
 UZNESENIE 
z 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

konaného dňa 06.08.2012: 
 
 

Uznesenie č.92 /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. 93/2012 

Hospodárenie obce za I. polrok 2012 
 
Obecné zastupiteľstvo: 
 

A. berie na vedomie: 
  1. Hospodárenie obce za l. polrok 2012. 
  2. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k rozboru hospodárenia obce. 

         
   B.  schvaľuje: 
        1. Rozbor hospodárenia Obce Trnovec nad Váhom od 01.01.2012 do 30.06.2012. 
 
 
                                                       Uznesenie č. 94/2012 

                     VZN č. 4/2012 Požiarny poriadok Obce Trnovec nad Váhom  
 
Obecné zastupiteľstvo: 
 
    A.  berie na vedomie: 
         1.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 4/2012 Požiarny poriadok Obce  
              Trnovec nad Váhom. 
          

B. schvaľuje: 
         1.  Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 4/2012 Požiarny poriadok Obce  
              Trnovec nad Váhom. 
                                    

   Uznesenie č. 95/2012 
                                       Rôzne, došlá pošta 

 
Obecné zastupiteľstvo: 
 

A. berie na vedomie:   
1. Žiadosť nájomníkov Bytového domu 303 na rekonštrukciu budovy. 



2. Informáciu o výške rozpočtu na rekonštrukciu miestnych komunikácií v obci 
a doporučuje starostovi obce pokračovať v prípravných prácach. 

3. Návrh na odkúpenie domovej nehnuteľnosti č. 390 pani Zuzany Melegovej 
za 16 000 eur. 

4. Návrh na zriadenie tretej špeciálnej triedy v Základnej škole Trnovec nad Váhom 
a poskytnutie finančnej výpomoci mal. sirotám Novákovým z rozpočtu obce. 

5. Ponuku Vlastivedného múzea NSK na výmenu budovy za inú do vlastníctva. 
 

B. schvaľuje:  
1. Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu Bytového domu č. 303. 
2. Odkúpenie nehnuteľností katastrálneho územia Trnovec nad Váhom vedené na 

Liste vlastníctva č. 1429 vlastníka Zuzana Melegová v podiele 1/1 a to parcely 
evidované v katastri nehnuteľností ako parcely registra C :  
- pozemok parcelné číslo 328/1 zastavané plochy a nádvoria výmera 318 m2   

   v celosti, 
- pozemok parcelné číslo 328/2 zastavané plochy a nádvoria výmera 185 m2  

  v celosti, 
- pozemok parcelné číslo 328/3 zastavané plochy a nádvoria výmera 18 m2  

   v celosti, 
- pozemok parcelné číslo 328/4 zastavané plochy a nádvoria výmera 4 m2  

   v celosti 
a rodinný dom súpisné číslo 390 na parcele číslo 328/2 v celosti v prospech 
OBEC Trnovec nad Váhom so sídlom Obecný úrad  925 71 Trnovec nad Váhom  
č. 587, IČO 00306240 v podiele 1/1 za kúpnu cenu celkom 15 000 eur ( slovom 
pätnásťtisíc eur). 
 

3. Poskytnutie sociálnej výpomoci pre siroty Novákové vo výške 330 eur na 1 dieťa 
- účelovo viazané. 

 
C. neschvaľuje: 

1. Zriadenie tretej špeciálnej triedy v Základnej škole Trnovec nad Váhom. 
 

                                         Uznesenie č. 96/2012 
                                                     Diskusia 

 
Obecné zastupiteľstvo: 

 
A. berie na vedomie: 

1. Diskusné príspevky. 
 

 
 
 
V Trnovci nad Váhom, 07.08.2012 
 
         Ing. Ján Hrabovský 
                starosta obce 
         
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         



Zápisnica 
z dvanásteho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 06.08.2012 

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.  Hospodárenie obce za I. polrok 2012 ( materiál v prílohe) 
6.  Návrh VZN č. 4/2012 Požiarny poriadok Obce Trnovec nad Váhom  
                 ( návrh zaslaný emailom) 
7.  Zásady odmeňovania poslancov 
8.  Rôzne, došlá pošta ( žiadosť nájomníkov Bytového domu č. 303 o rekonštrukciu budovy, 
     informácia o výške rozpočtu na rekonštrukciu miestnych komunikácií v obci, návrh na  
     odkúpenie domovej nehnuteľnosti) 
9.  Diskusia 
10. Návrh na uznesenie 
11. Záver 

 

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

    Dvanáste zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo 06. augusta 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 R. Hrabovský a J. Čerhák. Návrhová 
komisia bola zvolená v zložení Ing. Hlavatý, Ing. Hanzlík, p. Fülöpová. 
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Kontrola plnenia uznesení 

V ďalšom bode sa pokračovalo kontrolou plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia. K tomuto 
bodu podal správu Ing. Ján Hrabovský, starosta obce. Uviedol, že uznesením č. 88 bolo schválené 
predĺženie nájomných zmlúv v obecných bytoch. Úloha splnená. Ďalej Uznesením č. 90/2012 boli 
schválené prevody majetku obce do vlastníctva fyzických osôb. Dva prevody s kúpnymi zmluvami 
a návrhom na vklad boli vložené na zápis do katastra. Tretí prevod je v štádiu rozpracovania. 

Hospodárenie obce za I. polrok 2012 ( materiál v prílohe). 
Plnenie príjmov a výdavkov obce za sledované obdobie spolu s rozborom hospodárenia bolo doručené 
všetkým poslancom, hlavnej kontrolórke obce a členom finančnej komisie. Informáciu k materiálu 
predniesol starosta obce. Konštatoval, že príjmy sú plnené na 45,23 % a výdavky na 56,06 %. Táto 
nerovnosť v rozpočte  je z dôvodu krátenia finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na prenesené 
kompetencie v školstve a zníženie podielových daní. Hospodárenie obce za l. polrok 2012 je 
schodkové, čo je z dôvodu pohľadávky voči eurofondom vo výške 164 tisíc eur. Po započítaní 
pohľadávok hospodárenie za II. Q. 2012 je prebytkové o 35 tisíc eur. Hospodárenie obce bolo 
prejednávané aj na zasadnutí finančnej komisie, ktorá odporučila obecnému zastupiteľstvu rozbor 
hospodárenia schváliť. Informatívnu správu o výsledku kontroly k plneniu rozpočtu obce za sledované 
obdobie podala hlavná kontrolórka obce. Okrem iného uviedla, že kontrola vecnej stránky účtovníctva 
preukázala, že všetky účtovné prípady sú zaúčtované v zmysle rozpočtovej skladby a v plnom rozsahu 
a bez závad sú používané zásady aktuálneho účtovníctva. Po zhodnotení všetkých stránok čerpania 
a plnenia rozpočtu doporučila zaradiť do rozpočtu obce zostatok finančných prostriedkov ku koncu 
roka 2011, naďalej zverejňovať faktúry, zmluvy a objednávky, sledovať príjmy a výdavky v kapitole – 
odstraňovanie komunálneho odpadu – tak, aby sa ich rozdiel minimalizoval a obecnému zastupiteľstvu 
odporučila zobrať na vedomie čerpanie príjmov a výdavkov za obdobie 01.01.2012 do 30.06. 2012. 

Návrh VZN č. 4/2012 Požiarny poriadok Obce Trnovec nad Váhom   ( návrh zaslaný emailom). 
Požiarny poriadok obce vypracovala odborne spôsobilá osoba p. K. Jarošová. V dokumente sú 
rozpracované povinnosti obce na úseku ochrany pred požiarmi, vykonávanie preventívnych 
protipožiarnych kontrol, zriadenie obecného hasičského zboru, jeho úlohy a určenie členov. Veliteľom 
OHZ je Ing. Daniel Kňažko. Celý dokument je zverejnený na stránke obce. Za prijatie nariadenia sa 
hlasovalo: za bolo 9 poslancov. 

Zásady odmeňovania poslancov. 
V súlade so zmenou legislatívy je potrebné prijať nové zásady odmeňovania poslancov. § 25 ods. 9 
zákona o obecnom zriadení cituje, že poslancom možno poskytnúť odmenu najmä vzhľadom na úlohy 
a náročnosť výkonu funkcie podľa prijatých zásad odmeňovania. Poslanci sa dohodli, že uvedený 
dokument sa pripraví na októbrové zasadnutie. 

Rôzne, došlá pošta ( žiadosť nájomníkov Bytového domu č. 303 o rekonštrukciu budovy, 
informácia o výške rozpočtu na rekonštrukciu miestnych komunikácií v obci, návrh na  
odkúpenie domovej nehnuteľnosti) 
Nájomníci Bytového domu č. 303 podali žiadosť o zateplenie bytového domu s výmenou okien 
a vchodových dverí, z dôvodu zníženia energetickej náročnosti na bývanie. Žiadosti boli postúpené pre 
jednotlivé komisie. Komisie obecného zastupiteľstva doporučili realizáciu rekonštrukcie budovy 
a následne obecné zastupiteľstvo schválilo vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely 
stavebného povolenia. Podľa výšky rozpočtu diela sa bude samotná zákazka realizovať. 
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V ďalšom bode starosta obce informoval prítomných o výške rozpočtu na rekonštrukciu miestnych 
komunikácií v obci. Jedná sa o ul. Staničná, Cintorínska, Jatovská, Športová, Sötérová, Mlynárska. 
Predbežný rozpočet je 349 tisíc eur s DPH. Pripravuje sa vypísanie verejnej súťaže na zákazku. 
PaedDr. Suba zdôraznil potrebu opravy chodníkov a tiež podotkol, že naše miestne komunikácie sú 
zničené v dôsledku záťaže veľkých nákladných áut a v budúcnosti by sa užívanie ciest v obci malo 
riešiť. 
Ďalej vlastníčka domovej nehnuteľnosti č. popisné 390 predložila obci ponuku na predaj tejto 
nehnuteľnosti s priľahlými pozemkami. Cena podľa znaleckého posudku je 16900 eur. Ponuka 16 tisíc 
eur. Poslanci jednohlasne schválili odkúpenie nehnuteľností za cenu 15000 eur. 
V tomto bode sa o slovo prihlásil p. Čerhák predseda komisie športu, kultúry, mládeže, sociálnych 
vecí a zdravotníctva. Informoval o zasadnutí komisie vo veci žiadosti Základnej školy na zriadenie 
tretej špeciálnej triedy. Komisia doporučila návrh školy schváliť. Na tento podnet sa rozprúdila bohatá 
diskusia. Poslanci kritizovali zriadenie ďalšej špeciálnej triedy v škole. Podotkli, že žiaľ žiaci 
navštevujúci tieto triedy patria medzi ťažko ovládateľné, neprispôsobivé, narúšajú vyučovací proces 
ostatných detí.  Veľa rodičov aj z týchto dôvodov svoje deti zapíše na základné školy do Šale. Na 
zasadnutí bola prítomná aj riaditeľka základnej školy a vysvetlila poslancom potrebu zriadenia ďalšej 
špeciálnej triedy, ako uviedla: v prípade, že sa nezriadi, tieto deti musia byť zadelené do klasických 
tried, čím ešte viac môžu narúšať vzdelávanie detí. Nakoniec sa hlasovalo: 
za zriadenie boli: Ing Hanzlík, p. Fülöpová, PadDr. Suba, 
proti: Ing. Hlavatý, p. Láng, R. Hrabovský, Ing. Gašpieriková,  
zdržali sa: p. Čerhák, p. Čelítko. 
Na základe výsledkov hlasovania obecné zastupiteľstvo zriadenie tretej špeciálnej triedy neschválilo. 
Pán Čerhák ďalej tlmočil návrh svojej komisie o poskytnutie finančného príspevku pre maloleté siroty 
Novákové. Poslanci jednohlasne schválili 330 eur na jedno dieťa s tým, aby tieto financie boli účelovo 
viazané. 
V tomto bode pokračoval starosta obce informáciou o návrhu prevodu budovy bývalej fary v strede 
obce do majetku obce za podmienky zabezpečenia vhodnej budovy pre účely depozitu múzea aj s jeho 
získaním do vlastníctva. Doposiaľ vhodná budova sa nenašla.  

Diskusia 
Nasledovala diskusia. Do diskusie sa prihlásil p. Varga nájomca v Bytovom dome č. 78 s požiadavkou 
o opravu schodiska v budove, nakoľko je v zlom stave a môže spôsobiť aj úraz. Starosta uviedol, že na 
opravu je možné využiť financie, ktoré uhrádzajú nájomníci do Fondu opráv. Ďalším diskutujúcim bol 
p. Kozár s požiadavkou riešenia vývozu komunálneho odpadu inou formou ako lístkovým systémom, 
nakoľko sa mu osobne stáva, že žetóny priamo zo zbernej nádoby sú odcudzené napodiv aj malými 
deťmi bývajúcimi v jeho okolí. Problémoví občania z tejto obytnej lokality sa správajú nevhodne. 
Separované vrecia naplnené surovinami vysypávajú, alebo dokonca roztrhajú a vyhadzujú odpad do 
járkov a sa stáva sa aj to, že tieto deti preliezajú do neobývaných domov. Je potrebné, aby hliadka 
polície častejšie sledovala problémové lokality. Starosta uviedol, že rozširuje sa kamerový systém 
v obci a určite bude kamera umiestnená aj v tejto časti obce. Ďalej v diskusii žiadal p. Kántor o výrub 
agátov pri jeho plote pri Vermeku, tieto dreviny narúšajú hygienické podmienky bývania a ohrozujú 
okolitých ľudí. Pri týchto stromoch je umiestnené aj plynovodné potrubie.  
Ing. Hlavatý informoval o použití 400 eurovej dotácie pre 3-dňový tábor organizovaný Csemadokom. 
Prostriedky boli využité pre 16 detí na ručné práce, na jednodňový výlet do Jelky. Csemadok prispel 
financiami pre deti na stravovanie.  
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J. Čerhák informoval o realizácii sociálneho zariadenia na futbalovom ihrisku a požiadal o možnosť 
vyčlenenia finančných prostriedkov na nákup materiálu pre tieto účely. Starosta obce žiadosť 
zamietol, nakoľko TJ Dynamo v rámci rozpočtu obce má schválené na rok  25000 eur a plus 5 tisíc eur  
na materiál, z čoho sa hradila realizácia brány na ihrisko. 
Nakoľko ďalšie diskusné príspevky neodzneli, Ing. Hlavatý predniesol návrh na uznesenie, ktorý 
poslanci jednohlasne schválili. Predsedajúci poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. 

V Trnovci nad Váhom, 07.08.2012 

Zapísala: Ing. Motolíková 

         Ing. Ján Hrabovský 
                                                                                                               starosta obce 

        

Overovatelia: 

R. Hrabovský 

 

J. Čerhák 
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