
UZNESENIE 
z 11. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

konaného dňa 11.06.2012: 
 
 

Uznesenie č.82 /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. Gašpieriková, p. Čerhák, PaedDr. Suba. 
 
 
                                      Uznesenie č. 83/2012 

Správa audítora, záverečný účet 
 
Obecné zastupiteľstvo: 
 

A. berie na vedomie: 
  1. Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke obce za rok 2011. 

         
  
   B.  schvaľuje: 
        1. Záverečný účet obce za rok 2011 bez výhrad.  
        2. Tvorbu rezervného fondu vo výške 17 562 eur. 
        3. Použitie rezervného fondu 17 562 eur na výstavbu kanalizácie. 
  
 
                                                       Uznesenie č. 84/2012 

                     Obecná polícia- správa o činnosti ( apríl- máj 2012) 
 
Obecné zastupiteľstvo: 
 
    A.  berie na vedomie: 
         1.  Správu o činnosti Obecnej polície za obdobie apríl- máj 2012. 
          
 
     

       Uznesenie č. 85/2012 
                                             Prehodnotenie platu starostu obce 
 
 
Obecné zastupiteľstvo: 
 
  A. berie na vedomie: 
       1. Návrh na prehodnotenie platu starostu. 



 
B. schvaľuje: 

1. Zvýšenie platu starostu o 36,65 %, t.j. celkom plat starostu mesačne je 2127 eur, 
    slovom dvetisícstodvadsaťsedem eur. 

 
 

      Uznesenie č. 86/2012 
    Návrh VZN č.2/2012 o vytváraní zdravého životného prostredia, o ochrane verejného 
                              poriadku a zelene na území obce Trnovec nad Váhom 

 
Obecné zastupiteľstvo: 
 
   A. berie na vedomie: 
      1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2012 o vytváraní zdravého životného  
         prostredia, o ochrane verejného poriadku a zelene na území obce Trnovec nad Váhom. 
 
 
   B. schvaľuje: 
      1. Všeobecne záväzné nariadenie č.2/2012 o vytváraní zdravého životného prostredia, o 
          ochrane verejného poriadku a zelene na území obce Trnovec nad Váhom  
          s pripomienkami. 
                  
 
                                                    Uznesenie č. 87/2012 
      Návrh VZN č.3/2012 o podmienkach a podrobnostiach držania psov na území obce  
                                                   Trnovec nad Váhom 
 
Obecné zastupiteľstvo: 
 

A. berie na vedomie: 
1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č.3/2012 o podmienkach a podrobnostiach  

držania psov na území obce Trnovec nad Váhom 
       
      B. schvaľuje: 
           1. Všeobecne záväzné nariadenie  č.3/2012 o podmienkach a podrobnostiach držania  

    psov na území obce Trnovec nad Váhom s pripomienkami. 
 
 

                                        Uznesenie č.88/2012                                                        
                   Predĺženie nájomných zmlúv v obecných bytoch 

 
 
Obecné zastupiteľstvo: 

 
A. schvaľuje: 

1. Predĺženie nájomných zmlúv v obecných bytoch nasledovne:  
v bytovke č. 303- Anita Klinková a Ladislav Krištof do 30.06.2013 
v bytovke č. 304- Jozef  Mesaroš a Jaroslav Mesároš do 30.06.2013 
                             Miroslav Hrabovský do 30.09.2012 
v bytovke č. 584- Ladislav Boháč do 30.06.2013 



v bytovke č. 993- Juraj Boženík, Denisa Hambalková, Veronika Tóthová  
                             do 30.09.2012 
v bytovke č. 994- Tibor Valkár a manželka do 30.09.2012 

 
 

                                       Uznesenie č. 89/2012 
          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. 90/2012 

                                       Rôzne, došlá pošta 
 
Obecné zastupiteľstvo: 
 

A. berie na vedomie:   
1. Žiadosti o kúpu pozemkov manželov Molnárových, Mackyových a Andelových. 
2. Žiadosť obyvateľov Poštovej ulice o predĺženie vedenia miestneho rozhlasu.  
3. Predložený zámer navrhovateľa A. I. Farma, s.r.o. Mojmírovce 

 ,, Poľnohospodárska bioplynová stanica Horný Jatov“. 
 
 

B. schvaľuje: 
1. Prevod majetku obce v zmysle § 9a, ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov - pozemky, ktoré tvoria priľahlé 
plochy k pozemkom zastavaných stavbou vo vlastníctve navrhovateľov Štefan 
Macky a manželka Helena , vedené v katastrálnom území Trnovec nad Váhom na 
LV 1057 parcela č. 466/29 o výmere 1 m2 zastavané plochy a nádvoria, parcela  
č. 466/30 o výmere 22 m2 zastavané plochy a nádvoria v prospech  Štefan Macky, 
rod. Macky, a manželka Helena obaja trvale bytom Trnovec nad Váhom č. 502 
v celosti, v cene 8,50 eur za 1m2  celkom 195,50 eur, slovom 
jednostodeväťdesiatpäť a 0,50 centov. 
Náklady súvisiace s prevodom nehnuteľností hradí kupujúci. 

2. Prevod majetku obce v zmysle § 9a, ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o 
majetku obcí v znení neskorších predpisov - pozemky, ktoré tvoria priľahlé plochy 
k pozemkom zastavaných stavbou vo vlastníctve navrhovateľov Jozef Molnár 
a manželka Mária, vedené v katastrálnom území Trnovec nad Váhom LV 1057 
parcela č. 466/27 o výmere 2 m2 zastavané plochy a nádvoria, parcela č. 466/28  
o výmere 22 m2 zastavané plochy a nádvoria v prospech Jozef Molnár, rod. 
Molnár, a manžela Mária obaja bytom Trnovec nad Váhom  

      č. 502 v celosti, v cene 8,50 eur za 1 m2 celkom 204 eur, slovom dvestoštyri eur.     
      Náklady súvisiace s prevodom nehnuteľností hradí kupujúci. 
3. Prevod majetku obce v zmysle § 9a, ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov – pozemok, ktorý tvorí priľahlú plochu 
k pozemkom zastavaných stavbou vo vlastníctve navrhovateľov Mgr. Pavol Andel 
a manželka Katarína, vedený v katastrálnom území Trnovec nad Váhom LV 1057 



parcela č. 717/2 záhrada o výmere 330 m2 v prospech  Mgr. Pavol Andel, rod. 
Andel, a manželka Katarína obaja bytom Trnovec nad Váhom č. 916 v celosti, 
v cene 8,50 eur za 1 m2 celkom 2805 eur, slovom dvetisícosemstopäť eur.  
Náklady súvisiace s prevodom nehnuteľnosti hradí kupujúci. 

4. Príspevok na základe žiadosti Csemadok o. z. vo výške 400 eur na detský tábor 
v lete 2012. 

5. Stanovisko pre Obvodný úrad životného prostredia Šaľa, že zámer 
,,Poľnohospodárska bioplynová stanica Horný Jatov“  má byť posudzovaný podľa 
zákona o hodnotení vplyvov na životné prostredie.   

 
 

                                         Uznesenie č. 91/2012 
                                                     Diskusia 

 
Obecné zastupiteľstvo: 

 
A. berie na vedomie: 

1. Diskusné príspevky:  
a) R. Hrabovského informáciu z Rady školy. 
b) PaedDr. Subu návrh na rozšírenie kamerového systému v obci, upozornenie na 

tvorbu čiernych skládok odpadu, rekonštrukcia chodníkov, financie a euro. 
c) Pána Lánga rozšírenie chodníka v Novom Trnovci n/V. Pozitívne hodnotenie 

rybárskych pretekov v obci, udržiavanie trávnatých plôch- kosenie. 
d) Pána Čerháka potreba zapieskovania multifunkčného ihriska a starostlivosť 

o prevádzku ihriska.  
e) Dotaz pána Čelítka na výstavbu inžinierskych sietí na Píšťalovej ulici pri 

novovytvorených pozemkoch a osvetlenia, problém premnoženia líšok 
v katastri obce. 

f)  Ing. Gašpierikovej o skvalitnení funkčnosti obecného rozhlasu. 
g) Pána starostu informáciu o možnostiach využitia  starej kotolne pri Základnej 

škole a informáciu o príprave Obecných dní. 
 

 
 

 
V Trnovci nad Váhom, dňa 12.06.2012. 

 
                                                                      

 
         Ing. Ján Hrabovský 
             starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
         



Zápisnica 

              z jedenásteho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 11.06.2012 

 

Prítomní: 

1. Ing. Ján Hrabovský, starosta obce 
2. Alojz Čelítko 
3. PaedDr. Imrich Suba 
4. Ing. Mária Gašpieriková 
5. Erika Fülöpová 
6. Ing. Jozef Hanzlík 
7. Ing. Jaroslav Hlavatý 
8. Rastislav Hrabovský 
9. Róbert Láng 
10. Jaroslav Čerhák  
11. Ing. Mária Fülöpová, kontrolórka obce 
12. Ing. Motolíková, prednostka úradu a zapisovateľ 

 

Program: 

1.   Otvorenie, schválenie programu 
2.   Určenie zapisovateľa a voľba overovateľov zápisnice   
3.   Voľba návrhovej komisie 
4.   Kontrola plnenia uznesení 
5.   Správa audítora, záverečný účet 
6.   Obecná polícia – správa o činnosti ( apríl-máj 2012) 
7.   Prehodnotenie platu starostu obce 
8.   Návrh VZN č. 2/2012 o vytváraní zdravého životného prostredia, o ochrane verejného 
      poriadku a zelene na území obce Trnovec nad Váhom 
9.   Návrh VZN č. 3/2012 o podmienkach a podrobnostiach držania psov na území obce 
      Trnovec nad Váhom 
10.  Predĺženie nájomných zmlúv v obecných bytoch 
11.  Správa o činnosti Komisie športu, kultúry, mládeže, sociálnych vecí a zdravotníctva 
12.  Rôzne, došlá pošta ( žiadosti o kúpu pozemku manželia Molnároví a Mackyoví, 
       Mgr. Pavol Andel a manželka,  žiadosť obyvateľov Poštovej ul. o predĺženie vedenia 
       miestneho rozhlasu, Navrhovateľ A.I.Farma, s.r.o. Mojmírovce- predloženie zámeru 
       „ Poľnohospodárska bioplynová stanica Horný Jatov “) 
 13.  Diskusia 
 14. Návrh na uznesenie 
 15. Záver 



Otvorenie, schválenie programu, určenie zapisovateľa a určenie  overovateľov zápisnice a 
voľba návrhovej komisie 

    Jedenáste zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo 11. júna 2012 v zasadačke 
obecného úradu. Predsedajúcim zasadnutia bol starosta obce Ing. Ján Hrabovský. Prítomných 
bolo 9 poslancov. Zasadnutie bolo uznášaniaschopné vo všetkých bodoch programu. Nakoľko 
k bodom programu nikto z prítomných nemal pripomienky ani doplňujúci návrh, starosta obce 
dal hlasovať za predložený program zasadnutia. Poslanci ho jednohlasne schválili.  Za 
zapisovateľa zápisnice predsedajúci určil Ing. Motolíkovú, za overovateľov zápisnice boli 
určení  poslanci Erika Fülöpová a Ing. Jaroslav Hlavatý. Návrhová komisia bola zvolená  
v zložení Ing. Gašpieriková, p. Čerhák, PaedDr. Suba.  

Kontrola plnenia uznesení 

V ďalšom bode sa pokračovalo kontrolou plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí.  
K tomuto bodu podal správu Ing. Ján Hrabovský, starosta obce. Uviedol, že uznesením  
č. 73/2012 bolo uložené predĺženie nájomných zmlúv na obecné byty a nové zmluvy na 
nájomné byty, uznesenie bolo splnené v plnom rozsahu. Ďalej uznesením č. 80/2012 písm. 
A bola prejednávaná ponuka na odpredaj pozemkov súrodencov Alakszových, úloha v riešení.  

Správa audítora, záverečný účet obce 

Audit účtovnej závierky účtovnej jednotky Obec Trnovec nad Váhom k 31. decembru za 
hospodársky a rozpočtový rok uskutočnil nezávislý audítor Ing. Jozef  Szekeres. Súčasťou 
auditu bolo zhodnotenie rozpočtového hospodárenia a zadĺženosti obce ako aj overenie 
použitia návratných zdrojov financovania, vyplývajúce zo zákona o rozpočtových pravidlách. 
Vo výslednom stanovisku audítora bolo uvedené, že účtovná závierka vo všetkých 
významných súvislostiach poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce 
k 31.12.2011, neboli zistené skutočnosti, ktoré by spochybňovali vykázané výsledky 
rozpočtového hospodárenia. Odporučil schváliť záverečný účet obce a tvorbu rezervného 
fondu minimálne vo výške 10 %  z prebytku hospodárenia bez finančných operácií a bez 
dotácií, t.j. vo výške 17 562 eur. Poslanci vyššie uvedené jednohlasne schválili s použitím 
rezervného fondu na výstavbu kanalizácie v obci. 

Obecná polícia, správa o činnosti za apríl- máj 2012 

Hodnotenie obdobia apríl- máj 2012 podal novovymenovaný náčelník Obecnej polície Jozef 
Orosz. V správe uspokojivo hodnotil prácu kolektívu a uviedol, že v nasledujúcom období je 
potrebné sa zamerať hlavne na protiprávnu činnosť rómskych detí a priestupky páchané 
maloletými riešiť postihom ich rodičov v blokovom konaní. Podrobný rozbor výsledkov 
jednotlivých členov je prílohou zápisnice. 

Prehodnotenie platu starostu obce 

Novela zákona č. 253/1994 Z. z. zaviedla novú povinnosť obecného zastupiteľstva – plat 
starostu 1 x ročne opätovne prerokovať.  Pri prerokovaní tohto bodu sa starosta obce vzdialil. 
Slova sa ujal zástupca starostu p. Láng. Základný plat starostu je súčinom priemernej mzdy 



zamestnanca v národnom hospodárstve uvedeného podľa štatistického úradu za rok 2011 je to 
786 eur a koeficientu 1,98 podľa počtu obyvateľov. Obecné zastupiteľstvo môže takto 
vypočítaný plat zvýšiť o 70 %. Poslanci pristúpili k tajnému hlasovaniu, výsledkom čoho je 
zvýšenie základného platu starostu o 36,66 %, celkom mesačný plat starostu po zaokrúhlení je 
2127 eur. 

Návrh VZN č. 2/2012 o vytváraní zdravého životného prostredia, o ochrane verejného 
poriadku a zelene na území obce Trnovec nad Váhom 

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je v rámci právomoci obce a v súlade 
s platnými právnymi predpismi usmerňovať vytváranie a zabezpečovanie zdravého životného 
prostredia v katastrálnych územiach obce Trnovec nad Váhom. Návrh VZN bol zverejnený na 
stránke obce, na obecnej tabuli dňa 17.05.2012. Poslanci ho prerokovali a po zapracovaní 
pripomienok jednohlasne schválili. 

Návrh VZN č. 3/2012 o podmienkach a podrobnostiach držania psov na území obce Trnovec 
nad Váhom 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2012 upravuje podmienky vedenia evidencie a vodenia 
psov a tiež súvisiace podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev, povinnosti 
držiteľov psov, odchyt psov a priestupky. Toto nariadenie sa nevzťahuje na služobných psov, 
používaných podľa osobitných predpisov a nie sú ním dotknuté všeobecne záväzné právne 
predpisy. Poslanci ho prerokovali a po zapracovaní návrhov aj jednohlasne schválili. 

Predĺženie nájomných zmlúv v obecných bytoch 

Informáciu k tomuto bodu podala Ing. Motolíková. Na základe žiadostí nájomníkov poslanci 
jednohlasne schválili  opätovné predĺženie nájomných zmlúv v bytovke č. 303 a 304, 
v bytovke č. 584 na bezbariérový byt na 1 rok a v bytovke č. 993 a 994 pre štyroch 
nájomníkov do 30.09.2012.  

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

Správu o činnosti tejto komisie predniesol predseda p. Jaroslav Čerhák. V správe sa zameral 
na hospodárenie s financiami v rámci športu, v oblasti kultúry na vyradenie kníh z obecnej 
knižnice, v oblasti sociálnych vecí na prijaté nariadenie ohľadom financovania sociálnych 
služieb v obci a problémami , ktoré sa okolo toho vyskytli.    

Rôzne, došlá pošta ( žiadosti o kúpu pozemku manželia Molnároví a Mackyoví, Mgr. Pavol 
Andel a manželka,  žiadosť obyvateľov Poštovej ul. o predĺženie vedenie miestneho rozhlasu, 
Navrhovateľ A.I.Farma, s.r.o. Mojmírovce- predloženie zámeru „ Poľnohospodárska 
bioplynová stanica Horný Jatov “) 

V rámci došlej pošty boli prejednávané žiadosti o kúpu obecných pozemkov. Jedná sa 
o pozemky, ktoré tvoria priľahlé plochy k pozemkom zastavaných stavbou vo vlastníctve 
žiadateľov. Priamy predaj obecného majetku je možný podľa § 9a, ods. 8 písm. b) zákona  



č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov - pozemky, ktoré tvoria priľahlé 
plochy k pozemkom zastavaných stavbou vo vlastníctve navrhovateľov . Predaj pozemkov 
bol prejednávaný aj komisiou výstavby, ktorá odporučila ich odplatný prevod s tým, že 
náklady súvisiace s prevodom nehnuteľností si uhradia kupujúci. Na základe 
predchádzajúcich období bola navrhnutá cena 8,50 za 1m2. Poslanci prevod nehnuteľností a 
cenu jednohlasne schválili. V ďalšom bode bola prejednaná žiadosť obyvateľov Poštovej ulici 
o predĺženie vedenia miestneho rozhlasu a vhodné umiestnenie ampliónu. Poslanci navrhli 
možnosť výmeny ampliónu s väčšou kapacitou. Ďalej bola prejednávaná žiadosť Obvodného 
úradu životného prostredia Šaľa o vydanie stanoviska k zámeru ,,Poľnohospodárska 
bioplynová stanica Horný Jatov“ navrhovateľa A.I. Farma Mojmírovce, či daná činnosť má 
byť posudzovaná podľa zákona o posudzovaní vplyvoch na životné prostredie. Poslanci 
jednohlasne schválili stanovisko o posudzovaní predmetného záveru podľa zákona. V ďalšom 
starosta obce predložil žiadosť združenia Csemadok o poskytnutie dotácie na uskutočnenie 
letného tábora pre deti so zameraním na remeselnícke zručnosti. Poslanci schválili príspevok 
na činnosť vo výške 400 eur. 

Diskusia 

V rámci diskusie sa prvý prihlásil R. Hrabovský, ktorý podal informáciu o novej voľbe členov 
Rady školy, o uskutočnení 50. výročia založenia školy. Poslanci vysoko hodnotili samotnú 
organizáciu a priebeh osláv a zároveň vyjadrili poďakovanie pre vedenie školy, pedagógov 
a žiakov, ktorí sa podieľali na jej príprave. PaedDr. Suba navrhol rozšírenie kamerového 
systému v obci a upozornil na tvorbu čiernych skládok odpadu, taktiež podal návrh na 
rekonštrukciu chodníkov a konštatoval, že v dôsledku nepriaznivej situácie na finančnom trhu 
by bolo vhodné sa v budúcnosti zamýšľať nad investovaním obecných financií. Ďalej pán 
Láng sa dotazoval na možnosť riešenia rozšírenia chodníka v Novom Trnovci n/V. Pozitívne 
hodnotil uskutočnenie rybárskych pretekov v obci a poukázal na udržiavanie trávnatých 
plôch, na kosenie. Pána Čerhák požiadal o zapieskovanie multifunkčného ihriska a potrebe 
riešenia jeho prevádzky. Pán Čelítko sa dotazoval  na výstavbu inžinierskych sietí na 
Píšťalovej ulici pri novovytvorených pozemkoch a osvetlenia, poukázal na problém 
premnoženia líšok v katastri obce. Ing. Gašpieriková v diskusii hovorila o zvýšení funkčnosti 
obecného rozhlasu. Starosta obce informoval  o možnostiach využitia starej kotolne pri 
Základnej škole a o príprave Obecných dní. Nakoľko ďalšie diskusné príspevky neodzneli, 
predseda návrhovej komisie predniesol návrh na uznesenie, ktorý poslanci jednohlasne 
schválili. Na záver starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. 

V Trnovci nad Váhom, 13.06.2012 

Zapísala: Ing. Motolíková                                                    Ing. Ján Hrabovský 
                                                                                                    starosta obce 

Overovatelia: Ing. Hlavatý 

 

Erika Fülöpová 
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