
Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva  zo dňa 21.02.2011 
 
 

Uznesenie č.7 /2011 
Kontrola plnenie uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia 

 
Obecné zastupiteľstvo: 
 

A. berie na vedomie: 
1. kontrolu uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 
B. volí: 

1. návrhovú komisiu v zložení: Jaroslav Čerhák, Erika Fülöpová, Ing. Jozef Hanzlík 
 

Uznesenie č.8/2011 
Hospodárenie obce za rok 2010 a záverečný účet obce 

Stanovisko hl. kontrolóra obce 
Správa nezávislého audítora. 

 
Obecné zastupiteľstvo: 
 

A. berie na vedomie: 
1. Hospodárenie obce za rok 2010 
2. Stanovisko hlavného kontrolóra obce 
3. Správu nezávislého audítora 

 
    B. schvaľuje:  

 1.  záverečný účet obce za rok 2010  
 
 

Uznesenie č. 9/2011 
Voľba členov komisií obecného zastupiteľstva a ich predsedov 

 
   Obecné zastupiteľstvo: 
 

A. volí: 
 

        1. Róberta Lánga za  predsedu  
      Finančno-plánovaciej, hospodársko-podnikateľskej komisie 

      a jej členov: Erika Fülövá, PaedDr. Imrich Suba,  Dpt. Alexander Harmath,  

      Mgr. Pavol Andel  

   2.  Ing. Gašpierikovú za predsedu  Komisie životného prostredia, výstavby,  

             poľnohospodárstva a dopravy 

             a jej členov: RNDr. Edita Belovičová, Ing. Jozef Hanzlík, Ing. Jaroslav Hlavatý 

                                 Ing. Ján Valo, Rastislav Hrabovský, Loránt Ajtics Horváth 

 



      3.  Jaroslava Čerháha za predsedu Komisie športu, kultúry, mládeže, sociálnych vecí  

           a zdravotníctva a jej členov: Alojz Čelítko, Mgr. Juraj Boženík, Edita Kočišová, 

                                                          Edita Bócsová, Luboš Janáč, PaedDr. Imrich Suba 

     Iveta Mesárošová, Katarína Lencsésová 

      

      4. Ing. Jozefa Hanzlíka za predsedu bytovej komisie 

 

      5. Róberta Lánga za predsedu  Komisie verejného obstarávania 

          a jej  členov :  Jaroslav Čerhák, Alojz Čelítko, Rastislav Hrabovský, Erika Fülöpová, 

                                 Ing. Mária Gašpieriková, PaedDr. Imrich Suba, Ing. Jozef Hanzlík, 

                                 Ing. Jaroslav Hlavatý 

 

      6. Ing. Gašpierikovú za predsedkyňu  Komisie pre dohľad nad dodržiavaním ústavného     

          zákona NR SR č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií  

           verejných funkcionárov a členov komisie: Jaroslav Čerhák, Alojz Čelítko,  

                                                    Rastislav Hrabovský, Erika Fülöpová 

 

Uznesenie č. 10/2011 

  Programový rozpočet obce na rok 2011-2013 

Obecné zastupiteľstvo: 

A. berie na vedomie: 

    1. Správu hlavnej kontrolórky obce k programovému rozpočtu na roky 2011-2013 

    2. Programový rozpočet na roky 2012 a 2013 

 B. schvaľuje: 

     1. Programový rozpočet obce na roky 2011. 

     2. Nerozpočtovanú čiastku výdavkov vo výške 74.200 eur použiť na spolufinancovanie 

         rozvojových programov obce. 

     Uznesenie č. 11/2011 

                                 Zosúladenie názvu školy s  názvom v Zriaďovacej listine 

Obecné zastupiteľstvo: 

  A.  schvaľuje: 

1. Dodatok č. 1 k Zriaďovacej listine Č:ZŠ/2002/1 Základnej školy s materskou školou 

       v Trnovci nad Váhom vydanej dňa 29.07.2002 pod č. ZŠ/2002/1 

      a názov školy znie: Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 



                                                 Uznesenie č. 12/2011      

                                         Návrh na doplnenie členov rady školy. 
 
Obecné zastupiteľstvo: 

 
A. schvaľuje: 
    1. za členov Rady školy:  Eriku Fülöpovú, Rastislava Hrabovského 

                                                   Mgr. Ivetu Batykovú 
 
 
          Uznesenie č. 13/2011 
          Návrh VZN č. 1/2011 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách 
      a školských zariadeniach v zriaďovacej pôsobnosti Obce Trnovec nad Váhom a určenie  
     miesta  a času zápisu  detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. 
 
Obecné zastupiteľstvo: 
 

A. schvaľuje: 
1. VZN č. 1/2011 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách  

                a školských zariadeniach v zriaďovacej pôsobnosti Obce Trnovec nad Váhom  
                a určenie miesta  a času zápisu  detí na plnenie povinnej školskej dochádzky  
                v základnej škole 
 

 
 
                                      Uznesenie č. 14/2011 
                  Výber dodávateľa na spracovanie digitálnej pasportizácie hrobových miest  
                                               v obecných   cintorínoch. 
 
Obecné zastupiteľstvo: 
 

A. schvaľuje: 
          1. dodávateľa na spracovanie digitálnej pasportizácie hrobových miest  
              v obecných   cintorínoch : Ľubomír Čierny Trnava 

 
 
 
              Uznesenie č. 15/2011     
         Žiadosť o NFP v oblasti aktivít separovaného zberu a výber verejného obstarávateľa. 
 
Obecné zastupiteľstvo: 
 
      A. berie na vedomie: 
          1. informáciu starostu obce o výzve na predkladanie žiadostí o NFP 
      B. schvaľuje: 
          1. zverejnenie výzvy na výber verejného obstarávateľa 
      C. ukladá: 
          1. prednostke Obecného úradu zverejniť výzvu na výber verejného obstarávateľ 
 
 



                         Uznesenie č. 16/2011    
                  Určenie sobášiacich, sobášnych dní, sobášnych hodín, a sobášnej miestnosti. 
 
Obecné zastupiteľstvo: 
 

A. prerokovalo: 
           1. návrh na poverenie poslancov pre výkon obradov, návrh na určenie 
               sobášnych dní, sobášnych hodín a sobášnej miestnosti 
 

B. poveruje: 
1. vykonávaním aktu sobášenia pre volebné obdobie 2010-2014 

               okrem starostu obce poslanca PaedDr. Imricha Subu 
 

C. schvaľuje:  
1.  sobášne dni: každý piatok a každú sobotu ( okrem sviatkov) 

            2.  sobášne hodiny: piatok od 14,00 hod. do 17,00 hod. 
                                           sobota od 13,00 hod. do 18,00 hod. 
            3.  sobášnu miestnosť: Obradná miestnosť Obecného úradu v Trnovci nad Váhom 
            4.  správne poplatky za obrad: mimo určenej doby vo výške 16,50 eur, 
                                                             mimo určenej miestnosti v katastri obce Trnovec nad  
                                                             Váhom  vo výške 66 eur 
              
 
      Uznesenie č.17/2011 
                                   Zloženie členov Zboru pre občianske záležitosti. 
 
Obecné zastupiteľstvo: 
 

A. schvaľuje: 
1. členov Zboru pre občianske záležitosti:  

                 matrika: Katarína Zalubelová, náhradník Ing. Alžbeta Motolíková 
                 členovia: PadDr. Imrich Suba, Lenka Ešeková, Mgr. Beata Kislerová 
                                Edita Bócsová 
         
              Uznesenie č. 18/2011 
                                     Rozšírenie počtu členov obecnej polície. 
 
Obecné zastupiteľstvo: 
 

A. schvaľuje: 
1.  rozšírenie počtu členov Obecnej polície zo  štyroch na päť členov  

 
              Uznesenie č. 19/2011 
                               Trnovecké noviny- určenie členov redakčnej rady.  
 
Obecné zastupiteľstvo: 
 

A. určuje:  
1.  členov redakčnej rady Trnoveckých novín: Ing. Ján Hrabovský, Edita Bócsová,  

               Katarína Tusková, Štefan Kočiš, Margita Fülöpová 



 
                       Uznesenie č. 20/2011 
 
                 Došlá pošta: 
   Žiadosť o odkúpenie pozemku – Július Káras, Šaľa, parc. č. 392 vo výmere 693 m2     
 
Obecné zastupiteľstvo: 
 
     A. neschvaľuje žiadosť Júliusa Kárasa bytom Šaľa o odkúpenie pozemku 
          parc. č. 392 o výmere 693 m2  k.ú. Trnovec nad Váhom 
 
 
            Uznesenie č.21/2011 
          Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce 
 
Obecné zastupiteľstvo: 
 
      A. vyhlasuje: 

1. voľby na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra obce na úväzok 0,15 % fondu 
pracovnej doby, 

              termín nástupu do funkcie: 01.05.2011 
 
               Uznesenie č.22/2011 
                     Diskusia. 
 
Obecné zastupiteľstvo: 
 
     A. berie na vedomie: 

   1.  plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky do 31.03.2011 
   2.  návrh p. Ľuboša Gašparíka na zriadenie tanečného krúžku 
   3.  zvýšenie príspevku do fondu opráv na 0,5 % obstarávacej ceny bytu 
   4.  prijatie pracovníka na 0,5 úväzku na zastupovanie počas PN a čerpania dovolenky 
        na zotavenie v administratíve  
   5.  riešenie dopravného  značenia v obci 
   6 .  nakladanie s nájomnými bytmi a fondom opráv nájomných bytov, obnovenie 
        nájomných zmlúv 
    
B. ruší:  

        1.  platnosť uznesenia č. 5 z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva o určení 
  platu starostu obce 
 

C. určuje: 
        1. v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových  
            pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu  
            určenom obecným zastupiteľstvom  mesačný plat starostu vo výške  
 
            2,2 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve     
            vyčíslenej na základe údajov štatistického úradu SR za predchádzajúci  
            kalendárny rok a osobný príplatok vo výške 10 %. 
 



 
 
 

D. ukladá: 
        1.  zástupcovi starostu vypracovať plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2011. 
 
 

 
V Trnovci nad Váhom dňa 22.02.2011 
 
 
        Ing. Ján Hrabovský 
                                                                                          starosta obce 
 

 

 

 

 



Zápisnica  
z druhého zasadnutie obecného zastupiteľstva zo dňa 21.02.2011 

 
 
 
Prítomní: 
 
Ing. Ján Hrabovský, starosta obce 
Alojz Čelítko 
Jaroslav Čerhák 
Ing. Mária Gašpieriková 
Erika Fülöpová 
Ing. Jozef Hanzlík 
Ing. Jaroslav Hlavatý 
Rastislav Hrabovský 
Róbert Láng 
PaedDr. Imrich Suba 
Ing. Alžbeta Motolíková, prednostka úradu 
Ing. Mária Fülöpová, kontrolórka obce 
 
Program: 
 
1.   Otvorenie zasadnutia. 
2.   Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia. 
3.   Hospodárenie obce za rok 2010 a záverečný účet obce – (materiál 2/1 + programové plnenie  
       k 31.12.2010 - výdavková časť ) 
       Stanovisko hlavnej kontrolórky 
  Správa nezávislého audítora 
4.   Voľba členov komisií obecného zastupiteľstva a ich predsedov. 
5.   Programový rozpočet obce na rok 2011-2013. 
6.   Zosúladenie názvu školy s názvom školy uvedeným v Zriaďovacej listine. 
7.   Návrh na doplnenie členov rady školy. 
8.   Návrh VZN č. 1/2011 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách 
      a školských zariadeniach v zriaďovacej pôsobnosti Obce Trnovec nad Váhom a určenie    
      miesta a času zápisu  detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. 
9.   Výber dodávateľa na spracovanie digitálnej pasportizácie hrobových miest v obecných  
       cintorínoch. 
10.   Žiadosť o NFP v oblasti aktivít separovaného zberu a výber verejného obstarávateľa. 
11.  Určenie sobášiacich, sobášnych dní, sobášnych hodín, a sobášnej miestnosti. 
12.  Zloženie členov Zboru pre občianske záležitosti. 
13.  Rozšírenie počtu členov obecnej polície. 
14.  Trnovecké noviny- určenie členov redakčnej rady.  
15.  Došlá pošta: 
 - Žiadosť o odkúpenie pozemku – Július Káras, Šaľa, parc. č. 392 vo výmere 693 m2     
16.  Diskusia – rôzne. 
17.  Návrh na uznesenie. 
18.  Záver. 
 
 
 



 
1.   Otvorenie. 
 
     Druhé zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo 21.02.2011. Predsedajúcim zasadnutia 
bol starosta obce Ing. Ján Hrabovský. Prítomných bolo všetkých 9 poslancov. Za overovateľov 
zápisnice boli zvolení poslanci PaedDr. Imrich Suba a Rastislav Hrabovský. Návrhová komisia 
bola zvolená v zložení Ing. Jozef Hanzlík, Erika Fülöpová, Jaroslav Čerhák. 
 
2.   Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia. 
 
 Prvým bodom programu bola kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia. 
V rámci tohto bodu, predsedajúci informoval prítomných o poverení poslanca p. Róberta Lánga 
zastupovaním starostu obce na celé funkčné obdobie a poverením poslanca Ing. Jozefa 
Hanzlíka zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 
2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
 
3.   Hospodárenie obce za rok 2010 a záverečný účet obce – (materiál 2/1 + programové plnenie  
       k 31.12.2010 - výdavková časť ). Stanovisko hlavnej kontrolórky. 
  Správa nezávislého audítora 
  
Druhým bodom bolo prejednanie hospodárenia obce za rok 2010 a záverečný účet obce. 
Predsedajúci podal informáciu o plnení rozpočtu obce za rok 2010, predniesol obsah správy 
nezávislého audítora a svoje stanovisko predniesla aj hlavná kontrolórka obce. Obidve 
stanoviská doporučili obecnému zastupiteľstvu schváliť celoročné hospodárenie obce bez 
výhrad.  
Hlasovalo sa: za schválenie : 9 poslancov 
 
4.   Voľba členov komisií obecného zastupiteľstva a ich predsedov. 
 
Po schválení záverečného účtu za rok 2010 nastupovala voľba členov komisií obecného 
zastupiteľstva a ich predsedov. 
Obecné zastupiteľstvo zvolilo: 
a) Róberta Lánga za predsedu finančno-plánovacej, hospodársko-podnikateľskej komisie 

 a členov komisie: Erika Fülövá, PaedDr. Imrich Suba, Dpt. Alexander Harmath,  
 Mgr. Pavol Andel  

b) Ing. Gašpierikovú za predsedu  komisie životného prostredia, výstavby, poľnohospodárstva 
a dopravy a členov komisie: RNDr. Edita Belovičová, Ing. Jozef Hanzlík,  

     Ing. Jaroslav Hlavatý, Ing. Ján Valo, Rastislav Hrabovský, Loránt Ajtics Horváth 
c) Jaroslava Čerháka za predsedu komisie športu, kultúry, mládeže, sociálnych vecí 

a zdravotníctva a členov komisie: Alojz Čelítko, Mgr. Juraj Boženík, Edita Kočišová, 
Edita Bócsová, Luboš Janáč, PaedDr. Imrich Suba, Iveta Mesárošová,  
Katarína Lencsésová 

d) Ing. Jozefa Hanzlíka za predsedu bytovej komisie (členovia boli schválení na prvom 
zasadnutí) 

e) Róberta Lánga za predsedu komisie verejného obstarávania a členov komisie:  
    Alojz Čelítko, Jaroslava Čerhák, Ing. Mária Gašpieriková, Erika Fülöpová,  
     Ing. Jozef Hanzlík, Ing. Jaroslav Hlavatý, Rastislav Hrabovský, PaedDr. Imrich Suba. 
f) Ing. Gašpierikovú za predsedkyňu komisie pre dohľad nad dodržiavaním ústavného     
    zákona NR SR č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií  



    verejných funkcionárov a členov komisie: Jaroslav Čerhák, Alojz Čelítko,  
    Rastislav Hrabovský, Erika Fülöpová.  
Hlasovanie: 
za : 9 poslancov 
proti: 0 
Zdržali sa : 0 
 
5.   Programový rozpočet obce na rok 2011-2013. 
 
V ďalšom predsedajúci predniesol návrh Programového rozpočtu obce na roky 2011-2013. 
Hlavná kontrolórka podala správu k Programovému rozpočtu a doporučila ho schváliť na rok 
2011 a pre roky 2012 a 2013 vziať na vedomie. Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo 
Programový rozpočet na rok 2011 a nerozpočtovanú čiastku výdavkov vo výške 74.200 eur 
použiť na spolufinancovanie rozvojových programov obce. 
 
6.   Zosúladenie názvu školy s názvom školy uvedeným v Zriaďovacej listine. 
 
Z dôvodu zosúladenia názvu školy podľa zákona o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve (č.596/2003 Z.z.) s názvom uvedeným v zriaďovacej listine OZ jednohlasne 
schválilo Dodadok č. 1 k  Zriaďovacej listine Základnej školy s materskou školou v Trnovci 
nad Váhom vydanej dňa 29.07.2002 pod č. ZŠ/2002/1 a názov školy znie: Základná škola 
s materskou školou Trnovec nad Váhom 302. 
 
7.  Návrh na doplnenie členov rady školy. 
 
V rámci školskej samosprávy bol prejednávaný bod určenie členov rady školy. Za členov rady 
školy, boli jednohlasne schválení: Erika Fülöpová, Rastislav Hrabovský, Mgr. Iveta Batyková. 
 
8.   Návrh VZN č. 1/2011 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách 
      a školských zariadeniach v zriaďovacej pôsobnosti Obce Trnovec nad Váhom a určenie    
      miesta a času zápisu  detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. 
 
Na základe podnetu Základnej školy s materskou školou Trnovec nad Váhom, bol pripravený 
návrh nariadenia č. 1/2011 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách 
a školských zariadeniach v zriaďovacej pôsobnosti obce Trnovec nad Váhom a určenie miesta 
a času zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, v ktorom sa mení 
§ 4 podľa ktorého sa uhrádza finančný príspevok na stravovanie vo výške nákladov na nákup 
potravín podľa vekových kategórií stravníkov zaradených do druhého finančného pásma 
určeným Ministerstvom školstva SR. V rámci pripomienkového konania bol predložený návrh 
školy o zvýšenie úhrady v materskej škole zo sumy 6,50 eur na 10 eur mesačne.  
Za tento návrh sa hlasovalo nasledovne: za schválenie: 0 
                                                                 zdržal sa: PaedDr. I. Suba 
                                                                 proti: Čerhák, Čelítko, Gašpieriková, Hanzlík, Láng, 
                                                                           Fülöpová, R.Hrabovský, Hlavatý 
 
Nariadenie č.1/2011 bolo jednohlasne schválené podľa predloženého návrhu. 
 
9.   Výber dodávateľa na spracovanie digitálnej pasportizácie hrobových miest v obecných  
       cintorínoch. 
 



V ďalšom bode bola prejednávaná pasportizácia hrobových miest v obecných cintorínoch. OZ 
na základe odporúčania komisie verejného obstarávania jednohlasne schválilo Ľubomíra 
Čierneho z Trnavy ako dodávateľa na spracovanie digitálnej pasportizácie.  
 
 
10.   Žiadosť o NFP v oblasti aktivít separovaného zberu a výber verejného obstarávateľa. 
 
Starosta obce informoval poslancov o možnosti získania finančných prostriedkov v oblasti 
aktivít separovaného zberu a o výbere verejného obstarávateľa na predmetnú aktivitu. OZ 
poverilo prednostku úradu vypísaním výzvy na výber dodávateľa. 
 
11.  Určenie sobášiacich, sobášnych dní, sobášnych hodín, a sobášnej miestnosti. 
 
Nasledovalo určenie sobášiacich, sobášnych dní, sobášnych hodín, a sobášnej miestnosti. 
OZ poverilo vykonávaním aktu sobášenia okrem  starostu obce poslanca PaedDr. Imricha Subu 
a jednohlasne schválilo:  
- sobášne dni: každý piatok a každú sobotu ( okrem sviatkov) 
- sobášne hodiny: piatok od 14,00 hod. do 17,00 hod. 
                              sobota od 13,00 hod. do 18,00 hod. 
- sobášnu miestnosť: Obradná miestnosť Obecného úradu v Trnovci nad Váhom 
- správne poplatky za obrad: mimo určenej doby vo výške 16,50 eur, mimo určenej miestnosti  

v katastri obce Trnovec nad Váhom vo výške 66 eur. 
 
12.  Zloženie členov Zboru pre občianske záležitosti. 
 
Obecné zastupiteľstvo určilo členov Zboru pre občianske záležitosti:  
            matrika: Katarína Zalubelová, náhradník Ing. Alžbeta Motolíková 
            členovia: PadDr. Imrich Suba, Lenka Ešeková, Mgr. Beata Kislerová, Edita Bócsová 
  
13.  Rozšírenie počtu členov obecnej polície.  
 
V bode rozšírenie počtu členov obecnej polície OZ jednohlasne schválilo 5 členov.  
 
14.  Trnovecké noviny- určenie členov redakčnej rady.  
 
Za členov redakčnej rady Trnoveckých novín OZ určilo Ing. Ján Hrabovský, Edita Bócsová,  
Katarína Tusková, Štefan Kočiš, Margita Fülöpová. 
 
15.  Došlá pošta, rôzne 
 
V došlej pošte bola prejednávaná žiadosť Júliusa Kárasa, bytom Šaľa o odkúpenie pozemkov 
k.ú. Trnovec nad Váhom, parcela č. 392. Táto žiadosť nebola schválená. 
Hlasovalo sa: za: 0 poslancov 
                       proti: 9 poslancov 
V súlade s §18a zákona o obecnom zriadení OZ vyhlásilo voľbu hlavného kontrolóra obce na 
úväzok 0,15 % fondu pracovnej doby s termínom nástupu na výkon funkcie 01.05.2011, 
nakoľko funkčné obdobie doterajšieho kontrolóra končí 30.04.2011. 
 
 
 



16.  Diskusia. 
 
V rámci diskusie OZ zobralo na vedomie: plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky do 
30.04.2011, návrh p. Ľuboša Gašparíka na zriadenie tanečného krúžku, zvýšenie príspevku 
nájomníkov bytov do fondu opráv na 0,5 % obstarávacej ceny bytu, riešenie dopravného 
značenia v obci, nakladanie s nájomnými bytmi a fondom opráv nájomných bytov, obnovenie 
nájomných zmlúv a zrušilo platnosť uznesenia č. 5 z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva 
o určení platu starostu obce a určilo v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom 
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 
predpisov v rozsahu určenom obecným zastupiteľstvom mesačný plat starostu vo výške  
2,2 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na 
základe údajov štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a osobný príplatok vo 
výške 10 % a bolo uložené zástupcovi starostu vypracovať plán zasadnutí obecného 
zastupiteľstva na rok 2011. 
V rámci diskusie vystúpil PaedDr. Suba a poukázal na absenciu funkčnosti separovaného dvora 
v obci, z dôvodu čoho vzniklo mnoho čiernych skládok v katastri obce. Doporučuje likvidáciu 
týchto skládok zberom a triedením, poprípade organizovaním brigád.  
Pani K. Lencsésová poukázala na zvýšenie hladiny spodných vôd a potrebu riešenia. 
Pán Macky počas diskusie pripomienkoval digitalizáciu príjmu televízneho systému 
a dotazoval sa na možnosť riešenia prevádzky káblovej televízie v obci, ďalej na riešenie 
rozšírenia miestnej komunikácie pri vstupe do zdravotného strediska.  
Poslanci poukázali na rozšírený výskyt túlavých psov v obci. Pán starosta reagoval na diskusné 
príspevky a podotkol, že sa budú postupne riešiť.  
Nakoľko žiadne ďalšie príspevky neodzneli, predseda návrhovej komisie Ing. Jozef Hanzlík, 
predniesol návrh na uznesenie, ktorý poslanci jednohlasne schválili. Predsedajúci poďakoval 
všetkým za prítomnosť a zasadnutie ukončil. 
 
 
V Trnovci nad Váhom, 22.02.2011 
Zapísala:Ing. Motolíková 
 
        Ing. Ján Hrabovský 
               starosta obce  
Overovatelia: 
 
PaedDr. Imrich Suba 
 
 
Rastislav Hrabovský 
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