
UZNESENIE 
z 15. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

konaného dňa 10.12.2012: 
 
 

Uznesenie č.107 /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, PaedDr. Imrich Suba, Jaroslav  
        Čerhák 

 
                                      Uznesenie č. 108/2012 

Rozpočet obce na rok 2013 - návrh 
 
Obecné zastupiteľstvo: 

A. berie na vedomie: 
  1. Návrh rozpočtu obce na rok 2013 
  2. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2013 

         
 
                                                       Uznesenie č. 109/2012 

             Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2012 o dani z nehnuteľností 
 
Obecné zastupiteľstvo: 
    A.  berie na vedomie: 
         1.  Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2012 o dani z nehnuteľností 
          

B. schvaľuje: 
         1.  Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2012 o dani z nehnuteľností 
 
 

   Uznesenie č. 110/2012 
 Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku  
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Trnovec nad Váhom 
 

Obecné zastupiteľstvo: 
A. berie na vedomie:   

1. Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2012 o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Trnovec 
nad Váhom 

B. schvaľuje:  
1. Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2012 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Trnovec 
nad Váhom 
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                                      Uznesenie č. 111/2012 
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Trnovec nad Váhom číslo 3/2012 o podmienkach 
a podrobnostiach držania psov na území Obce Trnovec nad Váhom – protest 
prokurátora 
            

   Obecné zastupiteľstvo: 
A. berie na vedomie: 

1. Protest prokurátora k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Trnovec nad 
Váhom číslo 3/2012 o podmienkach a podrobnostiach držania psov na území 
Obce Trnovec nad Váhom  
 

B. ruší platnosť: 
1. Všeobecne záväzného nariadenia Obce Trnovec nad Váhom číslo 3/2012 o 

podmienkach a podrobnostiach držania psov na území Obce Trnovec nad Váhom           
 

 
                                      Uznesenie č. 112/2012 
                      Prenájom majetku obce, nehnuteľnosť s.č. 390 
 
Obecné zastupiteľstvo: 
A. berie na vedomie: 

1. Výsledok vyhodnotenia cenovej ponuky na priamy prenájom nehnuteľností 
domová nehnuteľnosť v k.ú. Trnovec nad Váhom č. 390 s priľahlými 
pozemkami 

 
B. schvaľuje: 

1. Uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájom nehnuteľností : 
- stavba so súpisným číslom 390 na pozemku registra C KN s parcelným 
číslom 328/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 185 m2  a priľahlé 
pozemky:  
• pozemok registra C KN parcelné číslo 328/1, zastavaná plocha a 
nádvorie o výmere  318 m2 , 
• pozemok registra C KN parcelné číslo 328/2, zastavaná plocha a 
nádvorie o výmere 185 m2, 
• pozemok registra C KN parcelné číslo 328/3, zastavaná plocha a 
nádvorie o výmere 18 m2, 
• pozemok registra C KN parcelné číslo 328/4, zastavaná plocha a 
nádvorie o výmere 4 m2,     
nachádzajúce sa v katastrálnom území Trnovec nad Váhom,  zapísaných na 
Správe katastra Šaľa na liste vlastníctva Obce Trnovec nad Váhom v podiele 
1/1 s nájomcom Martin Brand a manželka Kristína  

2.  Obsah nájomnej zmluvy s podmienkami: na dobu 10 rokov, 200 euro mesačný 
nájom, možnosť predkupného práva, opravy a úpravy na náklady nájomcu 
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                                                    Uznesenie č. 113/2012 
                                       Obecný hasičský zbor ( OHZ) – personálne zmeny 
 
            Obecné zastupiteľstvo: 

A. odvoláva: 
1. Ing. Daniela Kňažka z funkcie veliteľa  OHZ 

         
B. schvaľuje: 

1. Ernesta Rudického, za veliteľa OHZ 
2. Katarínu Jarošovú za preventivára 
3. a) za vedúcu kontrolnej skupiny č. 1 Katarínu Jarošovú,  
     b) za vedúceho kontrolnej skupiny č. 2 Františeka Valkára,  
     c) za vedúceho kontrolnej skupiny č. 3 Júliusa Sopku,  
 
4. Na vykonanie preventívnych kontrol, na obdobie 12/2012 a 1-12/2013 : 

kontrolnú skupinu č. 1 v zložení: Katarína Jarošová –vedúca, František Valkár 
a Ladislav Krištof – členovia, 
kontrolnú skupinu č. 2 v zložení: František Valkár – vedúci, Alexander 
Székházi a Jozef Bugyi – členovia, 
kontrolnú skupinu č. 3 v zložení: Július Sopka – vedúci, Richard Pavlovič 
a Marek Keszeli – členovia. 

5. Za strojníka vodiča OHZ Rolanda Szaba,  
6.   Za člena OHZ: Arpáda Rudického, Ladislava Krištofa, Františeka Valkára,  
      Richarda Pavloviča. 

 
                                                   Uznesenie č. 114/2012 
    Kronika obce za rok 2011 
 
            Obecné zastupiteľstvo: 

A. schvaľuje: 
1. zápis kroniky za rok 2011  

 
 
                                                  Uznesenie č. 115/2012 
                                                     Rôzne, došlá pošta.  
           
             Obecné zastupiteľstvo: 

A. berie na vedomie: 
1. Žiadosť Jozefa a Jaroslava Krkoškových o odkúpenie nehnuteľností 
2. Informáciu o ukončení nájomnej zmluvy Daniela Jakubeca 
 

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 Jozef  
   Krkoška rod. Krkoška a Jaroslav Krkoška rod. Krkoška, vedené v katastrálnom  
   území Trnovec nad Váhom ako odčlenené - novovytvorené  parcely na základe  
   GP č. 116/2011 vo vlastníctve Obce Trnovec nad Váhom IČO 00306240 parcela  
   registra C KN č. 669/13 o výmere 18 m2 zastavané plochy a nádvoria v celosti, 
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   parcela registra  C KN  č. 669/14 o výmere 16 m2  zastavané plochy a nádvoria    
   v celosti a  parcela registra C KN číslo 669/15 o výmere 5 m2 v celosti,  
   v prospech  Jozef Krkoška rod. Krkoška  
   trvale bytom Šaľa-Veča v podiele ½ k celku  
   a Jaroslav  Krkoška rod. Krkoška  trvale bytom  
   Trnovec nad Váhom v podiele ½ k celku, v cene 8,50 eur za 1m2   
   celkom 331,50 eur, slovom tristotridsaťjeden eur a 0,50 centov. 
             
            Náklady súvisiace s prevodom nehnuteľností hradia kupujúci. 
 

                    2. Predĺženie nájomnej zmluvy bytu pre Daniela Jakubeca do 30.06.2013 
                       

           
                                             Uznesenie č. 116/2012 

                                                          Diskusia 
 
       Obecné zastupiteľstvo: 

A. berie na vedomie: 
1. Písomnú informáciu o vyriešení reklamácie postieľok v MŠ p. Hippovou, ktorú 
    tlmočila p. Fülöpová  
2. Požiadavku na zakúpenie zariadení na meranie rýchlosti 
3. Informáciu o požiadavke riešenia historického motívu v centre obce 
4. Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce 
            

B. schvaľuje: 
1. Nákup zariadenia na meranie rýchlosti formou per rollam cestou mailu. 

 
 
        V Trnovci nad Váhom, 11.12.2012  
 
 
 
        
                                                                                                                 Ing. Ján Hrabovský 
              starosta obce  
    
         
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



         



 Zápisnica 
z pätnásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnovci nad Váhom 

konaného dňa 10.12.2012 

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. Rozpočet obce na rok  2013 – návrh 
6. Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2012 o dani z nehnuteľností 
7. Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za     
     komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Trnovec nad Váhom 
8. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Trnovec nad Váhom číslo 3/2012 o podmienkach  
    a podrobnostiach držania psov na území Obce Trnovec nad Váhom – protest prokurátora            
9. Prenájom majetku obce – nehnuteľností s.č. 390 s priľahlými pozemkami v k.ú. Trnovec  
    nad Váhom na základe výsledkov vyhodnotenia cenovej ponuky, nájomná zmluva  
10. Obecný hasičský zbor – personálne zmeny    
11. Kronika obce za rok 2011- návrh na zápis 
12. Rôzne, došlá pošta (Jozef a Jaroslav Krkoška –žiadosť o odkúpenie pozemkov, 
      Daniel Jakubec – predĺženie nájomnej zmluvy) 
13.  Diskusia 
14. Návrh na uznesenie  
15. Záver  

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

    Pätnáste zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo 10. decembra 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  
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Ing. Motolíkovú, za overovateľov zápisnice boli určení  poslanci Róbert Láng a Alojz Čelítko. 
Návrhová komisia bola zvolená v zložení Ing. Gašpieriková, PaedDr. Imrich Suba a Jaroslav Čerhák. 

Kontrola plnenia uznesení 

V ďalšom bode sa pokračovalo kontrolou plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia. K tomuto 
bodu podal správu Ing. Ján Hrabovský, starosta obce. Úlohy, ktoré vyplynuli z uznesení boli splnené. 
Jednalo sa o pridelenie voľného 2-izbového bytu, predĺženie nájomných zmlúv na byty, boli 
pripravené inventúrne súpisy k vykonaniu inventarizácie majetku obce, kúpne zmluvy sú pripravené 
k prevodu nehnuteľností, kúpa maringotky sa uskutočnila.  

Rozpočet obce na rok 2013 – návrh 

Na zasadnutie bol pripravený pracovný materiál s návrhom rozpočtu obce na rok 2013. Krátku 
rekapituláciu k príjmovej a výdavkovej časti návrhu predniesol starosta obce. Konštatoval, že návrh 
rozpočtu je vyrovnaný v príjmoch a vo výdavkoch. V príjmovej časti boli znížené položky v kapitole 
podielové dane, príjmy zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy v školstve, to sú 
financie zo štátneho rozpočtu. Príjmy sa navýšili v poplatkoch za ubytovanie a opatrovateľskú službu 
v Zariadení sociálnych služieb. Výdavky za rozšírenie kamerového systému a rekonštrukciu miestnych 
komunikácií. Na základe prijatého memoranda medzi ZMOS a vládou sa pristúpi k zníženiu výdavkov 
v tovaroch a službách o 10 % a na osobné výdavky zamestnancov o cca 5 % ( čo sa odzrkadlí 
v odmenách). Kontrolórka obce potvrdila slová pána starostu a doporučila sa pridŕžať memoranda, 
nakoľko v budúcnosti je možné, že poskytovanie dotácií zo štátneho rozpočtu bude podmienené práve 
podmienkami memoranda. Ďalej doporučila pripraviť programový rozpočet podľa nových 
rozpočtových pravidiel. 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2012 o dani z nehnuteľností ( ďalej VZN ) 

VZN č. 5/2012 bol prerokovaný na pracovnom zasadnutí poslancov a finančnej komisie dňa 
19.11.2012. Materiál bol doručený všetkým poslancom, v riadnom termíne zverejnený na stránke obce 
a úradnej tabuli. Na rok 2013 sa nemenili sadzby dane z nehnuteľností v porovnaní s predošlým 
rokom. Zmenili sa sadzby v druhu pozemkov ako trvalé trávnaté porasty a ostatné plochy, pribudlo 
zdaňovanie pozemkov, na ktorých sa nachádza zariadenie na výrobu elektriny zo slnečnej energie.  
Nakoľko žiadne pripomienky k návrhu neboli vnesené starosta obce dal hlasovať. VZN č. 5/2012 
poslanci jednohlasne schválili. Za hlasovalo 9 poslancov. 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za     
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Trnovec nad Váhom ( ďalej VZN) 

Návrh VZN č. 6/2012 bol prerokovaný takisto na pracovnom zasadnutí poslancov. Zmeny nastali 
v poslednom paragrafe nariadenia. Poplatok za vývoz jednej zbernej nádoby 110 l a 120 l sa zvýšil na 
1,80 eura a v prípade paušálneho poplatku je sadzba 0,050 eura na osobu a deň a poplatok sa vyrubuje 
za celý kalendárny rok tým osobám, ktoré nevyužívajú v obci množstvový zber, prípadne je 
podozrenie na manipuláciu s odpadom ( čierne skládky ). Obec bola nútená pristúpiť k zvýšeniu 
poplatkov za vývoz odpadu, nakoľko rapídne narastali náklady na vývoz a uloženie odpadu 
a samozrejme likvidáciu čiernych skládok. Mnohí z občanov nedodržiavali nariadenie obce 
a zneužívali systém zberu tuhého komunálneho odpadu tým, že za jeden žetón, ktorý bol určený na 
jednu zbernú nádobu 110 1 prípadne 120 l dávali neúmerné množstvo odpadu, prípadne ešte dopĺňali 
naplnenými vrecami odpadov, čo pracovníci prevádzkovateľa služby nesledovali a za jeden žetón  
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odviezli dvoj až troj-násobné množstvo odpadu. Ďalej boli ohlásené prípady, kedy niektorí naši 
občania miesto žetónov používali priamo na odvoz svojej zbernej nádoby ( alebo vriec)  mince, 
samozrejme v nižšej hodnote ako skutočnosti žetóny boli. Dokonca pracovníci prevádzkovateľa 
nepohrdli ani fľašami lacného alkoholického nápoja. Samozrejme, že obec bude tvrdšie kontrolovať 
samotných vývozcov, aj manipuláciu so žetónmi. V prípade, zistení porušenia nariadenia obce budeme 
nútení pristúpiť k sankčným postihom. Stále apelujeme na poctivých spoluobčanov, ktorí si svoje 
povinnosti vždy riadne plnili, aby sa nebáli prípadné podozrenia nahlásiť. 
Po diskusii k VZN predsedajúci dal hlasovať. Za schválenie návrhu VZN hlasovalo 9 poslancov – 
jednohlasne prijaté. 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Trnovec nad Váhom číslo 3/2012 o podmienkach a 
podrobnostiach držania psov na území Obce Trnovec nad Váhom – protest prokurátora             

Proti VZN Obce Trnovec nad Váhom č. 3/2012 o podmienkach a podrobnostiach držania psov na 
území Obce Trnovec nad Váhom, prijatého dňa 11.06.2012 bol podaný protest prokurátora, ktorým 
navrhol napadnuté VZN zrušiť a nahradiť novým v súlade so všeobecne záväznými právnymi 
predpismi. Po prerokovaní protestu poslanci VZN č. 3/2012 jednohlasne zrušili. Za hlasovalo 9 
poslancov. 

Prenájom majetku obce – nehnuteľností s.č. 390 s priľahlými pozemkami v k.ú. Trnovec 
nad Váhom na základe výsledkov vyhodnotenia cenovej ponuky, nájomná zmluva 

Dňa 19. novembra 2012 komisia prehodnotila výsledky cenovej ponuky na zámer priameho prenájmu 
majetku obce a to nehnuteľností k.ú. Trnovec nad Váhom s.č. 390 s pozemkami a doporučila 
zastupiteľstvu schváliť nájomnú zmluvu na prenájom týchto nehnuteľností pre manželov Brandových 
od 01.01.2013 na dobu 10 rokov s možnosťou kúpy po splatení celkovej sumy 24000 eur mesačným 
nájomným vo výške 200 eur. Okrem nájomného náklady na opravy a úpravy nehnuteľností si hradia 
nájomníci na vlastné náklady.  
Za schválenie nájomnej zmluvy sa hlasovalo : 9 poslancov za schválenie. 

Obecný hasičský zbor – personálne zmeny OHZ 

Na zasadnutí sa riešili personálne zmeny OHZ. Doterajší veliteľ Ing. Daniel Kňažko bol na vlastnú 
žiadosť odvolaný z funkcie a na návrh jednohlasne vymenovaný nový veliteľ p. Ernest Rudický. 
Ďalej Katarína Jarošová bola na návrh schválená za preventivára.  
Kontrolné skupiny: 
     a) za vedúcu kontrolnej skupiny č. 1 Katarínu Jarošovú 
     b) za vedúceho kontrolnej skupiny č. 2 Františeka Valkára 
     c) za vedúceho kontrolnej skupiny č. 3 Júliusa Sopku 
Na vykonanie preventívnych kontrol, na obdobie 12/2012 a 1-12/2013 : 
- kontrolná skupina č. 1 v zložení: Katarína Jarošová –vedúca, František Valkár a Ladislav Krištof – 
členovia, 
- kontrolná skupina č. 2 v zložení: František Valkár – vedúci, Alexander Székházi a Jozef Bugyi – 
členovia, 
-kontrolná skupina č. 3 v zložení: Július Sopka – vedúci, Richard Pavlovič a Marek Keszeli – 
členovia. 
Za strojníka vodiča OHZ bol schválený Roland Szabo, člen OP. 
Za člena OHZ: Arpáda Rudického, Ladislava Krištofa, Františeka Valkára, Richarda Pavloviča. 



      -4- 

Hlasovalo sa: 9 poslancov bolo za. 

Kronika obce za rok 2011 

Návrh na zápis bol doručený poslancom a pripomienky poslancov  sa zapracujú do záznamu. Zápis na 
rok 2011 sa jednohlasne schválil. 

Rôzne, došlá pošta 

V rôznom bola prejednávaná žiadosť súrodencov Krkoškových o odkúpenie obecného majetku. Jedná 
sa o pozemky, ktoré tvoria príslušenstvo k ich rodičovskému domu, takzvané predzáhradky, ktoré sú 
ohradené a predchodcovia žiadateľov dlhé roky užívali. V rámci dedičského konania a pri novom 
zameraní žiadatelia zistili túto skutočnosť. Poslanci jednohlasne schválili odpredaj 3 pozemkov v cene 
8,5 eur/m2 .  
Pokračovalo sa prejednávaním žiadosti Daniela Jakubeca o predĺženie nájomnej zmluvy bytu. Poslanci 
jednohlasne predĺžili nájomnú zmluvu do 30.06.2013. 

Diskusia 

Do diskusie sa prvá prihlásili poslankyňa p. Fülöpová a prečítala správu p. Hippovej zast. riaditeľky 
ZŠ s MŠ pre MŠ o priebehu reklamácie pri výmene lehátok v materskej škole. Prvá reklamácia 
prebiehala od 22.04.2011 a druhá od 22.11.2011 až do 5.11.2012, kedy bolo dodaných 44 ks lehátok 
s 2-ročnou zárukou. Po tomto bode v diskusii pokračoval p. Láng a dotazoval sa poslancov, či sa 
zamýšľali o možnosti riešenia pomníka v strede obce. Bolo by dobré, keby stred obce zobrazoval 
historickú minulosť našej obce, ktorá je bohatá. Je na zvážení poslancov ako s ňou naložia, treba 
zviditeľniť históriu, teraz sa pripravuje knižka o obci k 900.-stému výročiu prvej zmienky o obci 
a z týchto podkladov by sa mohlo čerpať. Poslanec p. Hrabovský navrhol ponechať existujúci pomník, 
ktorý je šesťstranný a využiť tieto plochy k obnove. 
V ďalšom Ing. Hanzlík sa dotazoval na riešenie svetelných obmedzovačov v obci. Poslanci sa dohodli, 
že treba zistiť cenu a podľa toho ich osadiť pri vstupoch do obce. 
J. Čerhák: či sa kontroluje  trvalé bydlisko u rómskych spoluobčanoch, nakoľko v niektorých  
domácnostiach sa ich zdržuje neprimeraný zvýšený počet. Náčelník OP sa vyjadril, že treba požiadať 
štátnu políciu. V ulici od Floriána smerom na miestnej komunikácii treba osadiť spomaľovače 
a v Novom Trnovci pri p. J. Lángovi je výtlk,  treba ho opraviť. 
Kontrolórka obce predniesla návrh svojej kontrolnej činnosti na rok 2013, poslanci ho jednohlasne 
schválili. 
Nakoľko ďalšie diskusné príspevky neodzneli, predseda návrhovej komisie predniesol návrh na 
uznesenie. Poslanci ho jednohlasne schválili. Za prijatie uznesenia 9 poslancov hlasovalo za. 
Predsedajúci poďakoval za účasť a zasadnutie ukončil. 

V Trnovci nad Váhom, 11.12.2012 

Zapísala: Ing. Motolíková     Ing. Ján Hrabovský 
              starosta obce 

Overovatelia:  

Róbert Láng 

Alojz Čelítko 
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