
  
Uznesenie zo 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

konaného dňa 17.10.2011: 
 
 

Uznesenie č.49 /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, E. Fülöpová 

 
                                      Uznesenie č. 50/2011 

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

 
Obecné zastupiteľstvo: 
 

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

       3. Požiadavku futbalového klubu o refundáciu nákladov za vŕtanie studne vo výške 2400  
           eur 
   B.  schvaľuje:  
        1. Požiadavku futbalového klubu o refundáciu nákladov za vŕtanie studne vo výške 2400  
            eur 
 

 
                                                    Uznesenie č. 51/2011 

Správa bytovej komisie  - preobsadenie 2-izbového nájomného bytu č.2 
v Bytovom dome č. 78 a predĺženie nájomných zmlúv do 31.03.2012 

 
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. 78  a informáciu o úhrade 
              nedoplatkov na nájmoch  k 30.09.2011 
 

B.  schvaľuje: 
          1.  pridelenie bytu č. 2 v Bytovom dome č. 78 pani Gabriele Pákozdyovej s 2 deťmi 
              od 01.10.2011 do 30.06.2013 
    

    2.  predĺženie nájomných zmlúv pre nájomníkov:  manželov Valkárových, J. Boženíka, 
               V. Tóthovú, Réső a Hambalkovú, M. Hrabovského do 31.03.2012 
 
 



                                                  Uznesenie č. 52/2011 
                                         Príprava inventarizácie majetku obce 
 
 
 
Obecné zastupiteľstvo: 
 
   A. berie na vedomie: 
       1.  Informácia o príprave účtovnej a dokladovej inventarizácie majetku obce 
   B.  schvaľuje  
       1. inventarizačnú komisiu v zložení: Róbert Láng – predseda, členovia: Čerhák 
           a Mgr. Vargová 
   C. ukladá: 
        1.  vykonať účtovnú a dokladovú inventarizáciu do 15.01.2012 
 
 
                                                     Uznesenie č. 53/2011 
                                                       Rôzne, došlá pošta 
 
Obecné zastupiteľstvo: 
 
  A. berie na vedomie: 
      1.  Predložený zámer DUSLO a.s. Šaľa „ Výroba cyklohexylamínu “ a jeho verejné                                   

prerokovanie v spolupráci s navrhovateľom v obci Trnovec nad Váhom 
 

      2.   Žiadosť Star dogs system s.r.o. Priemyselná 8, Bratislava o vydanie súhlasu 
na zriadenie stávkovej kancelárie v Trnovci nad Váhom na č. 590 Pohoda Caffe 

   B. schvaľuje:  
       1.  vydanie súhlasu na zriadenie stávkovej kancelárie Star dogs system s.r.o. Bratislava  
           na adrese Pohoda Caffe č. 590 

 
 
 
                                    Uznesenie č. 54/2011 

                                                    Diskusia 
 
Obecné zastupiteľstvo: 
 
  A. berie na vedomie: 
       1. diskusné príspevky podľa zápisnice obecného zastupiteľstva 
            

 
 
 
 

V Trnovci nad Váhom, 18.10.2011 
        Ing. Ján Hrabovský 
               starosta obce 


