
Uznesenie č. 3/OZ-2007:  
 
I. Kontrola plnenie uznesenia :  
 
obecné zastupiteľstvo:  
 
A: berie na vedomie: 
1. Výsledok výberového konania na prenájom ornej pôdy výberovou komisiou (viď 
zápisnica). 
2. Výsledok šetrenia finančno-plánovacej komisie vo veci rekonštrukcie telocvične. 
(viď zápisnica) 
 
B: schvaľuje: 
1. Prenájom ornej pôdy parcela číslo 1339 a 1340/1 v celosti v k.ú. Trnovec nad Váhom  
v prospech Jaroslava Čerháka od 2.1.2007 na dobu 10 rokov. 
2. Členov likvidačnej komisie v zložení: 
predseda :Ing. Ján Hrabovský 
členovia:  RNDr. E. Belovičová, R. Láng, Ing. Gašpieriková, Mgr. N. Vargová, Mgr. J. 
Boženík. 

 
C: ukladá: 
1. Vyzvať SAGRIS spol. s r.o. Trnovec nad Váhom  v lehote 15 dní na odovzdanie  
predmetu nájmu – ornej pôdy parc.č. 1339 a 1340/1 v celosti k.ú. Trnovec nad Váhom 
v zmysle Zmluvy medzi Obcou Trnovec nad Váhom a SAGRIS spol. s r.o. zo dňa 
16.10.1997. 
Zodpovedná: prednostka úradu 
 
2. Kontrolórke obce preveriť správnosť a zákonnosť nakladania s verejnými prostriedkami 
vo veci rekonštrukcie telocvične na základe zápisnice zo zasadnutia finančno-plánovacej 
komisie. 
Zodpovedná: hlavná kontrolórka obce  
 
D: odporúča:  
1. Dopracovať do rozpočtu obce požiadavky podľa rozpočtu školy.  
 
 
II. Rozbor hospodárenia obce za rok 2006 – záverečný účet 
obecné zastupiteľstvo: 
 
A: berie na vedomie: 
1    celoročné hospodárenie obce za rok 2006. 
2. stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2006 a správu  
      audítora. 
 
III. Návrh rozpočtu obce na rok 2007  
obecné zastupiteľstvo:  
 
A: berie na vedomie:  
1. návrh rozpočtu obce na roky 2008-2009. 
 



B: schvaľuje:  
1. záverečný účet obce za rok 2006  
2. rozpočet obce na rok 2007 v príjmovej a výdavkovej časti. 
 
IV. Voľba zástupcu starostu obce 
obecné zastupiteľstvo: 
 
A: volí: 
1. za zástupcu starostu obce PaedDr. Ladislava Kosztanka. 
 
V.  Zriadenie komisie pre dohľad podľa z.č. 357/2004 Z.z. 
obecné zastupiteľstvo: 
 
A: zriaďuje  
1. komisiu pre dohľad nad udržiavaním ustanovení zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane  
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v zložení:  
Ing. Hanzlík /SDKÚ-DS/ 
Ing. Hrabovský / nezávislý kandidát/ 
Jaroslav Čerhák  / SMER-SD / 
Alojz Čelítko / SMK – MKP/ 
Ing. Gašpieriková / HZDS-ĽS/  
 
VI. Prevádzkový poriadok pohrebiska 
obecné zastupiteľstvo: 
A: schvaľuje:  
1. Prevádzkový poriadok pohrebiska v k.ú. Trnovec nad Váhom.  
2. Prevádzkový poriadok pohrebiska v k.ú. Horný Jatov.  
 
VII. Došlá pošta 
obecné zastupiteľstvo: 
 
A: schvaľuje: 
1. zámenu bytov manž. Herencsárových –3-izb. a Šmátralových- 2-izb. v Bytovom dome č. 
995. 
2. pridelenie 2-izbového bytu v Bytovom dome č. 304 na poschodí pre rodinu p. Miroslava 
Hrabovského. 
3. Odpredaj pozemku zastavaná plocha parc.č. 667/21 o výmere 55 m2 v celosti v k.ú. 
Trnovec nad Váhom vedené na LV č. 251 pre Juraja Híreša a manželku Ing. Noru Hírešovú 
obaja trvale bytom Trnovec nad Váhom za cenu 100 Sk/m2, t.j. celkom 5500 Sk ( slovom 
päťtisícpäťsto korún slovenských ). Vklad do katastra nehnuteľností hradí kupujúci. 
4. prísľub na spolufinancovanie rekonštrukcie kostola vo výške 50.000 Sk pre Farský úrad 
Trnovec nad Váhom. 
 
B: neschvaľuje: 
1. žiadosť p. Ing. Zezulu na odkúpenie pozemku. 
C: berie na vedomie: 
1. žiadosť Emílie Motolíkovej o pridelení bytu. 
2. žiadosť Pavla Kuruca o odkúpenie domu č. 98. 
3. žiadosť p. Františeka Éleša o oprave chodníka a cesty. 
4. návrh odmeňovacieho poriadku zamestnancov a volených funkcionárov obce. 



 
 


