
UZNESENIE 
zo 14. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

konaného dňa 15.10.2012: 
 
 

Uznesenie č.98 /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, Ing. Hanzlík, Alojz Čelítko 

 
 
                                      Uznesenie č. 99/2012 

Hospodárenie obce za III.Q.2012 
 
Obecné zastupiteľstvo: 

A. berie na vedomie: 
  1. Hospodárenie obce za lII. štvrťrok 2012. 
  2. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k rozboru hospodárenia obce s doporučenými 
      opatreniami, čo sa týka zvýšenia pokladničnej hotovosti a v odpadovom hospodárstve 

         
   B.  schvaľuje: 
        1. Rozbor hospodárenia Obce Trnovec nad Váhom od 01.01.2012 do 30.09.2012. 
 
 
                                                       Uznesenie č. 100/2012 

                                          Správa Bytovej komisie 
 
Obecné zastupiteľstvo: 
    A.  berie na vedomie: 
         1.  Správu bytovej komisie podanú predsedom komisie  
          

B. schvaľuje: 
         1.  Pridelenie 2 izbového bytu v bytovom dome č. 1 pre Mareka Žigárdiho 
              od 1.10.2012 do 30.09.2014. 
         2.  Predĺženie nájomných zmlúv pre nájomníka Miroslava Hrabovského v Bytovke 
              č. 304 do 31.03.2012. 
         3.  Predĺženie nájomných zmlúv pre nájomníkov Juraja Boženíka, Denisu Hambalkovú,  
              Veroniku Tóthovú a Tibor Valkára s rodinou do 31.03.2013. 
         4.  Predĺženie nájomných zmlúv v Bytovom dome č. 1 pre nájomníkov: p. Kelemenová, 
              Baloghová, rodina Hlavatých, Eriku Jančovičovú, rod. Kuruczovú do 30.09.2014. 
 
 
 
 
 



   Uznesenie č. 101/2012 
                                        

Obecné zastupiteľstvo: 
A. berie na vedomie:   

1. Správu o výchovno-vzdelávacích výsledkoch ZŠ Trnovec nad Váhom 
2. Správu o výchovno-vzdelávacích výsledkoch MŠ Trnovec nad Váhom 
 

B. schvaľuje: 
1.    Správu o výchovno-vzdelávacích výsledkoch ZŠ Trnovec nad Váhom 
2.    Správu o výchovno-vzdelávacích výsledkoch MŠ Trnovec nad Váhom 

 
                                      Uznesenie č. 102/2012 
                          Zámer obce na priamy prenájom nehnuteľností 
 

   Obecné zastupiteľstvo: 
A. berie na vedomie: 

1. Zámer obce na priamy prenájom nehnuteľností domová nehnuteľnosť v k.ú. 
Trnovec nad Váhom č. 390 s priľahlými pozemkami podľa prílohy 

B. schvaľuje: 
1. Zámer obce na priamy prenájom nehnuteľností domová nehnuteľnosť v k.ú. 

   Trnovec nad Váhom č. 390 s priľahlými pozemkami podľa prílohy so   
   zverejnením. 

 
                                      Uznesenie č. 103/2012 
                      Obecná polícia –správa o činnosti za III. Q. 2012 
 
Obecné zastupiteľstvo: 
A. berie na vedomie: 

1. Správu Obecnej polície za III.Q.2012 
 
 
                                                    Uznesenie č. 104/2012 
                    Návrh na zloženie komisií pre vykonanie inventarizácie majetku obce 
 
            Obecné zastupiteľstvo: 

A. schvaľuje: 
1. zloženie Inventarizačných komisií podľa prílohy. 

 
                                                   Uznesenie č. 105/2012 
                                                     Rôzne, došlá pošta.  
           
             Obecné zastupiteľstvo: 

A. berie na vedomie: 
1. Informáciu starostu obce o výške rozpočtu na rekonštrukciu Bytového domu  
     č. 303 v Trnovci nad Váhom 
2. Žiadosť Základnej školy s materskou školou v Trnovci nad Váhom na  

poskytnutie finančných prostriedkov na zakúpenie zariadenia do školskej 
jedálne 

 
 



B. schvaľuje:  
1. Finančný príspevok na nákup zariadenia do školskej jedálne vo výške  

predloženej cenovej ponuky pána Jaroslava  Marčeka 
2. Realizáciu rekonštrukcie Bytového domu č. 303 v etapách.                       

 
 

                                         Uznesenie č. 106/2012 
                                                     Diskusia 

 
Obecné zastupiteľstvo: 

A. berie na vedomie: 
1. Źiadosť Tomáša Keseliho a Veroniky Keseliovej obaja bytom Šaľa  

o odkúpenie nehnuteľností v k.ú. Trnovec nad Váhom. 
2. Diskusné príspevky Ing. Hanzlíka k zámeru Bioplynovej stanice a Geotermálnej  

elektrárni a artézskym studniam. 
3. Diskusné príspevky p. Lánga k príprave osláv 900-tého výročia  založenia obce, 

a riešenie umiestnenia pomníka v strede obce. 
4.  Informáciu R. Hrabovského k uskutočneniu výberového konania na voľbu  

 riaditeľa školy . 
5.  Informáciu  starostu obce o ponuke odkúpenia maringotky pre obec. 

 
B. schvaľuje: 

1. Kúpu maringotky za celkovú cenu 1500 eur. 
 

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 navrhovateľa Tomáša 
Keseliho , vedené v katastrálnom území Trnovec nad Váhom na LV 251 parcela 
KN C č. 667/34 o výmere 22 m2 zastavané plochy a nádvoria v celosti, parcela 
KN C číslo 148/12  o výmere 48 m2 zastavané plochy a nádvoria v celosti  v 
prospech  Tomáša Keseliho,  v cene 8,50 eur za 1m2  celkom 595 eur, slovom 
päťstodeväťdesiatpäť 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 - pozemky, ktoré tvoria priľahlé    
                    plochy k pozemkom zastavaných stavbou vo vlastníctve navrhovateľky Veroniky  
                    Keseliovej, vedené v katastrálnom území Trnovec nad  Váhom na LV   
                    251 parcela KN C č. 148/13 o výmere 34 m2 zastavané plochy a nádvoria                 
                    v celosti v prospech  Veroniky Keseliovej v cene 8,50 eur za 1m2     
                    celkom 289 eur, slovom dvestoosemdesiatdeväť eur. 
                    Náklady súvisiace s prevodom nehnuteľností hradí kupujúci. 
 
V Trnovci nad Váhom, 16.10.2012         
                                                                                                                 Ing. Ján Hrabovský 
              starosta obce  
    
         
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         


