
UZNESENIE 
z 25. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

konaného dňa 14.04.2014 
 
 

Uznesenie č.181/2014 
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: PaedDr. Imrich Suba, Ing. Mária Gašpieriková, 
         Erika Fülöpová 
 
 

Uznesenie č. 182/2014 
Správa o činnosti Komisie životného prostredia, výstavby, poľnohospodárstva a dopravy 

 
Obecné zastupiteľstvo: 
   A.  berie na vedomie: 

  1.  Správu o činnosti Komisie životného prostredia, výstavby, poľnohospodárstva  
       a dopravy 

 
 

                                      Uznesenie č. 183/2014 
Obecná polícia - správa o činnosti za I. Q. 2014 

 
Obecné zastupiteľstvo: 
   A.  berie na vedomie: 
        1. Správu OP o činnosti za I. Q. 2014 
        2. Návrh starostu obce na vymenovanie za náčelníka Obecnej polície p. Rolanda Szaba 
   
   B. vymenúva v zmysle § 4 ods. 2 písm. b „Stanov OP v Trnovci nad Váhom“ a v súlade  
       s § 2 ods. 3 zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení zmien a doplnkov 
       na návrh starostu obce p. Rolanda Szaba za náčelníka Obecnej polície v Trnovci nad  
       Váhom. 
 

Uznesenie č. 184/2014 
Všeobecne záväzné nariadenia obce 

 
Obecné zastupiteľstvo: 
   A.  berie na vedomie: 
        1.  Predložené návrhy nariadení obce:  
             a) Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2014 o nakladaní s komunálnymi odpadmi  
                  a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Trnovec nad Váhom 
              b) Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2014 o spôsobe náhradného zásobovania  
                  vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd podľa miestnych podmienok. 
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    B. schvaľuje: 
            1.  Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2014 o nakladaní s komunálnymi odpadmi  
                  a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Trnovec nad Váhom 
                  s doplnením Čl. 8 bod 8. znenia: obec zabezpečuje zber  opotrebovaného 
                  šatstva oprávnenou osobou.  
            2.  Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2014 o spôsobe náhradného zásobovania  
                  vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd podľa miestnych podmienok. 
 
 

Uznesenie č. 185/2014 
Prenájom poľnohospodárskej pôdy na základe výsledkov  

         Obchodnej verejnej súťaže 
 

Obecné zastupiteľstvo: 
   A.  berie na vedomie: 
        1. Informáciu o zrušení Obchodnej verejnej súťaže na prenájom poľnohospodárskej  
            pôdy. 
   B. poveruje prednostku Obecného úradu pripraviť podklady pre Obchodnú verejnú súťaž 
        na prenájom poľnohospodárskej pôdy vo vlastníctve obce Trnovec nad Váhom so  
        zapojením právnej kancelárie obce Trnovec nad Váhom identifikáciou parciel v teréne 
        a s rokovaním s doterajšími užívateľmi pozemkov o náhradnom užívaní pozemkov  
        v prípade, ak sa jedná o pozemok LV  KN typu „E“, v prípade ak sa jedná o podielové  
        vlastníctvo. 
 

Uznesenie č. 186/2014 
                                              Návrh programu obecných dní 

 
Obecné zastupiteľstvo: 
   A. berie na vedomie: 
       1. Návrh programu obecných dní s tým, že uličnú zábavu zabezpečí skupina ATLAS 
          a určuje pracovné stretnutie 28.04.2014 na schválenie scenára programu obecných 
          dní. 
 

Uznesenie č. 187/2014 
                                                         Rôzne, došlá pošta 
Obecné zastupiteľstvo: 
   A.  berie na vedomie: 
        1.  Žiadosť COOP JEDNOTA Galanta a.s. o odkúpenie pozemku. 
        2.  Žiadosť Denisy Hambalkovej o ukončenie nájomnej zmluvy na nájomný 3-izbový 
             byt a žiadosť Mareka Klinku na predĺženie nájmu na 1-izbový byt. 
 
    B. schvaľuje: 
         1. Pridelenie 3-izbového bytu č. 7 v Bytovke č. 993 pre Jozefa Mihálika s rodinou 
             od 01.04.2014 do 30.06.2015. 
         2. Predĺženie nájomnej zmluvy na bezbariérový 1-izbový byt v bytovke č. 79 pre 
            Mareka Klinku do 30.04.2015. 
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    C. neschvaľuje: 
        1. Poskytnutie finančného príspevku pre Občianske združenie HORNOJATOVČAN vo  
           výške 500 eur. 

 
 

Uznesenie č. 188/2014 
                                                               Diskusia 
 
Obecné zastupiteľstvo: 
   A.  berie na vedomie  
        1. Diskusné príspevky. 
        2. Správu Hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti za rok 2013 a Plán kontrolnej  
            činnosti na rok 2014. 
    B. schvaľuje:  
       1. Rekonštrukciu chodníkov ul. Novozámocká, U Floriána, Lesnícka, Cintorínska, 
           Mlynárska, Horná, Hlavná smer od ZOS. 
           Drobné opravy: výjazd k bytovke č. 502, pri ZŠ a Zdravotnom stredisku a Bytovke pri 
           Zdravotnom stredisku, ul. Jatovská ( asi stred ulice), úprava obrubníka pri výjazde 
           z Kaviarne na Hlavnú cestu, zväčšiť oblúk pri podjazde. 
 
        2. Opravu Miestnych komunikácii podľa predloženého návrhu aj ul. Lesnícku. 
 
    C. ukladá: 
        1 Prednostke Obecného úradu zaslať prípis pre Železnice SR na výzvu nevyhnutnej  
           rekonštrukcie Železničnej ulice. 
        2. Prednostke úradu vyzvať doterajšieho prevádzkovateľa Káblovej televízie  
           o možnosti poskytnutia kvalitnejšieho signálu KTV z dôvodu obdržania ponúk aj  
           od iných prevádzkovateľov  káblovej televízie. 
 
 
   V Trnovci nad Váhom 14.04.2014 
 
 
 
         Róbert Láng                          Ing. Ján Hrabovský 
      predsedajúci OZ          starosta obce  
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
    
 


