
UZNESENIE 
z 28. zasadnutia obecného zastupiteľstva 

konaného dňa 14.08.2014 
 

Uznesenie č.200/2014 
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. Hlavatý, Ing. Hanzlík, p. Láng. 
 

Uznesenie č. 201/2014 
Hospodárenie obce za I. polrok 2014, návrh na zmenu rozpočtu 

 
Obecné zastupiteľstvo: 
   A.  berie na vedomie: 

  1. Hospodárenie obce za I. polrok 2014 
  2. Správu hlavnej kontrolórky obce k Hospodáreniu obce za 1. polrok 2014   
  3. Návrh na zmenu rozpočtu podľa prílohy 
  4. Správu hlavnej kontrolórky obce k zmene rozpočtu 

    B. schvaľuje:   
        1. Zmenu rozpočtu obce podľa prílohy so zapracovaním navýšenia výdavkovej časti  
           o 1000 eur na nákup mrazničky do Školskej jedálne. 

 
 
 

Uznesenie č. 202/2014 
Návrh na určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva, návrh na určenie volebných 

                   obvodov na volebné obdobie 2014-2018 
 
 

Obecné zastupiteľstvo: 
   A.  prerokovalo: 

  1. Návrh na určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva v Trnovci nad Váhom, 
      návrh na určenie volebných obvodov a počet poslancov v nich na volebné obdobie 
      2014-2018. 
B. určuje: 
   1. Podľa § 9 zák. SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení 
       neskorších predpisov a v súlade s ust. §11 ods. 3 zák. SNR č. 369/1990 Zb.  
       o obecnom zriadení v znení nesk. predpisov na volebné obdobie 2014-2018  počet  
       poslancov  9, ktorí budú zvolení v jednom volebnom  obvode utvorenom pre celú  
       obec Trnovec nad Váhom. 
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Uznesenie č. 203/2014 
Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na celé funkčné obdobie  

                                                         2014-2018 
 
Obecné zastupiteľstvo: 
   A.  prerokovalo: 
         1. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Trnovec nad Váhom na celé  
             funkčné obdobie 2014-2018. 
    B. určuje: 
        1. Na celé funkčné obdobie  2014-2018 výkon funkcie starostu obce  Trnovec nad    
            Váhom v celom rozsahu t.j. na plný úväzok. 
 

                    
Uznesenie č. 204/2014 

Návrh na určenie výmery dovolenky  a príspevku na stravovanie  starostu obce 
 
Obecné zastupiteľstvo: 
   A.  konštatuje: 
        1. S poukazom na § 2 ods. 2 zák. č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových 
            pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov - 
            - v otázke dovolenky starostu považuje za primerané uplatnenie Zákonníka práce 
            ( zák. č. 311/2001 Z.z. v znení nesk. predpisov), že starosta má dovolenku v rovnakej  
            výmere ako jemu podriadení zamestnanci v rovnakej vekovej skupine. 
        2.  Na základe § 152 ods. 8 písm. c/ Zákonníka práce č. 311/2001 Z.z. v znení  
             nesk. predpisov – patrí starostovi stravné v rovnakej forme a v rovnakom rozsahu 
             ako zamestnancom obecného úradu. 
 
    B. poveruje: 
        1. Starostu obce, aby Pracovný poriadok obce doplnil o konštatovanie uvedené v bode A 
            tohto uznesenia. 
             
                                       

Uznesenie č. 205/2014 
                                                              Rôzne, došlá pošta 
Obecné zastupiteľstvo: 
   A.  berie na vedomie: 
        1. Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na zakúpenie mrazničky do školskej  
            jedálne. 
        2. Žiadosti o predĺženie nájomných zmlúv v Bytovom dome č. 1 ( Jančovičová,  
            Kelemenová, Baloghová, Kurucoví, Hlavatí, Žigárdi ). 
        3. Žiadosť ZŠ s MŠ na vyradenie HIM a žiadosť p. Violy Kumanovej o poskytnutie  
            finančného príspevku. 
  
   B. schvaľuje: 
        1.  Predĺženie nájomných zmlúv v Bytovke č. 1 pre žiadateľov  p. Jančovičová,  
             p. Kelemenová, p.  Baloghová, rod.  Kurucová, rod. Hlavatá , p. Žigárdi na 3 roky 
             do 30.09. 2017. 
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    C. neschvaľuje: 
        1.  Pridelenie finančného príspevku pre p. Violu Kumanovú.  
 
    D. ukladá: 
        1. Likvidačnej komisii posúdiť návrh Školskej jedálne pri ZŠ s MŠ Trnovec nad 
             Váhom na vyradenie HIM  ( zariadenie ŠJ pri ZŠ). 
   
 

Uznesenie č. 206/2014 
                                                                     Diskusia 
 
Obecné zastupiteľstvo: 
    A.  berie na vedomie:  
         1. Diskusné príspevky podľa zápisnice. 
 
 
 
V Trnovci nad Váhom, dňa 15.08.2014 
 
 
 
        Ing. Ján Hrabovský 
              starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 


