
Z á p i s n i c a 
z dvadsiateho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnovci nad Váhom 

konaného dňa 10.júna 2013 
 
Prítomní: 
Starosta obce : Ing.Ján Hrabovský   
Poslanci:         Alojz Čelítko 
  Jaroslav Čerhák 
                        Ing.Mária Gašpieriková 
             Erika Fülöpová 
   Ing.Jozef Hanzlík 
   Ing.Jaroslav Hlavatý 
   Rastislav Hrabovský  
   Róbert Láng 
   PaedDr. Imrich Suba  
Prednostka úradu: Ing..Alžbeta Motolíková 
Hlavná kontrolórka obce: Ing. Mária Fülöpová 
Náčelník Obecnej polície: kpt. Jozef Orosz 
Zapisovateľka : Katarína Zalubelová 
 
Program:  
l.  Otvorenie, schválenie programu 
2.  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice   
3.  Voľba návrhovej komisie 
4.  Kontrola plnenia uznesení  
5.  Hospodárenie obce za rok 2012-záverečný účet, stanovisko hl. kontrolóra  
     obce, správa nezávislého audítora  
6.  Hospodárenie obce za I.Q 2013 
7.  Všeobecne záväzné nariadenie Obce Trnovec nad Váhom č.2/2013 o spôsobe  
     náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd  
8. Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2013 o udeľovaní ocenení Obce Trnovec  
     nad  Váhom 
9. Všeobecne záväzné nariadenie č.4/2013 o výške príspevku na čiastočnú     
    úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej  
    pôsobnosti Obce Trnovec nad Váhom a určenie miesta a času zápisu detí na  
    plnenie  povinnej školskej dochádzky v základnej škole 

10. Správa bytovej komisie / preobsadenie bytov, predĺženie nájomných zmlúv/ 
11. OP – správa o činnosti / apríl -máj/ 
12. Správa o činnosti Komisie športu, kultúry, mládeže, sociálnych vecí a  
      zdravotníctva 
13. Rôzne, došlá pošta /informácia o priebehu verejných obstarávaní na opravu  
      ciest a infraštruktúry NSO, zber, odvoz a zhodnotenie komunálneho odpadu,  
      žiadosť obyvateľov na výstavbu cesty pri Bytovkách č. 914,915,916 a 917,  
      Detský domov v Nitre – príspevok na tvorbu úspor. 
14. Diskusia 
15. Uznesenie 
16. Záver 
  

1. O t v o r e n i e 
 
     Dvadsiate  zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Ján 
Hrabovský. Na dnešnom zasadnutí je prítomných 9 poslancov z celkového počtu 9 poslancov 
a preto je zasadnutie uznášaniaschopné vo všetkých bodoch rokovania.    
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Za zapisovateľa z dnešného zasadnutia  bola určená Katarína Zalubelová. 
Za overovateľov zápisnice  z dnešného zasadnutia boli určení Ing. Jozef Hanzlík a p. Alojz 
Čelitko, poslanci OZ, . 
     Do návrhovej komisie na vypracovanie uznesenia z dnešného zasadnutia  boli navrhnutí Ing. 
Mária Gašpieriková, p. Erika Fülöpová a Ing. Jaroslav Hlavatý poslanci OZ, ktorí boli 
prítomnými poslancami jednohlasne schválení.      
     Ďalej predsedajúci predložil na schválenie program dnešného zasadnutia, ktorý je uvedený 
v pozvánke a bol doručený všetkým poslancom.  
      Ing. Hanzlík  navrhol program  doplniť ako druhý bod s prečítaním stanoviska 
k hodnotiacej správe  výroby Anilínu, ktoré bolo vypracované. 
Po doplnení o návrh poslanca Ing. Hanzlíka  program dnešného zasadnutia bol prítomnými 
poslancami jednohlasne schválený. 
      S uvedeným stanoviskom OZ informovala prednostka úradu Ing. Motolíková, ktorá 
poznamenala, že 
-   obec  v zákone stanovenom termíne  vypracovala stanovisko a poštou  1.  
     triedou zaslala na ministerstvo 
-    obec podáva stanovisko k správe a nie k zámeru 
p. Láng: v nitrianskych novinách je článok kde je vyjadrenie starostu  ako občana  
    nie ako štatutára obce, ktorý má hájiť záujmy obce a hodnotiaca správa je  
    v prospech Dusla, negatívne nie je nič uvedené, doteraz sa Anilín do Dusla dovážal a teraz sa  
    tam bude vyrábať čo je rozdiel. Ďalej poznamenal, že v obci je veľa úmrtí na rakovinu, 
    ďalej, či je ešte niekde možné spustiť prevádzku bez vysporiadania pozemkov,  
    nakoľko pozemky sú údajne  nevysporiadané a my vydáme súhlasné stanovisko. 
starosta mu odpovedal:   
- že ním uvádzané príklady úmrtí vzhľadom na životný štýl postihnutých asi vôbec nesúvisia  
   s  Duslom 
- že v listoch z decembra 2012 a z júna 2013 zaslaných dotknutým orgánom vo veci anilínu je  
   uvedené stanovisko obce, že nesúhlasí s touto výrobou. 
p. Hrabovský: starosta obce je aj súkromná osoba a má tak isto právo aj na svoj názor , na  túto  
    akciu mala obec vypísať referendum 
p. Čelitko:  na verejnom prerokovaní konkrétne z prítomných občanov  nikto nepovedal, že  
    Anilín nechceme len p. poslanec Láng a Ing.  Hanzlík. 
Ing. Hanzlík: je na škodu , že na prerokovaní  nebol prítomní žiadny zdravotník, ktorý by  
      povedal negatíva na zdravie občanov, lebo jednoduchý človek  tomu nerozumie, ďalej  
      konštatoval ako môžu dotknuté osoby  na prerokovaní vyhlásiť, že lexikon nehovorí vždy  
      pravdu , kedy bude vypracované vyhodnotenie pripomienok občanov, aby bolo seriózne  
      vypracované  a tiež by sa rád pozrel do vypracovanej zápisnice. 
PaedDr. Suba: bol prekvapený hlasovaním poslancov, je bezpečnejšie ak sa anilín v Dusle 
vyrába ako keď sa vozí cez koľajisko v našej obci, je zvedavý aké bude stanovisko ministerstva 
Životného prostredia SR. Ďalej poznamenal na argument, že Duslo je stále zodpovedné za 
znečistenú vodu vo Váhu, že sa situácia za posledné obdobie rapídne zmenila, objavil sa na 
našom úseku Váhu bobor, ktorý je jedným z indikátorov čistoty vody. V okolí máme dve 
rodiny. Je to neklamný vzťah, že voda vo Váhu nie je znečistená. Mali sme dobrú 
východiskovú pozíciu pre obec a je ŽP cestou Dusla niečo vybaviť čo sme nevyužili a prejavil 
obavu, že po negatívnom stanovisku sa nám to podarí.  
p. Láng: spolupráca s Duslom  a Obcou viazne, problémom je to, že Anilín je svinstvo a my ho  
        tu budeme mať, taktiež aj dovoz surovín bude cez našu obec. Je to prínos pre Duslo, ktorý  
        obchoduje s emisiami , polovica sa v Dusle   spracuje a druhá polovica sa bude vyvážať    
        ale koľko  a ako Anilín zvyšuje  záťaž na životné prostredie je  nezaujímavé. My nie sme  
        schopní zabezpečiť ani  bezpečnú prepravu  surovín. 
PaedDr. Suba : opak je pravdou, anilín nás prevádza na každom kroku života. 
p. Hrabovský: suroviny a prísady sú priamo  v Dusle, dovážať sa nebudú. 
Ing. Hanzlík: či je možné, skôr než bude  záznam odoslaný spoločne ho prekontrolovať – áno,  
        ale 13.6.2013 t.j. vo štvrtok musí byť podľa zákona odoslaný.  
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p. Láng: aký má vplyv hodnotiaca správa, keď sa poslanci už v decembri 2012 rozhodli, aby  
         v správe nebolo to, že občania sú za a poslanci proti. 
PaedDr. Suba: na verejnom zhromaždení sa zúčastnili občania, ktorí mali záujem, nik sa 
nevyjadril proti, naopak zamestnanci Dusla – občania Trnovca  sa vyjadrovali v prospech.  
Vyzdvihol rozumné argumentačné vystúpenie pána Šišláka ml. 
p.Láng: poznamenal, že najväčším zamestnávateľom v obci je OcÚ, Mecatube, Frikov a  nie  
          Duslo. 
PaedDr. Suba: 10-12% financií do rozpočtu je daň z Dusla, plynú nám odtiaľ peniaze,  
           zamestnáva našich ľudí, zabezpečme my  našim občanom zamestnanie v obci, ďalej bola  
           šanca napraviť viaznucu komunikáciu s Duslom, mohli sme niečo vyťažiť z navrhnutého 
memoranda a mať písomný prísľub pre riešenia v obci. 
Ing. Hanzlík:  stále tvrdí, že Anilín je karcinogénny mutant a silne otravná látka. 
p. Hrabovský : sa opýtal  Ing. Hanzlíka, že ako mladý sa podieľal na výstavbe Inhibítora, či mu  
                         to vtedy nevadilo. 
p.Láng:  poukazuje sa na to, že ak aj alkohol a cigarety sú škodlivé, ale tie si človek vyberie  
              sám, ale  toto si nenavyberá to tu  bude. 
p. Láng a p. Fülöpová   : čo bude s prevádzkou za 20 rokov – pri realizácii  stavby v projekte  je  
               zakotvená aj likvidácia /odpoveď  Dusla/. 
 

2. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia. 
               
     S kontrolou plnenia uznesenia  oboznámil poslancov starosta obce, ktorú poslanci vzali na 
vedomie.  Správa je k dispozícii pre poslancov a tvorí prílohu zápisnice. 
      Po prejednaní OZ  predloženú správu vzalo na vedomie.  
 
3. Hospodárenie obce za rok 2012 – záverečný účet, stanovisko hl. kontrolóra obce, správa 

nezávislého audítora. 
 
     Predsedajúci zasadnutia oboznámil poslancov  s hospodárením  obce za rok 2012 – 
záverečným účtom, stanoviskom hl. kontrolóra obce, správou nezávislého audítora ktorý 
materiál bol doručený všetkým poslancom spolu s pozvánkou na dnešné zasadnutie. 
Po prejednaní odzneli nasledovné pripomienky: 
kontrolórka obce: kozmetické úpravy v bilancii aktív a pasív , ktoré boli upresnené účtovníčkou 
a pokladníčkou.  
Tvorbu rezervného fondu vo výške 12.824,39 €   OZ schválilo použiť   na kanalizáciu. 
Po prejednaní  predložené  správy  hospodárenie obce za rok 2012 – záverečný účet, stanovisko 
hl. kontrolóra obce, správa nezávislého audítora boli  vzaté na vedomie. Záverečný účet za rok 
2012 bol   jednohlasne schválený . 
 

4. Hospodárenie obce za I. Q 2013 
 
     Správou  o hospodárení obce za I. Q 2013  oboznámil starosta obce, ktorý konštatoval, že 
úmerne k príjmom boli čerpané aj výdavky, niektoré sú však prekročené /elektrika, poistné/ no 
i napriek tomu  hospodárenie v sledovanom štvrťroku  možno hodnotiť  kladne. 
Ďalej oboznámil poslancov, že obec nedodržala memorandum vlády  a ZMOS kde bolo uložené 
obciam šetriť 5%  na osobných nákladoch a 10% na tovaroch a službách. Zatiaľ ešte obci 
nehrozia žiadne sankcie, už sa upustilo aj  od toho, že úspora sa nemusí dotýkať  len miezd 
a tovarov ale bežných výdavkov ako celku. 
 Spolu s účtovníčkou  sa toto  prehodnotilo a hľadá sa  riešenie.  
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Kontrolórka obce poznamenala, že počas rozpočtového provizória obec hospodárila podľa 
zákona a neporušila žiadny predpis, plnenie výdavkov v niektorých položkách je už 109%, 
a preto treba pouvažovať s úpravou rozpočtu. 
Taktiež informovala so znením nového zákona, podľa ktorej je obmedzenie platieb v hotovosti 
nad 5.000 € takže nad túto sumu by  obec v hotovosti platiť nemala a taktiež s platným 
zákonom   splatnosti  faktúr kde nastala zmena .  
     Doporučuje  hospodárenie obce za I. Q 2013 vziať na vedomie. 
p. starosta: dal na zváženie, či nepristúpiť k spoplatneniu opravy kanalizácie. 
 

5. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Trnovec nad Váhom č.2/2013 o spôsobe 
náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd 

 
     S predmetným  VZN oboznámila prednostka úradu, ktorá poznamenala, že návrh VZN bol 
pripravený v zákonnej lehote, bol zverejnený a zaslaný poslancom. 
     K predloženému návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky. 
Po prejednaní bol návrh VZN  vzatý na vedomie  jednohlasne schválený. 
 

6. Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2013 o udeľovaní ocenení Obce Trnovec 
nad  Váhom 

 
    Prednostka úradu informovala poslancov s predmetným VZN, ktoré bolo zverejnené na 
stránke obce, vyvesené na úradnej tabuli v zákonnej lehote a doručené poslancom OZ. 
     Starosta obce poznamenal, že je možné predkladať návrhy na ocenenie. 
Predložený návrh poslanci vzali na vedomie a jednohlasne schválili. 
 
          7. Všeobecne záväzné nariadenie č.4/2013 o výške príspevku na čiastočnú úhradu 
              nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej  pôsobnosti 
            Obce Trnovec nad Váhom a určenie miesta a času zápisu detí na plnenie  povinnej 

školskej dochádzky v základnej škole 
 
S vypracovaným návrhom VZN č.4/2013  informovala prednostka úradu Ing. Motolíková, ktorá  
poznamenala, že predmetné VZN bolo vypracované na návrh ZŠ s MŠ, ktorá  predložila návrh 
na zvýšenie stravného. Jedná sa o zvýšenie  o 6-7 centov. Ostatné zostáva nezmenené.  Návrh 
VZN bol e mailom zaslaný všetkým poslancom. 
K predloženému návrhu  neodzneli žiadne pripomienky ani doplnky predložený návrh bol vzatý 
na vedomie a poslancami jednohlasne schválený. 
 

8. Správa bytovej komisie /preobsadenie bytov, predĺženie nájomných zmlúv/ 
 
So správou  bytovej komisie  na preobsadenie bytov a predĺženia nájomných zmlúv oboznámila 
poslancov Ing. Motolíková, prednostka úradu: 
- pridelenie 3 izbového bytu v bytovom dome č.78 pre manželov Feketeových od 16.05.2013 do  
  30.06.2015 
- pridelenie 1 izbového bytu na prízemí bytového domu č.79 Marekovi Klinkovi  od 16.05.2013    
  do 30.04.2014. 
- predĺženie nájomných zmlúv v bytovom dome č.303 –Klinková, Krištof, v bytovom dome  
  č.304 – M.Hrabovský a Jozef Mesároš do 30.06.2014 a žiadosť Jaroslava Mesároša  
  o prehodnotenie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú 
- predĺženie nájomných zmlúv v bytovom dome č.584 pre Ladislava Boháča do     
  30.06.2014 a ostatných žiadateľov – nájomníkov do 30.06.2015. 
- predĺženie nájomných zmlúv v bytovom dome 78 a 79 do 30.06.2015 
- predĺženie nájomných zmlúv pre nájomníkov v bytovom dome č.993,994, 995 do 30.06.2015. 
Všetci nájomníci predložili žiadosti o predĺženie nájmu aj s potrebnými dokladmi. 
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- p. Hrabovský:  ako sa riešila sťažnosť s rodinou Pákozdyovou, ktorá je problematická   
  a problémy naďalej trvajú  – boli napomenutý,    
- ak budú i naďalej spôsobovať problémy  nepredĺžiť im nájom 
- či je záznam na polícii, že riešili situáciu – áno je 
OZ doporučilo a schválilo uvedenej rodine schváliť predĺženie  nájomnej zmluvy  na 3 mesiace  
do 30.09.2013. 
Rodinám  V. Tóthová, D.Jakubec, J.Boženík,T.Valkár a D. Hambalková, ktorí  nepravidelne 
platili  momentálne však   platia  predĺžiť nájom  na 6 mesiacov. 
     Po prejednaní správy a pripomienok poslancov OZ správu bytovej komisie vzalo na vedomie 
a schválilo. 

9.OP – správa o činnosti / apríl – máj 2013/. 
 
     S predmetnou správou oboznámil poslancov náčelník obecnej polície kpt. Orosz. 
Správa tvorí prílohu zápisnice. 
dotazy a pripomienky k správe: 
 p. starosta  - je veľa najazdených km, treba viac chodiť peši čo je efektívnejšie. 
 p. Čerhák : na florbalovom turnaji mladiství ukradli zo šatne  veci hráčom , boli to naši  
      spouobčania 
 kpt. Orosz  obecná polícia ani nevedela o tom, že sa koná akcia,  
PaedDr. Suba : obecná polícia by mala vedieť o každom podujatí, zúčastniť sa jej a tým sa aj    
prezentovať, že ich tu máme pre občanov. 
Ing. Hanzlík : kto otváral florbalový turnaj, starosta odpovedal „ JA“  Ďakujem! 
Ing.Hlavatý: vozidlá parkujú na cestách, vytvárajú prekážky, komplikujú dopravu, bolo to už 
vznesené na minulom zasadnutí OZ   /  tento problém sa rieši / 
p. Láng: aké sú požiadavky  OP na skvalitnenie, zlepšenie ich činnosti v prospech ochrany 
majetku 
- policajné auto sa neustále opravuje, čo si vyžaduje nemalé finančné prostriedky,  bolo by 
potrebné v budúcnosti uvažovať o kúpe  lepšieho auta pre políciu, ďalej zakúpenie fotopasce 
a bateriek  pre policajtov. 
Ku kúpe auta poslanci navrhli pripraviť podmienky kúpy  a  stanoviť cenu. 
p. Hrabovský : či sa zistil páchateľ , ktorý ukradol auto na Jatovskej ulici – rieši to obecná aj  
štátna polícia 
p. Láng: ako je to s kamerovým systémom – 
kpt. Orosz :  stále sa na nej pracuje posledná etapa sa dokončieva, kde je slabšia viditeľnosť 
dorieši sa to použitím infražiaričov na zlepšenie obrazu, hlavné body sú vykryté kvalitnými 
kamerami a najlepšie by mali byť výjazdové kamery. 
PaedDr. Suba: poznamenal, že použitie starých kamier je neúčelné, vynaložili sa už nemalé 
finančné prostriedky /prijal sa pracovník, zriadil sa centrálny pult/  a bolo by na škodu, keby sa 
niečo stalo a staré kamery by  nesplnili  svoj účel. 
p.  Láng: ako funguje kamera na vodárni do Nového Trnovca – na vodárni kamera už nie je  ale 
je v Novom Trnovci. 
     Po prejednaní a odznelých dotazoch OZ  predmetnú správu vzalo na vedomie.  
 

10. Správa o činnosti Komisie športu, kultúry, mládeže, sociálnych vecí a 
zdravotníctva 

 
Predmetnú správu  predniesol  predseda komisie p. Čerhák, ktorá správa tvorí súčasť zápisnice. 
dotazy k správe: 
- p. Fülöpová: aká bola spolupráca a pomoc pri florbalovom turnaji , keď na ihrisku ani šatne  
  ani toalety otvorené neboli, súťažiaci museli behať do školy 
  či požiadala škola o spoluprácu TJ, zrejme opäť viazla komunikácia,  nedostatky je potrebné  
  tlmočiť aj rade školy. 
Po prejednaní a odznelých dotazoch OZ  predmetnú správu vzalo na vedomie.  
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10. Rôzne, došlá pošta /informácia o priebehu verejných obstarávaní na opravu 

       ciest a infraštruktúry NSO, zber, odvoz a zhodnotenie komunálneho odpadu, 
   žiadosť obyvateľov na výstavbu cesty pri Bytovkách č. 914,915,916 a 917, 

Detský domov v Nitre – príspevok na tvorbu úspor. 
 
- priebeh verejného obstarávania na opravu cesty   : čakáme na  návrh zmluvy  od vybratej   
   firmy 
- infraštruktúra NSO:  otváranie obálok bude19.06.2013 o 15,.00 hod. na obecnom úrade,  
   z poslancov sa zúčastnia Ing. Gašpieriková a p. Hrabovský  
- odvoz a zhodnotenie komunálneho odpadu :  podklady sa dávajú dokopy, termín jednania sa  
  dohodne 
- žiadosť obyvateľov na výstavbu cesty pri bytovkách 914,915,916 a 917 
   cesty, chodníky  okolo bytov sú majetkovo nevysporadané a vo veľmi zlom stave. 
Je potrebné preveriť podmienky vlastníctva nehnuteľností. 
- žiadosť  MO Csemadok  o poskytnutie dotácie a bezplatný prenájom priestorov kultúrneho    
  domu: 
   MO Csemadok požiadala o poskytnutie nenávratnej finančnej pomoci na organizovanie 3  
   dňového letného  denného tábora vo výške 300.-€ . 
   Po prejednaní žiadosti poslanci jednohlasne schválili poskytnutie dotácie vo výške 300.-€  
   pre žiadateľa. 
- žiadosť  Rímsko katolického farského úradu v Trnovci nad Váhom o poskytnutie  5 vriec    
  stavebného   materiálu /fein putz/ na opravu kostola v Hornom Jatove. 
  Predloženú žiadosť poslanci vzali na vedomie a jednohlasne schválili poskytnutie  
  požadovaného materiálu.   
- žiadosť ZŠ s MŠ o výmenu PVC v družine a školskom klube detí. 
   RÚVZ Nitra  kontrolou uložil  výmenu poškodeného a nevyhovujúceho PVC v družine  
   a školskom klube detí .Jedná sa o 510 m2 čo činí cca 10.000.-€.  Je potrebné preveriť, či  
   z hľadiska hygieny by nebolo možné použiť dlažbu. 
   Predložená žiadosť bola vzatá na vedomie. 
 - Agneša Izsófová, bytom Dlhá nad Váhom – ponuka na kúpu nehnuteľnosti: 
    nakoľko uvedená nehnuteľnosť je majetkovo nevysporiadaná bolo doporučené, aby  
    nehnuteľnosť po majetkovej stránke bola vysporiadaná vlastníkmi.  
    Predmetnú ponuku poslanci vzali na vedomie. 

   - Detský domov v Nitre – príspevok na tvorbu úspor : 
      Obec obdržala žiadosť  Detského domova Nitra kde sú umiestnené malol. deti Sztojkové  
      Perla a Kevin o tvorbu úspor dieťaťa s cieľom uľahčenia a podpory budúceho      
      osamostatnenia sa. Po oboznámení sa  so žiadosťou, OZ vzalo žiadosť na vedomie. 
 
                                           11. D i s k u s i a : 
 
 p. Láng:  dotaz na chodník v Novom Trnovci  - rieši sa úprava projektu na základe  
     pripomienok Ž SR. 
 p. Čelitko:  osadiť  stĺp a predĺžiť elektrickú sieť v Píšťalovej ulici z dôvodu výstavby RD 
p. Hrabovský: neosvetlená nebezpečná   križovatka vo Vážskej ulici 
p. Čerhák: cintorín v Hornom Jatove / siláž na hroboch/  bolo to riešené starostom obce 
                  biologický a stavebný odpad v rómskych dvoroch  - cestou OP  spoluobčanov 
upozorniť na  porušenie VZN o nakladaní s odpadom. 
p. Láng: zabezpečiť poriadok obecnou políciou na obecných dňoch hlavne u  rómskych  
    spoluobčanov .  
Ing. Hanzlík: či má niekto z poslancov  záujem o prečítanie záznamu z verejného prerokovania  
       Anilín, aby to nebolo moc tendenčné.   
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  Nakoľko program rokovania bol vyčerpaný, predseda návrhovej komisie prečítal a potvrdil 
správnosť prijatého uznesenia. 
 
 
V Trnovci nad Váhom  dňa 10. júna 2013 
 
Zapísala: K.Zalubelová                                                
 
 
 
 
 
           Ing. Ján Hrabovský 
                                                                                              starosta obce 
 
 
 
Overovatelia:    
 
                                                 
Ing. Jozef Hanzlík: 
 
Alojz Čelítko:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

U Z N E S E N I E 
z 20.zasadnutia obecného zastupiteľstva  

konaného dňa 10.06.2013 
 

Uznesenie č. 139/2013 
 

Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia 
 
Obecné zastupiteľstvo: 
 
A. berie na vedomie : 
     l. Kontrolu plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. 
 
B. v o l í : 
     1. Návrhovú komisiu v zložení : Ing. Mária Gašpieriková, Erika Fülöpová , Ing. Jaroslav  
         Hlavatý. 
 

Uznesenie č. 140/2013 
 

Hospodárenie obce za rok 2012 a za 1. Q. 2013 
 
Obecné zastupiteľstvo: 
 
A. berie na vedomie : 
     1. Hospodárenie obce za rok 2012 – výročnú správu 
     2. Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2012 
     3. Stanovisko hlavného kontrolóra obce 
     4. Hospodárenie obce za 1.Q.2013 
 
B. s c h v a ľ u j e : 
     1. Celoročné  hospodárenie obce za rok 2012 bez výhrad 
     2.  Záverečný účet obce za rok 2012  
     3.  Tvorbu rezervného fondu vo výške 12.824,39 € 
     4.  Použitie rezervného fondu vo výške 12.824,39 € na stavbu kanalizácie 
 

Uznesenie č. 141/2013 
 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Trnovec nad Váhom č.2/2013 o spôsobe 
náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd 

 
Obecné zastupiteľstvo : 
 
A. berie na vedomie  
     1. Návrh všeobecne záväzného  nariadenia Obce Trnovec nad Váhom č.2/2013 o spôsobe 
          náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd 
B. s c h v a ľ u j e  
     1. Všeobecne záväzné  nariadenie Obce Trnovec nad Váhom č.2/2013 o spôsobe 
          náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd 
 

Uznesenie č. 142/2013 
Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2013 o udeľovaní ocenení Obce Trnovec 

nad  Váhom 
 



Obecné zastupiteľstvo : 
 
A. berie na vedomie: 
     1. Návrh všeobecne záväzného  nariadenia č.3/2013 o udeľovaní ocenení Obce Trnovec 
         nad  Váhom 
 B. s c h v a ľ u j e : 
      1. Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2013 o udeľovaní ocenení Obce Trnovec 
           nad  Váhom 
 

Uznesenie č. 143/2013 
 

Všeobecne záväzné nariadenie č.4/2013 o výške príspevku na čiastočnú úhradu 
              nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej  pôsobnosti 

            Obce Trnovec nad Váhom a určenie miesta a času zápisu detí na plnenie  povinnej 
školskej dochádzky v základnej škole 

 
Obecné zastupiteľstvo: 
 
A. berie  na vedomie : 
     1. Návrh všeobecne záväzného  nariadenia č.4/2013 o výške príspevku na čiastočnú úhradu 
         nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej  pôsobnosti 
         Obce Trnovec nad Váhom a určenie miesta a času zápisu detí na plnenie  povinnej 
         školskej dochádzky v základnej škole 
B. s c h v a ľ u j e : 
     1. Všeobecne záväzné  nariadenie č.4/2013 o výške príspevku na čiastočnú úhradu 
         nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej  pôsobnosti 
         Obce Trnovec nad Váhom a určenie miesta a času zápisu detí na plnenie  povinnej 
         školskej dochádzky v základnej škole 
 

Uznesenie č. 144/2013 
 

Správa bytovej komisie /preobsadenie bytov, predĺženie nájomných zmlúv/ 
 
Obecné zastupiteľstvo: 
 
A. berie  na vedomie : 
     1. Správu bytovej komisie 
 
B.  s c h v a ľ u j e : 
      1. Pridelenie 3-izbového bytu č.3 v Bytovom dome 78 pre manželov Feketeových od  
          16.05.2013 do 30.06.2015. 
      2. Pridelenie l-izbového bytu na prízemí Bytového dmu č.79 Marekovi Klinkovi od  
          16.05.2013 do 30.04.2014. 
      3. Predĺženie nájomných zmlúv v bytovom dome č.303 /Klinková, Krištof/ a č.d.304 
          M.Hrabovský a Jozef Mesároš do 30.06.2014 a Jaroslav Mesároš na dobu neurčitú. 
      4. Predĺženie nájomných zmlúv v Bytovom dome č.10 pre L.Boháča do 30.06.2014  
          a ostatných žiadateľov – nájomníkov do 30.06.2015. 
     5.  Predĺženie nájomných zmlúv v Bytovom dome č. 78 a 79 do 30.06.2015 okrem bytu č. 3  
          v bytovom dome č.78 nájomcovi  rod. Pákozdyová na 3 mesiace do 30.09.2013. 
     6.  Predĺženie  nájomných zmlúv pre nájomníkov v Bytovom dome č.993,994,995 do  
          30.06.2015 okrem nájomníkov V.Tóthová, D.Jakubec, J.Boženík, T.Valkár a D.  
          Hambalková na 6 mesiacov. 
 
 
 
 



 
Uznesenie č. 145/2013 

 
OP- správa o činnosti / apríl – máj/ 2013 

 
Obecné zastupiteľstvo: 
A.  berie na  vedomie: 
      1. Správu OP za apríl – máj 2013 
 

Uznesenie č. 146/2013 
 

Správa o činnosti Komisie športu, kultúry, mládeže, sociálnych vecí a 
zdravotníctva 

 
Obecné zastupiteľstvo: 
A. berie  na vedomie: 
     1. Správa o činnosti Komisie športu, kultúry, mládeže, sociálnych vecí a zdravotníctva 
 
 

Uznesenie č. 147/2013 
 

Rôzne, došlá pošta /informácia o priebehu verejných obstarávaní na opravu 
ciest a infraštruktúry NSO, zber, odvoz a zhodnotenie komunálneho odpadu,žiadosť obyvateľov 
na výstavbu cesty pri Bytovkách č. 914,915,916 a 917, 
Detský domov v Nitre – príspevok na tvorbu úspor, žiadosť ZŠ s MŠ o výmenu PVC v družine 
a školskej jedálni na základe výzvy RÚVZ Nitra, žiadosť Rímsko katolického farského úradu 
 pomoc pri prácach na kostole Horný Jatov, žiadosť MO Csemadok o dotáciu 300 ,-€ a  
bezplatného prenájmu priestorov kultúrneho domu na letný denný tábor, ponuku Agneši 
Izsófovej o odpredaj nehnuteľnosti. 
 
Obecné zastupiteľstvo: 
A. berie  na vedomie: 
     1. Informáciu starostu obce o priebehu verejných obstarávaní na opravu ciest  

         a infraštruktúru NSO, zber, odvoz a zhodnotenie komunálneho odpadu ,žiadosť obyvateľov 
       na výstavbu cesty pri Bytovkách č. 914,915,916 a 917, 
       Detský domov v Nitre – príspevok na tvorbu úspor, žiadosť ZŠ s MŠ o výmenu PVC    
       v družine a školskej jedálni na základe výzvy RÚVZ Nitra, žiadosť Rímsko katolického  
       farského úradu o pomoc pri prácach na kostole Horný Jatov, žiadosť MO Csemadok  
       o dotáciu 300 ,-€ a bezplatného prenájmu priestorov kultúrneho domu na letný denný tábor,  
       ponuku Agneši Izsófovej o odpredaj nehnuteľnosti. 
B.  s c h v a ľ u j e : 
      1. Dotáciu pre MO Csemadok vo výške 300,-€ na letný tábor 
 
 

Uznesenie č. 148/2013 
 

Diskusia 
 
Obecné zastupiteľstvo: 
A. berie  na vedomie: 
     1. Príspevky podané v rámci diskusie. 
 
 
         Ing. Ján Hrabovský 
                starosta obce 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


