
UZNESENIE   
zo 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

konaného dňa 12.12.2011: 
 
 

Uznesenie č.55 /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, R. Hrabovský 

 
                                      Uznesenie č. 56/2011 

                          Programový rozpočet na obdobie 2012-2014-príprava                 
 

 
Obecné zastupiteľstvo: 
 

A. berie na vedomie: 
  1. Prípravu programového rozpočtu obce na obdobie 2012-2014 

  
   B.  ukladá : 
        1. Predložiť Programový rozpočet obce na zasadnutí OZ v 01/2012 
 

 
                                                    Uznesenie č. 57/2011 

                Obecná polícia ( stanovy, personálne zabezpečenie) 
 
 
Obecné zastupiteľstvo: 
 
    A.  berie na vedomie: 
         1.  Stanovy a personálne zabezpečenie OP s predloženými pripomienkami 
         2.  Informáciu starostu obce o poverení p. Mackyho do funkcie náčelníka Obecnej  
              polície 
 

B.  odvoláva: 
          1.  Pána Dezidera Marčeka z funkcie náčelníka Obecnej polície na návrh starostu  
               obce 
    
               
 
 
                                                  Uznesenie č. 58/2011 

Návrh VZN č. 4/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Trnovec nad Váhom               



       - 2 - 
 
Obecné zastupiteľstvo: 
 
   A. berie na vedomie: 
       1.  Návrh VZN č. 4/2011 o miestny ch daniach a miestnom poplatku za komunálne  
            odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Trnovec nad Váhom               
 
   B.  schvaľuje  
       1. VZN č. 4/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne  
            odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Trnovec nad Váhom               
 
 
                                                     Uznesenie č. 59/2011 
                            Návrh VZN č. 5/2011 o nakladaní s komunálnymi odpadmi  
                                        a drobnými stavebnými odpadmi 
 
 
Obecné zastupiteľstvo: 
 
  A. berie na vedomie: 
      1. Návrh VZN č. 5/2011 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými  
          odpadmi 

  
 

   B. schvaľuje:  
      1. VZN č. 5/2011 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými  
          odpadmi 

 
 
                                    Uznesenie č. 60/2011 

              Návrh VZN č. 6/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 
       materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Trnovec nad Váhom 

  
 
Obecné zastupiteľstvo: 
 
  A. berie na vedomie: 
       1. Návrh VZN č. 6/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 
           materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Trnovec nad Váhom 
 
   B. schvaľuje:  
       1. VZN č. 6/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 
           materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Trnovec nad Váhom 
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Uznesenie č. 61/2011 
Rôzne, došlá pošta 

 
Obecné zastupiteľstvo: 
 
  A. berie na vedomie: 
       1. Informáciu o príprave žiadosti o NFP z Fondu Sociálneho rozvoja v rámci 
           projektu:“ Podpora sociálnej inklúzie prostredníctvom terénnej sociálnej práce 
           v obci Trnovec nad Váhom “ 
       2. Návrh PREREAL, s.r.o. Trnovec nad Váhom na vysporiadanie daňovej  
           pozdĺžnosti 
       3. Žiadosť LESY, š.p. Palárikovo na uzatvorenie nájomnej zmluvy na 13 rokov 
          s pripomienkou o zapracovanie  ustan. o  inflácii 
      4. Žiadosti o dotáciu  Základnej školy s materskou školou, Futbalový klub TJ DYNAMO 
          Trnovec nad Váhom, Farský úrad Trnovec nad Váhom 
      5. Informáciu starostu obce o podanej výpovedi p. J. Jurášeka a o príprave zmluvy 
          pre nového správcu miestneho rozhlasu pre p. Vinczeho z Kráľovej nad Váhom 
         
 B. schvaľuje:  
       1. Spolufinancovanie projektu:“ Podpora sociálnej inklúzie prostredníctvom terénnej  
           sociálnej práce v obci Trnovec nad Váhom “ vo výške 5 % z celkových oprávnených  
           výdavkov projektu ( cca 2100 eur) na dobu 24 mesiacov 
       2. Predĺženie nájomnej zmluvy pre nájomcu Daniela Jakubeca bytovka č. 995 byt č.7  
           do 31.12.2012 
       3. Uzatvoriť Nájomnú zmluvu s LESY, š.p. Palárikovo 
       4. Poskytnutie dotácie pre Základnú školu s materskou školou Trnovec nad Váhom  
           okrem dotácie na zriadenie dopravného ihriska, školskej knižnice a na rekondično- 
           pracovný pobyt 
       5. Poskytnutie dotácie pre Futbalový klub TJ DYNAMO Trnovec nad Váhom vo výške  
           20000 eur 
       6. Poskytnutie dotácie pre Rímsko-katolícku cirkev, Farnosť Trnovec nad Váhom 
           na opravu kostola vo výške 20000 eur. 
            

Uznesenie č. 62/2011 
     Diskusia 
 

Obecné zastupiteľstvo: 
 
  A. berie na vedomie: 
      1. Diskusné príspevky starostu obce 
  B. ukladá: 
      1. Zástupcovi starostu obce spracovať plán a program zasadnutí obecného zastupiteľstva  
         na rok 2012 

 
 
V Trnovci nad Váhom: 13.12.2011                              Ing. Ján Hrabovský  

         starosta obce 
 



 
 

          


