
UZNESENIE 
z 27. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

konaného dňa 16.06.2014 
 

Uznesenie č.193/2014 
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. Gašpieriková, E.Fülöpová, PaedDr. Suba. 
 

 
                                                     Uznesenie č. 194/2014 
      Hospodárenie obce za rok 2013- záverečný účet 
 

Obecné zastupiteľstvo 
A. berie na vedomie : 
   1.  Rozbor rozpočtového hospodárenia Obce Trnovec na Váhom za rok 2013  
   2.  Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky za rok 2013 /príloha/ 
   3.  Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2013  /príloha/ 
 
B/ s c h v a ľ u j e  
   1. Celoročné hospodárenie Obce Trnovec nad Váhom „ BEZ VÝHRAD „ . 
 
   2. Záverečný účet obce za rok 2013 nasledovne:  
       - výsledok rozpočtového hospodárenia obce v porovnaní bežných a kapitálových  
         výdavkov § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z.:  
 
                          P r í j m y          V ý d a v k y      Výsledok hospodárenia  
Bežné            1.566.731,65         1.302.848,03  
Kapitálové               901,-              269.143,45  
SPOLU         1.567.632,65         1.571.991,48            -4.358,83 
 
        Výsledok rozpočtového hospodárenia je za rok 2013 schodkový a z tohto dôvodu  
        nevzniká povinnosť tvorby rezervného fondu. 
 
 
   3. Usporiadanie účtovného výsledku hospodárenia zisteného z výkazu ziskov a strát  
      v sume 60.888,37 € zúčtovaním výsledku hospodárenia - účet 431 s účtom nerozdeleného  
       výsledku hospodárenia - účet 428.  
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                                                     Uznesenie č. 195/2014 
                  Hospodárenie obce za I. Q. 2014 

Obecné zastupiteľstvo: 
   A.  berie na vedomie: 

  1. Hospodárenie obce za I. Q. 2014 
  2. Správu hlavnej kontrolórky obce k Hospodáreniu obce za 1.Q.2014 a jej podané 
      pripomienky k návrhu zmeny rozpočtu. 
  3. Doporučuje Finančnej komisii pripraviť návrh na zmenu rozpočtu k 31.07.2014. 

 
 

Uznesenie č. 196/2014 
Správa bytovej komisie, pridelenie bytu 

Obecné zastupiteľstvo: 
   A.  berie na vedomie: 

  1. Správu Bytovej komisie, žiadosti o predĺženie nájomných zmlúv v bytoch, 
      pridelenie 1-izbového bezbariérového bytu v Bytovke č. 79 a 3-izbového bytu 
      na prízemí  v Bytovke č. 994. 

    B. schvaľuje: 
        1. Predĺženie nájomných zmlúv pre Anitu Klinkovú a Ladislava Krištofa v Bytovke 
            č. 303, pre Jozefa Mésároša a M. Hrabovského v bytovke č. 304 do 30.06.2015; 
            pre Ladislava Boháča v Bytovke č. 584 do 30.06.2015; pre V. Tóthovú, Rodinu 
            Valkárovú, Juraja Boženíka, Daniela Jakubeca, rod. Chladných  do 30.06.2015. 
 
        2. Uzatvorenie nájomnej zmluvy 5-izbového bytu č. 1 v Bytovom dome č. 502 pre  
            Mgr. Zuzanu Angyalovú od 01.06.2014 do 30.06.2014. 
 
        3. Pridelenie 1-izbového bezbariérového bytu v bytovke č. 79 pre Soňu Kumanovú od  
           20.05.2014 do 30.04.2015 a 3-izbového bytu v Bytovke č. 994 pre Mgr. Zuzanu 
           Angyalovú od 01.07.2014 do 30.06.2015. 

 
 

Uznesenie č. 197/2014 
Správa o činnosti Komisie športu, kultúry, mládeže, sociálnych vecí  

a zdravotníctva 
 

Obecné zastupiteľstvo: 
   A.  berie na vedomie: 

  1. Správu o činnosti Komisie športu, kultúry, mládeže, sociálnych vecí  
      a zdravotníctva. 

 
                                       

Uznesenie č. 198/2014 
                                                              Rôzne, došlá pošta 
Obecné zastupiteľstvo: 
   A.  berie na vedomie: 
        1. Podané príspevky poslancov obecného zastupiteľstva. 
        2. Doporučuje Komisii športu na najbližšom OZ predložiť presný rozbor  
            vynaložených finančných prostriedkov za rok 2013 a vyvodiť personálne zmeny. 
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        3. Podané príspevky p. prednostkou – Nový stavebný obvod – Zmluva o zriadení  
            vecného bremena. 
       4. Žiadosť p. Šmátralu o odkúpenie časti pozemku a dáva súhlas na uzatvorenie  
           nájomnej zmluvy na 250 m2 na dobu využitia obcou. Cena nájmu podľa platných  
           Zásad obce je 0,07 eur/m2  za rok. 
    
   B. schvaľuje: 
       1. Uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecných bremien na 2 obecné pozemky k.ú. Trnovec  
           nad Váhom v prospech Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6, 816 47  
           Bratislava   
 

Uznesenie č. 199/2014 
                                                                     Diskusia 
 
Obecné zastupiteľstvo: 
   A.  berie na vedomie:  
       1.  Diskusné príspevky členov obecného zastupiteľstva ( cyklistické preteky, znečis- 
            tená voda aj z cisterny- doporučuje napísať reklamáciu na Západoslovenskú  
            vodárenskú spoločnosť; chodníky pomaly sa robia, parkovanie vozidiel, kosenie). 
       2. Žiadosť DUSLO a.s. Šaľa o vyjadrenie „Čpavok 3 „ – zvýšenie ročného fondu  
           pracovnej doby, ako podklad pre MŽP SR a doporučuje napísať, že ÚPN obce nerieši  
           fond pracovnej doby. 
 
   B. schvaľuje:  
        1. Budúce využitie „FARY“ ako  „Obecný úrad“. 
        2. Návrh na personálnu zmenu a formu Športového klubu. 
        3. Výšku platu starostu obce 1986 eur mesačne od 16.06.2014. 
        
             
 
V Trnovci nad Váhom, 17.06.2014 
         Ing. Ján Hrabovský 
                         starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
    
 


