Uznesenie zo 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva
konaného dňa 13.06.2011:
Uznesenie č.31 /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. Hanzlík, Ing. Hlavatý, p. Čelítko
Uznesenie č. 32/2011
Správa bytovej komisie
Obecné zastupiteľstvo:
A. berie na vedomie:
1. správu predsedu bytovej komisie Ing. Jozefa Hanzlíka o stave nájomných zmlúv
v obecných bytoch
Uznesenie č. 33/2011
Nájomné byty – prehodnotenie nájmu a predĺženie nájomných zmlúv
Obecné zastupiteľstvo:
A. schvaľuje:
1. preobsadenie uvoľneného bytu č.2 v Bytovom dome s.č. 79 žiadateľom
Dankou Mesárošovou bytom Trnovec nad Váhom na dobu 2 rokov od 01.06.2011
do 30.06.2013
2. preobsadenie uvoľneného 3-izbového bytu č. 1 v Bytovom dome č. 993
žiadateľom Martinom Marčekom s rodinou na dobu 2 rokov, od 01.06.2011
do 30.06.2013
3. preobsadenie 3-izbového nájomného bytu č. 1 v Bytovom dome č. 584
žiadateľkou Lindou Kováčovou bytom Trnovec nad Váhom od 01.07.2011
do 30.06.2013
4. zámenu bytov v Bytovom dome č. 303 - 1,5 izbového bytu nájomcu
Ladislava Krištofa za 2,5 izbový byt nájomcu Anity Klinkovej,
nájom sa uzatvára od 01.07.2011 do 30.06.2012
5. predĺženie nájomných zmlúv v Bytovom dome 993, 994, 995, 79,78
od 01.07.2011 do 30.06.2013 okrem nájomníkov podľa nasledujúceho bodu 6
6. predĺženie nájomných zmlúv do 30.09.2011 nájomníkom bytov,
u ktorých sú k 31.05.2011 vyčíslené nedoplatky na nájomnom a za služby súvisiace
s nájmom bytov
7. predĺženie nájomných zmlúv v Bytovom dome č. 303 a 304 do 30.06.2012
8. predĺženie nájomnej zmluvy bezbariérového bytu v Bytovom dome č. 584
Ladislavovi Boháčovi do 30.06.2012.

Uznesenie č. 34/2011
Obecná polícia – správa o činnosti
Obecné zastupiteľstvo:
A. berie na vedomie:
1. správu o činnosti Obecnej polície prednesenú náčelníkom Obecnej polície
Uznesenie č. 35/2011
Správa o činnosti Komisie športu, mládeže, sociálnych vecí a zdravotníctva
Obecné zastupiteľstvo:
A. berie na vedomie:
1. správu predsedu komisie Jaroslava Čerháka o činnosti Komisie športu, mládeže,
sociálnych vecí a zdravotníctva
B. schvaľuje:
1. Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2011 o poskytovaní služieb, o spôsobe a výške
úhrad za sociálne služby
Uznesenie č. 36/2011
Rôzne, došlá pošta, príprava obecných dní
Obecné zastupiteľstvo:
A. berie na vedomie:
1. Návrh územného plánu - informáciu starostu obce o príprave konceptu ÚPN
2. Žiadosť spoločnosti A.I. Farma s.r.o. o výstavbu bioplynovej elektrárne
v časti obce Horný Jatov
3. Ponuku Flynet spol. s r.o. Nitra o zhotovenie leteckých kolmých fotografií
obce a digitálnych produktov z fotografií
4. Návrh AZ Projekt – úprava dopravného značenia obce
5. Program obecných dní.
Uznesenie č. 37/2011
Diskusia
Obecné zastupiteľstvo:
A. berie na vedomie:
1. diskusné príspevky podľa zápisnice obecného zastupiteľstva

Uznesenie č. 38/2011
Určenie platu starostu obce v súlade so zák. NR SR č. 154/2011 Z.z.
Obecné zastupiteľstvo:
A. odsúhlasuje:
1. Plat starostu obce v súlade so zákonom NR SR č. 154/2011 Z.z.
vo výške 2589 eur mesačne.

V Trnovci nad Váhom, 14.06.2011
Zapísala: Ing. Motolíková

Ing. Ján Hrabovský
starosta obce

Zápisnica
zo štvrtého zasadnutie obecného zastupiteľstva zo dňa 13.06.2011
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
Ing. Alžbeta Motolíková, prednostka úradu
Ing. Mária Fülöpová, kontrolórka obce
PaedDr. Imrich Suba - ospravedlnený
Program:
1. Otvorenie, schválenie programu
2. Určenie zapisovateľa a voľba overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Správa bytovej komisie
6. Nájomné byty – prehodnotenie nájmu a predĺženie nájomných zmlúv
7. Obecná polícia – správa o činnosti
8. Správa o činnosti Komisie športu, kultúry, mládeže, sociálnych vecí a zdravotníctva
( Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2011 o poskytovaní služieb, o spôsobe
a výške úhrad za sociálne služby )
9. Rôzne, došlá pošta, príprava obecných dní
10. Diskusia
11. Určenie platu starostu obce v súlade so zákonom NR SR č. 154/2011 Z.z.
12. Návrh uznesenia
13. Záver
1. Otvorenie, schválenie programu
Štvrté zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo 13.06.2011. Predsedajúcim zasadnutia
bol starosta obce Ing. Ján Hrabovský. Prítomných bolo 8 poslancov, PaedDr. Suba sa
ospravedlnil za neúčasť. 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.
2. Určenie zapisovateľa a voľba overovateľov zápisnice
Za zapisovateľa zápisnice predsedajúci určil Ing. Motolíkovú. Za overovateľov zápisnice
boli zvolení poslanci p. Láng a p. Fülöpová.

3. Voľba návrhovej komisie
Návrhová komisia bola zvolená v zložení Ing. Hanzlík, Ing. Hlavatý a p. Čelítko.
4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.
V rámci kontroly plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia predsedajúci
informoval prítomných o priebehu prác v Materskej škole, na Zdravotnom stredisku
a ukončení rekonštrukcie budovy Obecného úradu, ďalej o príprave projektových prác na
pozemku bývalého Dusla. Ako informoval pre potreby projektanta bola zadaná zákazka
Geodetovi p. Jonášovi na vyhotovenie výškopisného a polohopisného zamerania danej
lokality.
5. Správa bytovej komisie
Ing. Hanzlík , predseda bytovej komisie podal prítomným správu komisie o svojich
zasadnutiach, kde sa členovia zaoberali preobsadením uvoľnených nájomných bytov.
Zápisnice zo zasadnutia komisií sú prílohou tejto zápisnice.
Komisia doporučila:
a) preobsadenie uvoľneného bytu č.2 v Bytovom dome s.č. 79 žiadateľom
Dankou Mesárošovou bytom Trnovec nad Váhom na dobu 2 rokov od 01.06.2011
do 30.06.2013
b) preobsadenie uvoľneného 3-izbového bytu č. 1 v Bytovom dome č. 993
žiadateľom Martinom Marčekom s rodinou na dobu 2 rokov, od 01.06.2011
do 30.06.2013
c) preobsadenie 3-izbového nájomného bytu č. 1 v Bytovom dome č. 584
žiadateľkou Lindou Kováčovou bytom Trnovec nad Váhom od 01.07.2011
do 30.06.2013
d) zámenu bytov v Bytovom dome č. 303 - 1,5 izbového bytu nájomcu
Ladislava Krištofa za 2,5 izbový byt nájomcu Anity Klinkovej,
nájom sa uzatvára od 01.07.2011 do 30.06.2012
Predsedajúci dal hlasovať: poslanci hlasovali za vyššie uvedené: jednohlasne.
6. Nájomné byty – prehodnotenie nájmu a predĺženie nájomných zmlúv
Bytová komisia prehodnocovala žiadosti nájomníkov o predĺženie nájomných
zmlúv a doporučila nasledovné:
a) predĺženie nájomných zmlúv v Bytovom dome 993, 994, 995, 79,78
od 01.07.2011 do 30.06.2013 nájomníkom, ktorí svoje záväzky voči obci
týkajúce sa nájmov riadne a včas plnia,
b) žiadateľom bytov, u ktorých sú k 31.05.2011 vyčíslené nedoplatky na nájomnom
a za služby súvisiace s nájmom bytov predĺžiť nájomné zmluvy do 30.09.2011
c) predĺženie nájomných zmlúv v Bytovom dome č. 303 a 304 do 30.06.2012
d) predĺženie nájomnej zmluvy bezbariérového bytu v Bytovom dome č. 584
Ladislavovi Boháčovi do 30.06.2012.
Hlasovalo sa : za bolo 8 poslancov - jednohlasne schválené

7.

Obecná polícia – správa o činnosti

Správu o činnosti Obecnej polície za obdobie 5-tich mesiacov podal náčelník p. Marček.
Správa je prílohou zápisnice. V správe sa zameral na výsledky OP za sledované obdobie,
na hodnotenie práce členov obecnej polície, informoval o potrebe obnovy materiálnotechnického vybavenia úseku a pod.
8. Správa o činnosti Komisie športu, kultúry, mládeže, sociálnych vecí a zdravotníctva
( Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2011 o poskytovaní služieb, o spôsobe
a výške úhrad za sociálne služby )
Predseda komisie p. Čerhák podal správu o činnosti komisie ( príloha zápisnice)
a predložil návrh VZN č. 2/2011 o poskytovaní služieb, o spôsobe a výške úhrad za
sociálne služby. Dôvodová správa: návrh VZN je vypracovaný v súlade s novými právnymi
predpismi. V návrhu sa riešia podrobnosti o rozhodovaní o odkázanosti občana na
sociálnu službu, možnosť úhrady za opatrovateľskú službu podľa počtu hodín aj podľa
rozsahu úkonov.
Návrh VZN č. 2/2011 poslanci jednohlasne schválili.
9. Rôzne, došlá pošta, príprava obecných dní
V tomto bode predsedajúci podal správu o príprave ďalšej etapy spracovania Územného
plánu obce – konceptu a o pracovnom rokovaní na úrovni spracovateľa, Krajského
stavebného úradu a obce. Ďalej o možnosti získania finančných prostriedkov na realizáciu
etapy ÚPN obce.
V ďalšom bola predložená žiadosť spoločnosti A.I. FARMA, s.r.o. o vydanie stanoviska obce
na vybudovanie bioplynovej stanice v katastrálnom území Horný Jatov. Samotná stavba by sa
mala realizovať v terajšom nevyužívanom objekte družstva. Základnou surovinou pre
bioplynovú stanicu je kukuričná siláž 80% a 20% močovka, na spracovanie potrebného
objemu materiálu je potrebných cca 500 ha poľnohospodárskej pôdy. Spoločnosť prevádzkuje
podobnú prevádzku v Malom Cetíne, poslanci sa dohodli na návšteve tohto zariadenia a po
následnom prerokovaní podajú stanovisko.
V došlej pošte bola predložená ponuka spoločnosti Flynet s.r.o. Nitra na zhotovenie leteckých
kolmých fotografií obce ( 800 eur a ročný poplatok 100 eur ) a návrh projektanta Ing. Zemana
na úpravu dopravného značenia obce, vo výške 4800 eur.
V rámci prípravy obecných dní bol predložený návrh programu, ktorý sa zverejní v obci, na
internete.
10. Diskusia
V diskusii predsedajúci oboznámil poslancov s cenou za zriadenie kanalizačnej prípojky,
je zverejnené na stránke obce. Cena je vypočítaná na základe uznesení z minulých období.
Do diskusie sa prihlásil p. Čelítko a poukázal na potrebu riešenia spodných vôd v obci, na
čistenie járkov, na možnosť zriadenia parkoviska pri pošte a úprave cesty pri Merkante.
Starosta obce sa vyjadril k diskusným príspevkom v tom smere, že sa jedná o záležitosti
z minulých období a budú sa riešiť priebežne.

Čerhák – poukázal na sťažnosti občanov ohľadom problémov s preberaním komodít na
zbernom dvore.
Starosta obce – zamestnanci sú poučený ako a čo sa môže na zbernom dvore preberať,
samozrejme nie komunálny odpad , ktorý treba dávať do zberných nádob.
Ing. Fülöpová M. – novozvolená kontrolórka obce sa týmto poďakovala poslancom za
prejavenú dôveru, ktorú jej prejavilo obecné zastupiteľstvo zvolením do funkcie na ďalšie
funkčné obdobie.
11. Určenie platu starostu obce v súlade so zákonom NR SR č. 154/2011 Z.z.
Z dôvodu zmeny legislatívy platnej od 01.06.2011 bolo potrebné zosúladiť plat starostu
so zmenou zákona. Návrh na určenie platu podal predseda finančnej komisie p. Láng. Od
01.06.2011 starostovia obcí a primátori nemajú nárok na odmeny ako doposiaľ.
Finančná komisia navrhla maximálnu možnú výšku platu starostu obce, ktorá činí 2589 eur
mesačne.
Zástupca starostu dal hlasovať za návrh: návrh bol jednohlasne prijatý. Za bolo 8 prítomných
poslancov.
Obecné zastupiteľstvo plat starostu opätovne raz ročne prerokuje.
12. Návrh uznesenia
Na záver Ing. Hlavatý predniesol návrh na uznesenie, ktorý poslanci jednohlasne
schválili.
13. Záver

V Trnovci nad Váhom, 14.06.2011.
Zapísala: Ing. Motolíková

Overovatelia: p. Láng
p. Fülöpová

Ing. Ján Hrabovský
starosta obce

