
Uznesenie z 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva 
konaného dňa 15.08.2011: 

 
 

Uznesenie č.39 /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, PaedDr. Suba, p. Čelitko 

 
                                      Uznesenie č. 40/2011 

                          Hospodárenie obce II. Q. 2011, stanovisko hlavného kontrolóra obce 
 

 
Obecné zastupiteľstvo: 
 

A. berie na vedomie: 
1. Hospodárenie obce za II. Q. 2011 
2. Stanovisko hlavného kontrolóra obce 

 
 

                                                    Uznesenie č. 41/2011 
   Správa bytovej komisie  - preobsadenie nájomného bytu č.2 v Bytovom dome č. 584         
 
Obecné zastupiteľstvo: 
 
    A.  berie na vedomie: 
         1.  správu predsedu bytovej komisie Ing. Jozefa Hanzlíka o rokovaní bytovej komisie na  
              preobsadenie uvoľneného bytu č. 2 v Bytovom dome č. 584 

B.  schvaľuje: 
          1.  pridelenie bytu č. 2 v Bytovom dome č. 584 manželom Július a Renáta  
              Meszárosoví bytom Trnovec nad Váhom od 16.08.2011 do 30.06.2013 
    
      
                                                  Uznesenie č. 42/2011 
                    Informácia o výchovno-vzdelávacích výsledkoch ZŠ Trnovec nad Váhom 
 
Obecné zastupiteľstvo: 
 
   A. berie na vedomie: 
       1.  Informácia o výchovno-vzdelávacích výsledkoch ZŠ Trnovec nad Váhom 
 

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



                                               Uznesenie č. 43/2011  
             Informácia o výchovno-vzdelávacích výsledkoch MŠ Trnovec nad Váhom 
 
Obecné zastupiteľstvo: 
 
   A. berie na vedomie: 
       1.  Informácia o výchovno-vzdelávacích výsledkoch MŠ Trnovec nad Váhom 
 
    B. schvaľuje:     
        1.  Správu o výchovno-vzdelávacích výsledkoch MŠ Trnovec nad Váhom 
 
 
                                               Uznesenie č. 44/2011  
       Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2011 o výške príspevku na čiastočnú úhradu 
       nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej 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. Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2011 o výške príspevku na čiastočnú úhradu 
       nákladov v školách a školských zariadenia   v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Trnovec  
       nad  Váhom a určenie miesta a času zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky 
       v základnej škole 
          
                   
                                                Uznesenie č. 45/2011 
                 Organizačný poriadok Obecného úradu v Trnovci nad Váhom                       
 
Obecné zastupiteľstvo: 
 
   A. berie na vedomie: 
        1. Predložený návrh Organizačného poriadku Obecného úradu v Trnovci nad Váhom      
 
   B. schvaľuje: 
        1. Organizačný poriadok Obecného úradu v Trnovci nad Váhom                       
 
                                           
                                               Uznesenie č. 46/2011 
                 Územný plán obce Trnovec nad Váhom – podanie žiadosti o dotáciu 
 
Obecné zastupiteľstvo: 
 
   A. berie na vedomie: 
        1. Návrh územného plánu  - informáciu starostu obce o príprave konceptu ÚPN  
            a možnosti  predloženia žiadosti o dotáciu na spracovanie konceptu ÚPN a návrhu  
            územného plánu obce 
 
 



  B. súhlasí:  
       1.  s tým, že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie potrvá  
            najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie a súhlasí so 

spolufinancovaním projektu vo výške 20% z oprávnených nákladov projektu  
z rozpočtu obce. 

 
                                                     Uznesenie č. 47/2011 
                                                       Rôzne, došlá pošta 
 
Obecné zastupiteľstvo: 
 
  A. berie na vedomie: 
      1.  Oznámenie o zmene integrovaného povolenia pre prevádzku „ Spaľovňa odpadov“  

DUSLO a.s. Šaľa            
 
   B. schvaľuje: 
       1. Predloženie žiadosti o NFP 
           Názov projektu : Program separovaného zberu obce Trnovec nad Váhom 
           a spolufinancovanie projektu vo výške 5% z oprávnených nákladov projektu  
           z rozpočtu obce. 

 2. Spolufinancovanie projektu „Smerujeme k nulovému odpadu“ vo výške 10%  
     z oprávnených nákladov projektu z rozpočtu obce 

 
 
                                    Uznesenie č. 48/2011 

                                                    Diskusia 
 
Obecné zastupiteľstvo: 
 
  A. berie na vedomie: 
       1. diskusné príspevky podľa zápisnice obecného zastupiteľstva 
 2. príspevky starostu obce do budúcej tvorby rozpočtu, informácie starostu  

    a poslancov zastupiteľstva 
 
           

 
 
 
 

 
V Trnovci nad Váhom, 15.08.2011 
 
Zapísala: Mgr. Vargová 



Zápisnica 
z piateho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 15. 08. 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. Mária Fülöpová, kontrolórka obce 
PaedDr. Imrich Suba  
Mgr. Nikoleta Vargová - zapisovateľ 
 
Program: 

1. Otvorenie, schválenie programu  
2. Určenie zapisovateľa a voľba overovateľov zápisnice 
3. Voľba návrhovej komisie 
4. Kontrola plnenia uznesení 
5. Hospodárenie obce za II. Q. 2011, stanovisko hlavného kontrolóra obce  
6. Správa bytovej komisie – preobsadenie uvoľneného nájomného bytu č. 2 v Bytovom 

dome č. 584 
7. Informácia o výchovno-vzdelávacích výsledkoch ZŠ Trnovec nad Váhom 
8. Informácia o výchovno-vzdelávacích výsledkoch MŠ Trnovec nad Váhom 
9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2011 o výške príspevku na čiastočnú 

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

10. Návrh Organizačného poriadku Obecného úradu v Trnovci nad Váhom 
11. Územný plán obce Trnovec nad Váhom- žiadosť o podanie dotácie na spracovanie 

konceptu riešenia a návrhu územného plánu ( prijatie uznesenia) 
12. Rôzne, došlá pošta ( ? ???  SIŽP Bratislava – zmena integrovaného povolenia pre 

prevádzku „ Spaľovňa odpadov “ DUSLO a.s. Šaľa – stanovisko obce) 
13. Diskusia 
14. Návrh uznesenia 
15. Záver 

 
 

1. Otvorenie, schválenie programu 
 
Piate zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo dňa 15.08.2011 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.  
 



2. Určenie zapisovateľa a voľba overovateľov zápisnice 
 
Za zapisovateľa zápisnice predsedajúci určil Mgr. Vargovú.  Za overovateľov zápisnice boli 
určení poslanci p. Čelitko a p. Hrabovský Rastislav.                                 
 
 

3. Voľba návrhovej komisie 
 
Návrhová komisia bola zvolená v zložení Ing. Gašpieriková, PaedDr. Suba a p. Čerhák.       
 
 

4. Kontrola plnenia uznesení  z predchádzajúceho zasadnutia 
 
Na predchádzajúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva poslanci neuložili starostovi ani 
prednostke úradu žiadne úlohy na splnenie, takže v rámci kontroly plnenia uznesení 
z predchádzajúceho zasadnutia predsedajúci informoval o tejto skutočnosti prítomných. 
 
 

5. Hospodárenie obce za II. Q. 2011, stanovisko hlavného kontrolóra obce  
 
Predsedajúci podal informáciu o plnení rozpočtu obce za II. Q. 2011 a zároveň pripomenul, že 
rozpočet prejednala na svojom zasadnutí aj finančná komisia a bol doručený všetkým 
poslancom. Starosta oboznámil poslancov s rozborom hospodárenia obce za II. Q. 2011, 
pričom hospodárenie obce bolo schodkové (schodok rozpočtu – 260 312,40 €). Schodok 
hospodárenia bežného roka vznikol z dôvodu dlhej čakacej doby na refundáciu faktúr 
z Európskeho fondu. 
Finančná komisia doporučila správu zobrať na vedomie a nemala k materiálu žiadne 
pripomienky. Svoje stanovisko podala aj hlavná kontrolórka obce (v prílohe zápisnice). Ing. 
Fülöpová doporučila taktiež zobrať správu o hospodárení obce za II. Q. 2011 na vedomie. 
Upozornila poslancov, že podielové dane boli v tomto roku už 2x zaslané v zníženom objeme, 
ale predpokladá sa ich doplatenie v druhom polroku, čím sa príjmy rozpočtu doplnia v tejto 
položke na úroveň plánu. Zároveň doporučila zaradiť do rozpočtu obce zostatok finančných 
prostriedkov z minulého roku, aby rozpočet ku koncu roka 2011 nebol schodkový. Prítomní 
poslanci predložený materiál zobrali na vedomie. 
 

6. Správa bytovej komisie – preobsadenie uvoľneného nájomného bytu č. 2 v Bytovom 
dome č. 584 

 
Správu bytovej komisie predložil Ing. Hanzlík , predseda bytovej komisie. Komisia sa 
zaoberala preobsadením uvoľneného nájomného bytu. Bytová komisia prehodnocovala 
žiadosti nájomníkov o predĺženie nájomných zmlúv a doporučila nasledovné: 
 

a) preobsadenie uvoľneného bytu č.2 v Bytovom dome s.č. 584 žiadateľom Júliusom 
Mészárosom od 16. 08. 2011 do 30. 06. 2013.  

b) nájomcovia, ktorí majú voči obci nedoplatky majú platné nájomné zmluvy len do 30. 
septembra 2011 a v prípade, že k uvedenému dňu neuhradia svoje záväzky voči obci, 
nájom sa im nepredĺži 

Poslanci jednohlasne schválili preobsadenie uvoľneného bytu č. 2 v bytovom dome súp. č. 
584 podľa odporučenia bytovej komisie. 
Hlasovalo sa : za bolo 9 poslancov - jednohlasne schválené 



7. Informácia o výchovno-vzdelávacích výsledkoch ZŠ Trnovec nad Váhom 
 
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach základnej školy za 
školský rok 2010/2011 predložil zástupca riaditeľky ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom Mgr. Juraj 
Boženík. V správe sa zameral na zhodnotenie činnosti základnej školy v uplynulom školskom 
roku, zosumarizovanie počtu žiakov a zamestnancov, prospech žiakov a výsledky externých 
meraní, voľnočasové aktivity a záujmovú činnosť v zariadení. Správa je prílohou zápisnice.  
Poslanci sa dotazovali na špeciálne triedy, aký typ postihnutia sa vyskytuje u detí, koľko je 
detí rómskych a či je účelné mať zriadené špeciálne triedy alebo by bolo vhodnejšie prilákať 
deti, ktoré vykonávajú povinnú školskú dochádzku v iných obciach. 
Hlasovalo sa : za bolo 9 poslancov - jednohlasne schválené 
 

8. Informácia o výchovno-vzdelávacích výsledkoch MŠ Trnovec nad Váhom 
 
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach materskej školy za 
školský rok 2010/2011 predložil zástupca riaditeľky ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom Mgr. Juraj 
Boženík. V správe sa zameral na zhodnotenie činnosti materskej školy v uplynulom školskom 
roku, zosumarizovanie počtu detí a zamestnancov, prospech detí a výsledky externých 
meraní, voľnočasové aktivity a záujmovú činnosť v zariadení. Správa je prílohou zápisnice.  
Hlasovalo sa : za bolo 9 poslancov - jednohlasne schválené 
 

9. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2011 o výške príspevku na čiastočnú 
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Obce Trnovec nad Váhom a určenie miesta a času zápisu detí na plnenie povinnej 
školskej dochádzky v základnej škole 

 
Starosta v rámci tohto bodu predložil návrh VZN č. 3/2011 o výške príspevku na čiastočnú 
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce 
Trnovec nad Váhom a určenie miesta a času zápisu detí na plnenie povinnej školskej 
dochádzky v základnej škole. Na základe odporúčaní Ministerstva školstva SR sa navýšili 
finančné pásma nákladov na nákup potravín na jedno jedlo a tým je potrebné navýšiť aj 
príspevok rodičov na nákup potravín pre deti v materskej škole a žiakov na základnej škole od 
01. 09. 2011. Jedná sa o niekoľko centové zvýšenie. Návrh VZN je prílohou zápisnice. 
Zástupca starostu pán Láng sa dotazoval na odpustenie príspevku v materskej škole pre 
rodičov, ktorí sú v hmotnej núdzi, či  je to účelné, pretože niektorí pracujúci rodičia zarábajú 
menej ako poberatelia dávok v hmotnej núdzi. 
V tomto bode zároveň PaedDr. Suba pozitívne hodnotil vzdelanostnú úroveň detí a prácu 
pedagógov materskej školy. 
Hlasovalo sa : za bolo 9 poslancov - jednohlasne schválené 
 

10. Návrh Organizačného poriadku Obecného úradu v Trnovci nad Váhom 
 
Predsedajúci predložil návrh nového Organizačného poriadku Obecného úradu v Trnovci nad 
Váhom. Doterajší organizačný poriadok z roku 1995 bol upravený a zosúladený s platnou 
legislatívou. V návrhu je niekoľko menších zmien napr. prednostu úradu volí a odvoláva 
starosta obce, pre obsadenie funkcie prednostu už nie je podmienkou vysokoškolské 
vzdelanie, doplnil sa nový referát pre verejno-prospešné práce, nakladanie s odpadmi 
a starostlivosť o životné prostredie a funkcia hlavného kontrolóra a upresnilo sa používanie 
pečiatok. PaedDr. Suba doplnil faktickú pripomienku v §8 bod 2 namiesto volí uviesť menuje. 
Hlasovalo sa : za bolo 9 poslancov - jednohlasne schválené 



11. Územný plán obce Trnovec nad Váhom- žiadosť o podanie dotácie na spracovanie 
konceptu riešenia a návrhu územného plánu ( prijatie uznesenia) 

   
Starosta podal správu o príprave ďalšej etapy spracovania Územného plánu obce – konceptu 
a o pracovnom rokovaní na úrovni spracovateľa územného plánu, Krajského stavebného 
úradu a obce. Ďalej informoval o možnosti získania finančných prostriedkov na realizáciu 
tejto etapy ÚPN obce na základe zákona č. 226/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na 
spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí z Ministerstva dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja SR až do výšky 80% oprávnených nákladov. Predpokladané náklady 
na obstaranie konceptu a návrhu UPN sú cca. 20 140,75 €. 
Jednou z povinných príloh na predloženie žiadosti o dotáciu je aj uznesenie obecného 
zastupiteľstva o súhlase, že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej 
dokumentácie potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie. 
Predsedajúci zároveň navrhol schváliť aj súhlas so spolufinancovaním vo výške 20% 
oprávnených nákladov projektu z rozpočtu obce. 
Hlasovalo sa : za bolo 9 poslancov - jednohlasne schválené 
  

12. Rôzne, došlá pošta ( ? ???  SIŽP Bratislava – zmena integrovaného povolenia pre 
prevádzku „ Spaľovňa odpadov “ DUSLO a.s. Šaľa – stanovisko obce) 

 
V došlej pošte Ing. Gašpieriková, predsedkyňa komisie výstavby a životného prostredia, 
informovala poslancov o doručení upovedomenia o začatí konania vo veci zmeny 
integrovaného povolenia pre prevádzku „Spaľovňa odpadov“ prevádzkovateľa Duslo a.s. 
Šaľa. Po preskúmaní podkladov navrhla komisia vydať stanovisko, že obec nemá námietky za 
dodržania všetkých platných právnych predpisov. Nedochádza k navýšeniu objemu 
spaľovaného odpadu, ani k zmene druhov odpadov, jedná sa len o aktualizáciu a doplnenie 
prevádzkovej dokumentácie.  
P. Láng – sa dotazoval, či len kvôli prevádzkovému predpisu sa to dáva schvaľovať 
zastupiteľstvu 
Hrabovský R. – je to povinnosť prevádzkovateľa informovať dotknuté obce 
Ing. Hanzlík – len berieme na vedomie, nie je potrebné písať súhlasné stanovisko 
Ing. Gašpieriková – keď nedáme žiadne stanovisko, tak to znamená, že súhlasíme bez 
námietok, preto doporučila iba zobrať na vedomie 
 
V tomto bode zároveň predsedajúci oboznámil poslancov s možnosťou predložiť žiadosť 
o nenávratný finančný príspevok na zberný dvor. Jednou z povinných príloh pri podaní 
žiadosti je aj uznesenie obecného zastupiteľstva o schválení 5% spolufinancovania projektu 
z vlastných zdrojov. Starosta navrhol schváliť spolufinancovanie projektu vo výške 5% 
z vlastných zdrojov. 
Hlasovalo sa : za bolo 9 poslancov - jednohlasne schválené 
 
Starosta ďalej informoval o projekte „Smerujeme k nulovému odpadu“ financovanom 
z dotácie z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja cez združenie Via Romanum. 
V projekte sa jedná o osvetovú činnosť, vydávanie brožúr, konanie prednášok v oblasti 
nakladania s odpadmi. Súčasťou projektu musí byť taktiež uznesenie obecného zastupiteľstva 
o spolufinancovaní projektu vo výške 10%, čo predsedajúci navrhol na schválenie. 
Hlasovalo sa : za bolo 9 poslancov - jednohlasne schválené 
 



Ako starosta ďalej uviedol, Západoslovenská energetika má v pláne výmenu stĺpov 
elektrického vedenia v Novom Trnovci v roku 2012. Zo strany obce si to vyžiada menšiu 
investíciu na výmenu káblov verejného osvetlenia.  
Firma Energet oslovila obec s možnosťou úspory energie 14-15%, pričom realizácia by bola 
financovaná sumou 25% z úspory energie, starosta uviedol, že by bolo potrebné túto ponuku 
zvážiť. 
 

13. Diskusia 
 
V diskusii požiadal o slovo p. Michal Székházi, ktorý sa dotazoval ohľadom rekonštrukčných 
prác na centrálnej zóne obce a v ulici Zongorova. Negatívne hodnotil, že projekt nebol 
v rámci prípravy prediskutovaný s dotknutými občanmi. Podľa neho doteraz existujúca 
dažďová kanalizácia spĺňala svoj účel a novovytvorený kanál sa rýchlo zanesie zeminou, 
burinou a nebude dostatočne odvádzať dažďovú vodu.  
Starosta reagoval, že prebehlo riadne stavebné konanie v roku 2009 a bolo vydané platné 
stavebné povolenie. Cesta sa rozšírila, spevnila sa krajnica a vybudoval sa nový chodník. 
Nová kanalizácia je navrhnutá ako vsakovací rigol t. z. rigol vodu zachytí a vsiakne do pôdy. 
Kanál sa musí zatrávniť, aby nedochádzalo k padaniu zeminy. V súčasnosti musíme ísť podľa 
platného projektu a prípadne v budúcnosti môžeme riešiť zistené nedostatky. Na tento 
príspevok reagoval aj zástupca starostu p. Láng, že chyba nastala už pri vytváraní projektu, 
pretože projekt je slabo spracovaný a má viacero chýb (vysoký chodník, zlý prístup do dvora 
s autom a pod.).  
Do diskusie sa zapojil aj občan p. J. Láng z Nového Trnovca, ktorý negatívne hodnotil 
starostlivosť o Nový Trnovec a načrtol niekoľko problémov a to najmä zlý prechod do dediny 
cez železničné priecestie, cesta pri Merkante je úzka, nie je tam žiadny chodník pre peších, 
ďalej nedokončený chodník od podjazdu, chodník ústi v strede ulice a ďalej je už len 
existujúci úzky chodník, v  strede ktorého sú stĺpy elektrického vedenia a je problém sa po 
tomto chodníku pohybovať napr. s kočíkom. V neposlednom rade upozornil na burinu medzi 
cestou a železnicou a zle udržiavané priestranstvo pri železnici (oproti príjazdu z Nitry). 
Pohybujú sa tam nákladné vozidlá, plocha je neupravená, je tam nadmerný prach.  
Na tento príspevok reagoval zástupca starostu p. Láng. Prechod cez železnicu pri Merkante 
plánujú železnice zrušiť z dôvodu rekonštrukcie trate a zrýchlenia vlakov. Obec s týmto 
riešením nesúhlasila a železnice sľúbili vybudovať podchod alebo nadchod. Chodník pod 
podjazd plánuje obec buď potiahnuť ďalej, avšak toto riešenie si vyžaduje stavebné konanie, 
vyjadrenia všetkých dotknutých orgánov a náklady sú cca. 25 tis. € alebo dočasne jarok pri 
existujúcom chodníku prekryť a chodník rozšíriť. Čo sa týka priestranstva pre parkovanie 
plánuje sa tam osadenie panelov a úprava plochy. Ohľadom buriny môžeme apelovať na 
železnice, aby si svoj pozemok vyčistili.  
Do diskusie sa zapojil aj PaedDr. Suba, ktorý upozornil na zákonnú povinnosť každého 
majiteľa udržiavať svoj pozemok, za neplnenie tejto povinnosti môže byť uložená vysoká 
pokuta, čo môžeme aplikovať aj v tomto prípade. Zároveň upozornil, že prechod cez 
železnicu je pre obyvateľov bytostne dôležitý a priestor pred železnicou pri príchode z Nitry 
nebudí dobrý dojem o obci. Vyzval starostu na riešenie situácie so železnicou.  
Ing. Hlavatý sa dotazoval na riešenie parkoviska pri pošte. Starosta v danej veci kontaktoval 
Slovenskú poštu a.s., náklady na zriadenie 6 parkovacích miest je cca. 10 tis. €, ale je 
potrebný stavebný projekt i geodetické zameranie. Pošta má tiež obmedzené finančné 
prostriedky, takže je aj možnosť riešiť projekt spolufinancovaním.  
Starosta ďalej informoval, že geodet už spracoval výškopisné a polohopisné zameranie areálu 
bývalého hydrostaváckeho dvora a pracuje sa na rozparcelovaní, že v obci prebieha kontrola 
Najvyššieho kontrolného úradu SR ohľadom odpadov a tiež prokuratúra si vyžiadala 



materiály na kontrolu z rokov 2010-2011. Predsedajúci oboznámil poslancov aj o schválení 
procesu verejného obstarávania na MŽP SR ohľadom traktora s vlečkou pre kompostáreň, 
čiže sme už oslovili dodávateľa a traktor by sme mohli mať v priebehu septembra. 
PaedDr. Suba sa dotazoval ohľadom kamerového systému a navrhol, či by nebolo vhodné, 
umiestniť kamery aj na vstupoch do obce a na problémových miestach. Upozornil aj na 
problémy s kosením a udržiavaním obce, či by nebolo účinné zaviesť bonusový systém (napr. 
úľava na dani) pre obyvateľov, ktorí udržiavajú verejné priestranstvo pred svojím domom 
upravené a dotazoval sa aj na letný tábor a dôvod rozdielnych poplatkov pre deti navštevujúce 
miestnu ZŠ a deti, bývajúce v Trnovci, ale navštevujúce ZŠ v iných obciach. Starosta 
ohľadom letného tábora neriešil túto situáciu, nakoľko letný tábor sa organizuje už niekoľko 
rokov a doteraz neboli námietky proti tomuto systému, ale berieme to ako podnet a môžeme 
to v budúcnosti zohľadniť. Ohľadom kosenia je viacero sťažností, ľudia a technika nepretržite 
pracujú, snažíme sa udržiavať obec v peknom stave, v minulom týždni bol po dlhšom čase 
vykosený aj Horný Jatov. Zástupca starostu p. Láng v súvislosti s kamerovým systémom 
upozornil, že občania by mali pri zistení trestného činu alebo priestupku, krádeži, ihneď 
reagovať, pretože záznamy sa môžu uchovávať len obmedzenú dobu. V rámci diskusie Ing. 
Hanzlík navrhol zvážiť projekt novej artézskej studne pre verejnosť. Ďalšie diskusné 
príspevky už neodzneli 
 

14. Návrh uznesenia 
 
Na záver Ing. Gašpieriková predniesla návrh na uznesenie, ktorý poslanci jednohlasne 
schválili. 
 

15. Záver 
 
Predsedajúci sa poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. 
 
 
 
 
V Trnovci nad Váhom, 17.08.2011. 
 
 
Zapísala:  Mgr. Vargová     Ing. Ján Hrabovský 
               starosta obce 
 
 
 
 
Overovatelia:  p. Čelitko 
 
 
                        p. Hrabovský  
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