UZNESENIE
z 23. zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 16.12.2013
Uznesenie č.167/2013
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. Mária Gašpieriková, Erika Fülöpová, Rastislav
Hrabovský.
Uznesenie č. 168/2013
Programový rozpočet obce na roky 2014-2016
Obecné zastupiteľstvo:
A. berie na vedomie:
1. Programový rozpočet obce na obdobie 2014-2016
2. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na roky 2014-2016.
B. schvaľuje:
1. Rozpočet obce na rok 2014 so zmenami: dotácia pre TJ vo výške 20600 eur,
pre stolný tenis 7690 eur, pre Základnú školu 10900 eur, pre MŠ 1250 eur.
C. neschvaľuje:
1. Poskytnutie dotácie pre Detskú organizáciu Fénix Trnovec nad Váhom.
Uznesenie č. 169/2013
Všeobecne záväzné nariadenia obce
Obecné zastupiteľstvo:
A. berie na vedomie:
1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2013 o podmienkach a podrobnostiach
vodenia psov na území obce Trnovec nad Váhom
2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2013 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Trnovec
nad Váhom
3. Informáciu o príprave Všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
B. schvaľuje:
1. Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2013 o podmienkach a podrobnostiach
vodenia psov na území obce Trnovec nad Váhom

-22. Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2013 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Trnovec
nad Váhom
Uznesenie č. 170/2013
Návrh zápisu do obecnej kroniky - rok 2012
Obecné zastupiteľstvo:
A. schvaľuje:
1. Zápis predloženého textu za rok 2012 do obecnej kroniky
Uznesenie č. 171/2013
Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľností NSK
„ býv. fara“
Obecné zastupiteľstvo:
A. berie na vedomie:
1. Informáciu starostu obce o výsledku obchodnej verejnej súťaže na odpredaj
nehnuteľností NSK „ býv. fara“.
B. schvaľuje:
1. Odkúpenie nehnuteľností v k.ú. Trnovec nad Váhom pozemky registra „C“ KN:
parcela číslo 17 o výmere 816 m2 zastavané plochy a nádvoria, parcela č. 18/1
o výmere 2173 m2 zastavané plochy a nádvoria a stavbu súp. číslo 13 na parcele
číslo 18/1 fara v celosti v sume 89 400 eur ( slovom osemdesiatdeväťtisícštyristo
eur).
Uznesenie č. 172/2013
Rôzne, došlá pošta ( žiadosti o predĺženie nájomných zmlúv v obecných bytoch,
prenájom nebytových priestorov v Kultúrnom dome .. , žiadosť o prenajatie
miestnosti na detskú herňu..)
Obecné zastupiteľstvo:
A. berie na vedomie:
1. Žiadosti o predĺženie nájomných zmlúv v obecných bytoch nájomníkov: Denisa
Hambalková, Juraj Boženík ml., Tibor Valkár, Daniel Jakubec, Veronika Tóthová.
2. Žiadosť o prenájom nebytových priestorov v Kultúrnom dome.
3. Žiadosť o prenajatie miestnosti na detskú herňu.
4. Opätovnú žiadosť Detského domova v Nitre o tvorbe úspor pre mal. deti Sztojkové.
5. Návrh nájomnej zmluvy Farmy Majcichov na prenájom poľnohospodárskej pôdy.
B. schvaľuje:
1. Predĺženie nájomných zmlúv v obecných bytoch pre nájomníkov: Denisa
Hambalková, Juraj Boženík ml., Tibor Valkár, Daniel Jakubec, Veronika Tóthová
do 30.06.2014.
2. Prenájom miestnosti v Klube dôchodcov na detskú herňu.

-33. Zámer obce na prenájom poľnohospodárskej pôdy v k.ú. Trnovec nad Váhom parcela
číslo 1560/22 orná pôda o výmere 5736 m2 a 1595/1 orná pôda o výmere 5078 m2
na obdobie 5 rokov a zverejnenie zámeru na dobu 15 dní.
C. neschvaľuje:
1. Tvorbu úspor pre maloleté deti Sztojkové.
Uznesenie č. 173/2013
Diskusia
Obecné zastupiteľstvo:
A. berie na vedomie diskusné príspevky:
1. Nákup vybavenia do Zariadenia opatrovateľskej služby, zavedenie teplej vody
do izieb, výmenu podláh.
2. Sťažnosti občanov na krádeže v cintoríne, na prácu obecnej polície.
3. Informáciu riaditeľky školy Mgr. Srňánekovej o výsledku štátnej školskej
inšpekcie v materskej škole; o inventarizácii majetku.
4. Písomnú informáciu kpt. Bc. Jozefa Orosza k pripomienkam poslancov zo dňa
21.11.2013.
B. odporúča starostovi obce:
1. Odvolať kpt. Bc. Jozefa Orosza z funkcie náčelníka Obecnej polície.
2. Dočasne poveriť s výkonom funkcie zástupcu náčelníka Obecnej polície
p. Rolanda Szaba člena OP.
V Trnovci nad Váhom, 17.12.2013
Ing. Ján Hrabovský
starosta obce

