
U z n e s e n i e  číslo  6/OZ-2007 
z piateho zasadnutia obecného zastupiteľstva vTrnovci nad Váhom 

konaného dňa 28.mája 2007 
 

1. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia.  
 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom  
  

A. B e r i e  na  vedomie: 
 

1.  Informáciu z rokovania ohľadne návrhu vrátenia prenajatej pôdy 
2.  Správu kontrolórky obce z vykonanej kontroly zo dňa  27.04.2007 s dotazmi komisie na 
ďalšie využitie obecných priestorov. 
 

B. U k l a d á :  
 
Ing.Motolíkovej, prednostke úradu vyžiadať  písomný záväzok zo Sagris s.r.o., že pozemok 
vydá.(dohoda) s možnosťou využitia právnických služieb v riešení danej veci. 
 

2. Rozbor hospodárenia obce za  I.štvrťrok 2007 
 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
A. Berie na vedomie: 
 
1. Rozbor hospodárenia obce za I.štvrťrok 2007 
2. Správu kontrolórky obce k rozboru hospodárenia obce za I.štvrťrok 2007 
 

3. Nájomné byty – návrh bytovej komisie na predĺženie nájomných zmlúv 
a preobsadenie uvoľnených bytov. 

 
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
A. S c h v a ľ u j e: 
1.Ponechať byt Petréčových ako učiteľský byt  súp.č. 303 
2.Predĺženie nájomnej zmluvy pre Špánikových do konca roku 2007 súp.č.303 
3.Predĺženie nájomnej zmluvy Mészárosová Liana na jeden rok         súp.č.304 
4.Predĺženie nájomnej zmluvy Janáčová  - na jeden rok                      10 B.J. 
5. Ukončenie nájomnej zmluvy p.Bruna Kunderlíka v 24 B.J. k termínu 15.06.207 
6.Ukončenie nájomnej zmluvy Jozefa Hambalku v 24 B.J. k termínu 15.06.2007 
7.Pridelenie 2 izbového bytu pre Jozefa Hambalku – termín ako ostatné byty 
8. Pridelenie 3 izbového bytu pre Máriu Vinceovú súp.č.995   - termín ako ostatné byty 
  
Za hlasovalo:   9 
RNDr. Edita Belovičová, Mgr.Juraj Boženík, Alojz Čelítko, Jaroslav Čerhák, Ing.Mária 
Gašpieriková, Ing.Jozef Hanzlík, Ing.Ján Hrabovský, PaedDr.Ladislav Kosztanko, Róbert 
Láng.      
        

4. Návrh organizačnej štruktúry obce Trnovec nad Váhom 
 



Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
A. Berie na vedomie: 

 
Návrh organizačnej štruktúry obce s odporučením doplnenia a následne predloženia na 
pracovné zasadnutie OZ. 
 

5. R ô z n e 
 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
A. Berie na vedomie: 
1.Žiadosť Lubomíra Zezulu bytom K.Adlera č.l Bratislava s trvaním na pôvodnom 
zamietavom stanovisku. 
2.Žiadosť Márie Harmathovej o ukončenie činnosti kronikárky obce 
3.Zoznam učebných pomôcok a učebníc v ZŠ s MŠ navrhnutých na vyradenie v hodnote   
229.706.57 Sk v termíne do 20.06.2007 
4. Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolórky obce na II.polrok 2007. 
 
B. S c h v a ľ u j e : 
l. Zakúpenie kosačky typu XT 180 HD pre Futbalový klub Dynamo Trnovec nad Váhom na 
splátky bez navýšenia a zaplatenie akontácie vo výške 60.000.-Sk zapracovať do úpravy 
rozpočtu. 
Za hlasovalo:   9 
RNDr. Edita Belovičová, Mgr.Juraj Boženík, Alojz Čelítko, Jaroslav Čerhák, Ing.Mária 
Gašpieriková, Ing.Jozef Hanzlík, Ing.Ján Hrabovský, PaedDr.Ladislav Kosztanko, Róbert 
Láng.      
 
 


