaní ďalší dodávatelia: Brantner Nové Zámky
a ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. Najvhodnejšiu ponuku som posúdil s pani Melegovou a víťazná
ponuka bola ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., s ktorou bola uzatvorená zmluva do 31.12.2013.
Poslanci vyjadrili nesúhlas s výberovým konaním a schválili výpoveď zmluvy na vývoz
odpadu.
PaedDr .Suba na problematický vývoz smetí uviedol, že cenová relácia nie je výhodnejšia ako
predchádzajúca so SITOU, pretože uvedený stav odnaučí ľudí separovať odpad a z obce sa
stane smetisko (4 dni v týždni bude vývoz smetí).
Láng doporučil komisii ŽP, aby prehodnotila doterajší spôsob nakladania a odpadom a aby
navrhli iné možnosti. Asi by bolo vhodné prejsť na paušálne poplatky namiesto lístkového
systému.
Doplnením v bode rôzne sa pokračovalo požiadavkou Ing. Hanzlíka o podanie informácie
starostu o dlžníkoch obce.
Starosta: K 31.12.2012 bolo 8 dlžníkov právnických osôb, výška nedoplatku činí 85888,83
eur. V tom je zahrnuté nedoplatky Ivety Takáčovej METROPOL 235,65 eur, Mikuláš Takáč
423,70 eur, v exekučnom konaní F & F Trade 256,64 eur, PREREAL s.r.o. 80459,24 eur
a nevymožiteľná pohľadávka bývalý Hydrostav a.s. v konkurze 3683,68 eur. U fyzických
osôb celkom 39 dlžníkov v sume 2996 eur. Rozprúdila sa debata, z ktorej vyplýva, že starosta
poskytol „medvediu službu“ vo forme odblokovania účtu PREREAL s.r.o. z dôvodu odberu
elektrickej energie firme FRIKOV, ktorá sa nachádza v danom areáli. Na upresnenie
momentálnej situácie PaedDr. Suba uviedol, že majetok PREREALu je rozdelený medzi
pôvodných majiteľov (Horváth, Schulz, Suba, Takács). Z toho vyplynulo, že obec prišla
o možnosť uspokojenia svojich pohľadávok v sume cca 80 tis. eur.
V rôznom sa pokračovalo s informáciou o podaných žiadostiach na predĺženie nájmu bytov
(M.Hrabovský, Veronika Tóthová, Juraj Boženík ml., Tibor Valkár, Denisa Hambalková).
Žiadatelia majú vysporiadané pohľadávky voči obci, poslanci jednohlasne schválili predĺženie
nájomných zmlúv do 30.6.2013. Ďalej bola prejedávaná žiadosť rodiny Slíškovej o ukončenie
nájmu 3-izbového bytu v bytovom dome č.78 k 15.5.2013. Preobsadenie bude prerokované na
pracovnom zasadnutí 29. apríla 2013.
Ing.Motolíková v ďalšom informovala poslancov o podanom upozornení prokurátora pri
uplatňovaní normotvornej právomoci obce na úseku ochrany vôd. Podľa zákona o verejných
vodovodoch a kanalizáciách obec vydá nariadenie o spôsobe náhradného zásobovania vodou
a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych
podmienok. Obec pripraví návrh nariadenia na ďalšie zasadnutie. V rámci tejto informácie
starosta opomenul potrebu vypracovania prevádzkového poriadku na prevádzkovanie
kanalizácie v obci a zabezpečiť odporne spôsobilú osobu. Predpokladaná cena prevádzkového
poriadku je 600 eur a ročná odmena pre odborne spôsobilú osobu cca 2000 eur.
Na základe podnetov občanov obce bola daná požiadavka na SAD Nitra o výmenu zastávok
zrýchlených spojov t.j. namiesto zastávky Trnovec -Jednota zriadiť zastávku rázcestie pri
železničnej stanici, z dôvodu bezpečnosti občanov pri prechode cez koľajnice. Poslanci
výmenu odsúhlasili.
Obecné zastupiteľstvo bolo oboznámené so žiadosťou pani Aleny Rudickej o pridelenie

jednorázovej sociálnej výpomoci pre syna Dominika, ktorý sa stal obeťou vážneho úrazu,
poslanci jednohlasne schválili finančnú výpomoc vo výške 100 eur viazaných na vyúčtovanie
cestovných výdavkov.
Príprava programu obecných dní: program je zverejnený na web stránke obce. S prípravou sa
poslanci budú zaoberať na pracovnom zasadnutí 29. apríla 2013. K tomuto dňu sa pripraví
návrh nariadenia o udelení ocenení obce.
Diskusia
Interpelácia poslanca: Ing. Hanzlík – Na stretnutí zástupcov Dusla a.s. Šaľa a obce p. Ing.
Mako k stanovisku obce výroba anilínu povedal, že aj tak bolo zamietavé stanovisko obce
zaslané neskoro po termíne
Starosta: Áno povedal to.
Hanzlík: Nastala otázka prečo si to mohol dovoliť tvrdiť, Duslo a.s. povedalo žiadosť
o vydanie stanoviska 27.11.2012, komisia životného prostredia zasadala piatok tj. 7.12.2012
a zamietavé stanovisko bolo doporučene zaslané 10.12.2012 ( pondelok) doporučene MŽP SR
a Duslo a.s. Šaľa
Ing. Hanzlík: Starosta potvrdil, že p. Ing. Mako nehovoril pravdu, zákonom stanovenú dobu
na zaslanie zamietavého stanoviska obce som sa nedozvedel. Starosta nám neodpovedal,
tvrdil, že štandardne je to 14 dní.
V diskusii ďalej odznela požiadavka zapieskovania multifunkčného ihriska.
Ing. Hlavatý navrhol, aby sa na Obecnom úrade v jeden deň v týždni predĺžili stránkové
hodiny pre občanov, ktorí dochádzajú do práce mimo obce a poukázal na stav rodinného
domu vo vlastníctve obce, ktorý ohrozuje susedný pozemok.
Poslanci sa zhodli na predĺžení úradných hodín Obecného úradu v stredu do 17,00 hod.
Návrh na uznesenie, záver
Nakoľko iné diskusné príspevky neodzneli, PaedDr. Suba preniesol návrh na uznesenie, ktorý
poslanci jednohlasne schválili.

V Trnovci nad Váhom,
Zapísala: Ing. Motolíková

Overovatelia:
Jaroslav Čerhák
Rastislav Hrabovský

Ing. Ján Hrabovský
starosta obce

