
 
UZNESENIE 

z 24. zasadnutia obecného zastupiteľstva 
konaného dňa 17.02.2014 

 
 

Uznesenie č.174/2014 
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, Róbert Láng 

 
                                      Uznesenie č. 175/2014 

Obecná polícia - personálne zmeny, správa o činnosti za rok 2013 
 
Obecné zastupiteľstvo: 
   A.  berie na vedomie: 
        1. Personálne zmeny v radoch obecnej polície. 
        2. Správu OP o činnosti za rok 2013. 
 

Uznesenie č. 176/2014 
Prenájom majetku obce – poľnohospodárskej pôdy na základe výsledkov  

         Obchodnej verejnej súťaže 
 

 
Obecné zastupiteľstvo: 
   A.  berie na vedomie: 
        1. Informáciu o výsledku Obchodnej verejnej súťaže na prenájom poľnohospodárskej  
            pôdy. 
        2. Dopis neúspešného kandidáta FARMA Majcichov a.s. a doporučuje vec postúpiť 
            na posúdenie obecnému právnikovi. 
 

Uznesenie č. 177/2014 
Všeobecne záväzné nariadenia obce 

 
Obecné zastupiteľstvo: 
   A.  berie na vedomie: 
        1.  Podané upozornenie prokurátora k všeobecne záväzným nariadeniam:  
             a) Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2011 o nakladaní s komunálnymi odpadmi  
                  a drobnými stavebnými odpadmi,  
              b) Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2013 o spôsobe náhradného zásobovania  
                  vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd. 
   
B. ukladá: 
     1. Zosúladiť VZN číslo 5/2011 a VZN číslo 2/2013 zákonom určeným spôsobom so 
         zákonmi. 



Uznesenie č. 178/2014 
                   Návrh Základnej školy s materskou školou Trnovec nad Váhom na vyradenie  
                                                                majetku 
 
Obecné zastupiteľstvo: 
   A.  schvaľuje: 
        1. Na základe stanoviska Likvidačnej komisie schvaľuje vyradenie majetku školy  
            podľa predloženého návrhu 
 

Uznesenie č. 179/2014 
                                                         Rôzne, došlá pošta 
Obecné zastupiteľstvo: 
   A.  berie na vedomie: 
        1.  Žiadosť ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom žiadosť o opravu uznesenia. 
        2.  Žiadosť ZŠ s MŠ na poskytnutie dotácie na nákup gastro zariadenia do školských  
             jedální. 
        3.  Žiadosť p. Kaňovej na zavedenie káblovky do prevádzky Cukrárne. 
        4.  Žiadosť MVDr. Kružlíka o odpredaj nehnuteľností. 
 
    B. schvaľuje: 
         1. Opravu uznesenia – dotáciu pre ZŠ s MŠ z 10 900 eur na 11 450 eur. 
         2. Požiadavku ZŠ s MŠ na likvidačnú komisiu ZŠ s MŠ, ktorá by rozhodovala o  
             likvidácii materiálu s povinnosťou dať obci na vedomie zápisnicu o likvidácii. 
         3. Poskytnutie dotácie na nákup gastro zariadenia do školských jedální podľa  
             cenovej ponuky vo výške 3982,80 eur. 
         4. Zavedenie káblovej televízie do prevádzky Cukrárne na vlastné náklady nájomcu. 
         5. Prevod nehnuteľností nachádzajúcich sa v katastrálnom území Trnovec nad   
            Váhom, vedené na Okresnom úrade Šaľa, Katastrálny odbor ako vlastníctvo OBCE  
            Trnovec nad Váhom  IČO 00306240 so sídlom Obecný úrad 925 71 Trnovec nad  
            Váhom č. 587 na : 
             a) LV č. 1424 pozemky registra „C“ KN 

 parcelné číslo 155/4 o výmere 58 m2 zastavaná plocha a nádvorie 
 parcelné číslo 155/5 o výmere 28 m2  zastavaná plocha a nádvorie 

 parcelné číslo 155/8 o výmere 37 m2  zastavaná plocha a nádvorie 

             všetky v podiele 1/3 k celku, 
 
            b) LV č. 1749 pozemky registra „C“ KN 

 parcela číslo 150/3 o výmere 236 m2  záhrada 
 parcela číslo 155/1 o výmere 450 m2  zastavaná plocha a nádvorie 
 parcela číslo 155/2 o výmere 28 m2  zastavaná plocha a nádvorie 
 parcela číslo 155/3 o výmere 132 m2  zastavaná plocha a nádvorie 
 parcela číslo 155/7 o výmere 32 m2 zastavaná plocha a nádvorie 

            všetky v podiele 1/6 k celku, 
         ako priamy predaj majetku obce v zmysle § 9a  ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb.  
         o majetku obcí v znení neskorších predpisov – pozemky zastavané stavbami vo  
         vlastníctve kupujúceho vrátane priľahlých  plôch, ktoré svojím umiestnením  a využitím  
         tvoria neoddeliteľný celok so stavbou v cene 8,50 za 1 m2 , celkom 1592,33 eur  
         ( slovom jedentisícpäťstodeväťdesiatdva eur a 0,33 centov). 
 
 



Uznesenie č. 180/2014 
                                                               Diskusia 
 
Obecné zastupiteľstvo: 
   A.  berie na vedomie diskusné príspevky starostu obce a ostatných diskutujúcich, 
   B.  súhlasí s užívaním stavebného objektu pri Komunitnom centre Horný Jatov 
        Občianskym združením Hornojatovčan na dobu neurčitú, 
    C. ukladá kultúrnej komisii spracovať návrh na program Obecných dní. 
 
V Trnovci nad Váhom, 17.02.2014 
 
        Ing. Ján Hrabovský 
              starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 


