
 
UZNESENIE 

z 10. zasadnutia obecného zastupiteľstva 
konaného dňa 16.04.2012: 

 
 

Uznesenie č.69 /2012 
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, Ing. Hanzlík, p. Fülöpová 
 
                                      Uznesenie č. 70/2012 

                                    Hospodárenie obce za rok 2011 a za I.Q.2012 
 
Obecné zastupiteľstvo: 
 

A. berie na vedomie: 
  1. Hospodárenie obce za rok 2011- výročnú správu 

        2. Stanovisko hlavného kontrolóra obce 
        3. Hospodárenie obce za l.Q.2012 
 
   B.  schvaľuje: 
        1. Celoročné hospodárenie obce za rok 2011 bez výhrad 
 
 
                                                    Uznesenie č. 71/2012 

         Obecná polícia- správa o činnosti za I.Q. 2012, výberové konanie 
 
Obecné zastupiteľstvo: 
 
    A.  berie na vedomie: 
         1.  Správu o činnosti Obecnej polície za I. Q. 2012 
         2.  Správu výberovej komisie o prijímaní členov OP 
 
    B.  vymenúva náčelníka OP, p. Jozefa Orosza.   
 

Uznesenie č. 72/2012 
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 predloženú  predsedkyňou komisie 



      Uznesenie č. 73/2012 
                    Správa bytovej komisie 
 

Obecné zastupiteľstvo: 
 
  A. berie na vedomie: 
      1. Správu bytovej komisie podanú predsedom komisie Ing. Hanzlíkom 
 

B. schvaľuje: 
1. Predĺženie nájomných zmlúv pre nájomníkov: Miroslav Hrabovský, Tibor Valkár, 
    Juraj Boženík, do 30.6.2012. 
2. Predĺženie nájomnej zmluvy pre nájomníčku Veroniku Tóthovú do 30.4.2012. 

         3. Uzatvorenie nájomnej zmluvy pre Denisu Hambalkovú v bytovke č. 993- 3-izbový 
             byt od 1.4.2012 do 30.6.2012. 
         4. Uzatvorenie nájomnej zmluvy pre žiadateľa Eriku Jančovičovú bytom Trnovec nad 
             Váhom, v bytovom dome č. 1- 3-izbový byt č.6 v podkroví od 1. mája 2012 do 
             30.09.2012 
                  
                                                   Uznesenie č. 74/2012 
          Zásady Obce Trnovec nad Váhom určujúce pravidlá nájmu a prenájmu bytových 
                               a nebytových priestorov a obecných pozemkov 
 
Obecné zastupiteľstvo: 
 

A. schvaľuje: 
1. Zásady Obce Trnovec nad Váhom určujúce pravidlá nájmu a prenájmu bytových 
     a nebytových priestorov a obecných pozemkov. 
 

 
                                      Uznesenie č.75/2012                                                        
Zásady, ktorými sa určuje nakladanie s obecnými nájomnými bytmi v Obci Trnovec 
                                                   nad Váhom 

 
Obecné zastupiteľstvo: 

 
A. schvaľuje: 

1. Zásady, ktorými sa určuje nakladanie s obecnými nájomnými bytmi v Obci Trnovec 
     nad Váhom 

 
 
                                   Uznesenie č. 76/2012 

           Zásady pre tvorbu a hospodárenie s finančnými prostriedkami fondu prevádzky, 
                                                 údržby a opráv (FPÚO) 

 
 
Obecné zastupiteľstvo: 
 

A. schvaľuje: 
          1. Zásady pre tvorbu a hospodárenie s finančnými prostriedkami fondu prevádzky,     
              údržby a opráv (FPÚO) 



 
                                   Uznesenie č. 77/2012 

Všeobecne záväzné nariadenie číslo 1/2012 o sociálnych službách v obci Trnovec nad Váhom 
 
Obecné zastupiteľstvo: 
 

A. schvaľuje: 
            1. Všeobecne záväzné nariadenie číslo 1/2012 o sociálnych službách v obci Trnovec 
                 nad Váhom 
 
                                                Uznesenie č. 78/2012 
                       ÚPN obce- súborné stanovisko ku konceptu riešenia 
 
Obecné zastupiteľstvo: 
 

A. schvaľuje: 
1. Súborné stanovisko ku konceptu riešenia Územného plánu a ukladá spracovateľovi 

                spracovať návrh riešenia Územného plánu obce Trnovec nad Váhom v zmysle tohto  
                Súborného stanoviska, vrátane zapracovania akceptovateľných pripomienok od  
                dotknutých orgánov štátnej správy, dotknutých organizácií, fyzických  
                a právnických osôb 
 
                                               Uznesenie č. 79/2012 
                           Delegovanie štyroch zástupcov obce do Rady školy 
 
Obecné zastupiteľstvo: 
 

A. deleguje: 
1. Za zástupcov do Rady školy: Mgr. Iveta Batyková, Erika Fülöpová, Rastislav  

Hrabovský, Gabriela Melegová 
                                  

Uznesenie č. 80/2012 
                                       Rôzne, došlá pošta 

 
Obecné zastupiteľstvo: 
 

A. berie na vedomie:   
1. Ponuku na predaj pozemku- Elvíra a Róbert Alakszoví 
2. Žiadosť o prenájom pozemku- Štefan Vánik  
3. Príprava obecných dní 

 
                                     Uznesenie č. 81/2012 

                                                Diskusia 
 

Obecné zastupiteľstvo: 
 
A. berie na vedomie: 

1. Diskusné príspevky 
 

V Trnovci nad Váhom, 17.04.2012 
                                                                     Ing. Ján Hrabovský,  starosta obce 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Trnovci nad Váhom: 16.04.2012                                          Ing. Ján Hrabovský  

         starosta obce 
 
 
 

          


