
  
UZNESENIE 

z 22. zasadnutia obecného zastupiteľstva 
konaného dňa 14.10.2013: 

 
 

Uznesenie č.159/2013 
Kontrola plnenie uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia 

 
Obecné zastupiteľstvo: 
 

A. berie na vedomie: 
1. Kontrolu plnenia  uznesenia z predchádzajúcich zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

            2. Výsledok kontroly zaplatených poplatkov za stočné vykonanej hlavnou  
                kontrolórkou obce. 
 

B. volí: 
1. Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Hlavatý, Ing. Hanzlík, p. Čerhák 

     
      C. schvaľuje: 
           1. Návrh hlavnej kontrolórky na vytvorenie účinného systému výberu stočného. 
     
      D. ukladá: 
           1. Komisiám finančnej a životného prostredia nastaviť účinný systém výberu stočného 
              Termín: do konca roka 2013. 

 
U znesenie č. 160/2013 

                 Plnenie rozpočtu k 30.09.2013 
Obecné zastupiteľstvo: 
 

A. berie na vedomie: 
  1. Hospodárenie obce k 30.9.2013 

        2. Stanovisko hlavného kontrolóra obce.  
 
 

Uznesenie č. 161/2013 
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti a výsledkoch ZŠ Trnovec nad Váhom 

      za šk.r. 2012/2013 
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti a výsledkoch MŠ Trnovec nad Váhom 

                  za šk. rok 2012/2013 
 

 
Obecné zastupiteľstvo: 
 
A. berie na vedomie: 
    1. Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti a výsledkoch ZŠ Trnovec nad Váhom 
        za šk.r. 2012/2013. 
  
    2. Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti a výsledkoch MŠ Trnovec nad Váhom 
        za šk. rok 2012/2013. 
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B. schvaľuje: 
   1. Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti a výsledkoch ZŠ Trnovec nad Váhom 
        za šk.r. 2012/2013. 
 
    2. Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti a výsledkoch MŠ Trnovec nad Váhom 
        za šk. rok 2012/2013. 
 
   

Uznesenie č. 162/2013 
Obecná polícia – správa o činnosti za III. Q. 2013  

 
Obecné zastupiteľstvo: 
 
 A. berie na vedomie: 
     1. Správu o činnosti obecnej polície za III.Q.2013 
 
     

Uznesenie č. 163/2013 
Dodatok č. 1 k VZN číslo 1/2012 o sociálnych službách v obci Trnovec nad Váhom 

 
Obecné zastupiteľstvo: 
 
 A. berie na vedomie: 
     1. Dodatok č. 1 k VZN číslo 1/2012 o sociálnych službách v obci Trnovec nad Váhom 
 
 B. schvaľuje: 
     1. Dodatok č. 1 k VZN číslo 1/2012 o sociálnych službách v obci Trnovec nad Váhom 
         s platnosťou a účinnosťou od 01.11.2013. 
 
 

Uznesenie č. 164/2013 
Preobsadenie uvoľnených bytov, kritériá pre posudzovanie žiadostí 

 
Obecné zastupiteľstvo: 
 
 A. berie na vedomie: 
     1. Návrh bytovej komisie na preobsadenie uvoľnených bytov 
     2. Návrh kritérií na posudzovanie žiadostí o pridelenie nájomného bytu podľa prílohy 
 
B. schvaľuje: 
    1. Pridelenie 2 izbového č. 8 bytu v Bytovke č. 78 pre Katarínu Mäsiarovú od 01.10.2013  
        do 30.06.2015. 
    2. Pridelenie 2 izbového bytu č.6 v Bytovke č. 994 pre Anetu Leidlovú od 16.10.2013 
        do .30.06.2015. 
    3. Pridelenie 3-izbového bytu č. 5 v Bytovke číslo 994 pre manželov Chladných  
        od 01.11.2013 do 30.06.2014. 
    4. Kritériá pre posudzovanie žiadostí na pridelenie nájomného bytu podľa prílohy. 
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Uznesenie č. 165/2013 
Návrh na vyradenie knižného fondu obecnej knižnice 

 
Obecné zastupiteľstvo: 
 
 A. schvaľuje: 
    1.  Vyradenie knižného fondu obecnej knižnice podľa prílohy počet kníh 549 ks a 39 ks 
        nedobytných kníh. 
 

Uznesenie č. 166/2013 
Rôzne, došlá pošta 

 
Obecné zastupiteľstvo: 
 
 A. berie na vedomie: 
      1. Žiadosti rodičov detí o príspevky obce pre Centrum voľného času v Šali. 
      2. Ponuku na vypracovanie projektu z Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja  
          obce. 
      3. Ďalšie diskusné príspevky starostu a ostatných prítomných. 
 
B. schvaľuje: 
     1. Poskytnutie príspevkov pre deti v Centre voľného času v Šali vo výške 60 eur na dieťa 
         na  kalendárny rok 2013. 
 
 
 
V Trnovci nad Váhom, 14.10.2013 
 
 
 
        Ing. Ján Hrabovský 
                          starosta obce 
 
 


