Uznesenie z 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 18.04.2011:

Uznesenie č.23 /2011
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, Rastislav Hrabovský, Róbert Láng

Uznesenie č. 24/2011
Hospodárenie obce I. Q. 2011 – návrh na zmenu rozpočtu r. 2011
Obecné zastupiteľstvo:
A. berie na vedomie:
1. Hospodárenie obce za I. Q. 2011
2. Návrh na zmenu rozpočtu obce
3. Stanovisko hlavného kontrolóra obce
B. schvaľuje:
1. zmenu rozpočtu obce 2011 podľa predloženého návrhu vo výdavkovej časti
na dokončenie rekonštrukcie:
 obecného úradu ( 11.000 eur)
 Základnej školy ( 1.000 eur)
 Materskej školy ( 20.000 eur)
 Zdravotného strediska ( 30.000)
 digitalizácia a pasportizácia cintorínov ( 3.000 eur )
celkom v sume 65 tisíc eur
Uznesenie č. 25/2011
Voľba hlavného kontrolóra obce
Obecné zastupiteľstvo:
A. volí:
1. za hlavného kontrolóra obce p. Ing. Máriu Fülöpovú bytom Selice
od 01.05.2011 na 6-ročné funkčné obdobie s pracovným úväzkom 0,15 % fondu
pracovnej doby

Uznesenie č. 26/2011
Správa o činnosti Komisie životného prostredia, výstavby, poľnohospodárstva a dopravy
Obecné zastupiteľstvo:
A. berie na vedomie:
1. správu o činnosti Komisie životného prostredia, výstavby, poľnohospodárstva
a dopravy
B. schvaľuje:
1. Alternatíva č. 6 na IBV – 9 stavebných pozemkov – býv. Duslácky pozemok
a prípravu projektových prác na územné konanie na IBV
2. objednať projekt na dopravné značenie obce
3. opravu zdravotného strediska, rozšírenie parkovacích plôch
4. vytvorenie 2 parkovacích plôch pri artézskej studni
Uznesenie č. 27/2011
Žiadosti o NFP
Obecné zastupiteľstvo:
A. berie na vedomie:
1. informáciu starostu obce o predpokladaných výzvach o NFP a už podaných
žiadostiach
Uznesenie č. 28/2011
Rôzne, došlá pošta, príprava obecných dní
Obecné zastupiteľstvo:
A. berie na vedomie:
1. oznámenie p. A. Kružlíkovej o ukončení jej funkcie prísediaceho na Okresnom súde
2. žiadosť Tomáša Keseliho bytom Šaľa o odkúpenie časti obecného pozemku
3. žiadosť Veroniky Keseliovej bytom Šaľa o odkúpenie obecného pozemku
4. informáciu starostu obce o výbere miesta pre obecné dni – športové ihrisko
Uznesenie č. 29/2011
Diskusia
Obecné zastupiteľstvo:
A. berie na vedomie:
1. informáciu prednostky úradu o prípravných prácach na sčítaní obyvateľov, bytov
a domov
2. pracovno-právny dotaz p. K. Kulinovej
3. pripomienky p.Kotrbovej o uložení odpadu na zbernom dvore a o odpade na cintoríne,
nefunkčný rozhlas na Lipovej ulici a rozbitých chodníkoch okolo jej rod. domu,
o nefunkčnosti mob. telefónoch obecnej polície po 24,00 hod. , o potrebe
spomaľovačov alebo zníženia rýchlosti v danej lokalite, na množstvo túlavých psov

4.
5.
6.
7.

informáciu R. Hrabovského o zasadnutí Rady školy
informáciu starostu obce o pripravovanej úprave obecných novín
návrh Ing. Hlavatého o možnosti inzercie v novinách
príspevok p. Čerháka o sťažnostiach občanov na zlý signál KTV, o vytvorených
divokých skládkach okolo Ameriky, o potrebe osadiť futbalové bránky pred
zdravotným strediskom
8. informáciu starostu obce o o uskutočnenom zbere odpadu pri Váhu
9. poďakovanie PaedDr. Subu organizátorom brigády pri Váhu a Amerike.
Uznesenie č. 30/2011

Obecné zastupiteľstvo:
A. schvaľuje:
1. odmenu starostovi obce za I. Q. 2011 vo výške 46,10 % podľa odmeňovacieho
poriadku obce.
V Trnovci nad Váhom, 20.04.2011
Ing. Ján Hrabovský
starosta obce
Zapísala: Ing. Motolíková

Zápisnica
z tretieho zasadnutie obecného zastupiteľstva zo dňa 18.04.2011

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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Otvorenie, schválenie programu
Určenie zapisovateľa a voľba overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Kontrola plnenia uznesení
Hospodárenie obce I. Q. 2011 – návrh na zmenu rozpočtu r. 2011
Voľba hlavného kontrolóra obce
Správa o činnosti Komisie životného prostredia, výstavby, poľnohospodárstva a dopravy
Žiadosti o NFP
Rôzne, došlá pošta, príprava obecných dní
Diskusia
Návrh uznesenia
Záver

1. Otvorenie, schválenie programu
Tretie zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo 18.04.2011. Predsedajúcim zasadnutia
bol starosta obce Ing. Ján Hrabovský. Prítomných bolo všetkých 9 poslancov. Zasadnutie bolo
uznášaniaschopné vo všetkých bodoch programu. V rámci schvaľovania programu zasadnutia
požiadala Hlavná kontrolórka obce Ing. Fülöpová o presunutie bodu č. 6 Voľba hlavného
kontrolóra obce na posledný bod, z dôvodu toho, že sama podala prihlášku do výberového
konania na pozíciu hlavného kontrolóra obce na ďalšie funkčné obdobie. Na návrh
predsedajúceho poslanci jednohlasne schválili zmenu programu zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa a voľba overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa zápisnice predsedajúci určil Ing. Motolíkovú. Za overovateľov zápisnice
boli zvolení poslanci Alojz Čelítko a Ing. Jaroslav Hlavatý.

3. Voľba návrhovej komisie
Návrhová komisia bola zvolená v zložení Ing. Mária Gašpieriková, Rastislav Hrabovský,
Róbert Láng.
4. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia.
V rámci kontroly plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia predsedajúci
informoval prítomných o uzatvorení mandátnej zmluvy so spoločnosťou VOLUMA s.r.o.
Bratislava na zabezpečenie verejného obstarávania na realizáciu projektu o poskytnutí NFP na
zriadenie zberného dvora. V ďalšom bolo uložené zástupcovi starostu pripraviť plán zasadnutí
obecného zastupiteľstva na rok 2011. Úloha splnená, plán zasadnutí je zverejnený na web
stránke obce.
5. Hospodárenie obce I. Q. 2011 – návrh na zmenu rozpočtu r. 2011
Predsedajúci podal informáciu o plnení rozpočtu obce za I.Q. 2011, svoje stanovisko podal
predseda finančnej komisie a hlavná kontrolórka obce. Obidve strany doporučili obecnému
zastupiteľstvu vziať štvrťročné hospodárenie obce na vedomie bez pripomienok a výhrad.
Hlasovalo za : 9 poslancov
V rámci návrhu na zmenu rozpočtu predsedajúci konštatoval, že je potrebné vyčleniť
finančné prostriedky z rozpočtu obce na dokončenie rekonštrukcie Obecného úradu v sume
11 000 eur, Základnej školy a Materskej školy spolu 21 000 eur, oprava zdravotného strediska
30 000 eur a na digitalizáciu a pasportizáciu cintorínov 3 250 eur.
Hlasovalo sa nasledovne: za 9 poslancov, proti 0, zdržali sa 0.
6. Správa o činnosti Komisie životného prostredia, výstavby, poľnohospodárstva a dopravy
Správu zo zasadnutia komisie zo dňa 18.02.2011 a 11.04.2011 predniesla predsedkyňa
Ing. Gašpieriková. Správa je v prílohe zápisnice. Komisia doporučuje poslancom schváliť
využitie býv. Dusláckeho pozemku na IBV alt. č. 6 vyčlenenie 9 stavebných pozemkov,
doporučuje objednať projekt na dopravné značenie obce, opravu zdravotného strediska,
rozšírenie parkovacích miest na zdravotnom stredisku a vytvorenie 2 parkovacích miest pri
artézskej studni.
7.

Žiadosti o NFP

Starosta obce informoval poslancov o stave rozpracovanosti žiadostí o NFP a to konkrétne
o kompostárni, o centrálnej zóne obce, o podaných žiadostiach na rekonštrukciu Zariadenia
opatrovateľskej služby a žiadosti na dotáciu cez združenie Via Romanum.
8. Rôzne, došlá pošta, príprava obecných dní
V došlej pošte bolo doručené oznámenie p. Alžbety Kružlíkovej o ukončení funkcie
prísediaceho na Okresnom súde, ďalej žiadosti p. Tomáša Keseliho a Veroniky Keseliovej
bytom Šaľa o odkúpenie obecných pozemkov.
V rôznom prednostka úradu informovala poslancov o príprave sčítania obyvateľov, bytov,
domov.
V rámci príprave obecných dní bol určený termín na 25.06.2011.

Ďalej poslanci schválili odmenu starostovi obce vo výške 46,10 % za I. štvrťrok 2011
v súlade s odmeňovacím poriadkom.
9. Diskusia
V diskusii požiadala o slovo p. K. Kulinová, vo veci riešenia prác na zbernom dvore.
Ďalej p. Kotrbová poukázala potrebu vybudovania járku pri jej obydlí, riešenie rekonštrukcie
chodníkov v ulici, na zriadenie obecného rozhlasu, na množstvo túlavých psov, na
nedisciplinovanosť vodičov v nočných hodinách a zámerné rušenie nočného kľudu, ako aj
bezohľadnosť vodičov, ktorí neprimeranou rýchlosťou ohrozujú jej nehnuteľnosť, ďalej na
nedostupnosť obecnej polície v nočných hodinách, ďalej na zhromažďovanie komunálneho
odpadu v kontajneroch na cintoríne a šírenie zápachu z nich, na nespokojnosť s platbami na
zbernom dvore.
Čerhák – poukázal na zlú kvalitu signálu káblovej televízie, a požiadal o osadenie futbalových
bránok pred zdravotným strediskom na lúke.
Suba – pozitívne hodnotil jarnú akciu, ktorá bola organizovaná v spolupráci s poľovníckym
združením, rybárskym zväzom a základnou školou, zameraná na čistenie a likvidáciu
divokých skládok v okolí ľavého brehu Váhu od železničného mosta až po býv.„ Šišlák ház “.
R. Hrabovský – informoval poslancov o zasadnutí Rady školy a o blížiacom sa termíne 50.
výročia školy.
10. Voľba hlavného kontrolóra obce
Obec z dôvodu ukončenia funkčného obdobia hlavného kontrolóra obce vypísala
výberové konanie na obsadenie tejto funkcie. V termín podali prihlášky dvaja uchádzači :
Ing. Fülöpová a Mgr. Belovič. Obidvaja spĺňali podmienky účasti vo výberovom konaní.
Predseda finančnej komisie predniesol stanovisko svojej komisie a doporučil zvoliť do
funkcie hlavnej kontrolórky obce Ing. Fülöpovú. Komisia hodnotila prevažne prax v odbore,
znalosti práce vo verejne správe. Nakoľko iné návrhy zo strany poslancov neodzneli,
predsedajúci podal návrh na voľbu kontrolóra obce na ďalšie funkčné obdobie. Poslanci
jednohlasne zvolili Ing. Fülöpovú za hlavnú kontrolórku obce.
11. Návrh na uznesenie
Na záver Ing. Gašpieriková predniesla návrh na uznesenie, ktorý poslanci jednohlasne
schválili.
V Trnovci nad Váhom, 19.04.2011.
Zapísala: Ing. Motolíková

Overovatelia: A. Čelítko
Ing. Hlavatý

Ing. Ján Hrabovský
starosta obce

