
Z 11. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Trnovci nad Váhom konaného dňa 31. marca 2008 
 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
Berie na vedomie: 
l. Informáciu o odpredaji pozemku p. Andrášikovi - úloha trvá  
2. Návrh č.2 VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov 
znečisťovania ovzdušia     
- úloha trvá 
Stanoviská pripraví finančno - plánovacia komisia 
3. Návrh ZŠ s MŠ v Trnovci nad Váhom  na vyradenie DHM 
4. Žiadosť p. Ivana Gašparíka a stanovisko komisie výstavby 
5. Žiadosť Milana Blahu o odkúpenie pozemku parc.č.148/6, 148/7 a 148/8 
6. Ponuku  Duslo a.s.Šaľa (Dvor Hydrostavu) o odkúpenie parc.č. 377/6, 377/9, 377/10, 388, 
392, 396, 398, 399 v k.ú Trnovec nad Váhom  o výmere 6558 m2  za cenu 85.-Sk/m2 .         
 
S c h v a ľ u j e : 
1. Predložený návrh na čerpanie kapitálových výdavkov zo dňa 26.03.2008. 
2. Žiadosť o odkúpenie pozemku manželov Štefan Chvíľa trvale bytom Bratislava-Petržalka 
a Zuzana Chvíľová r. Sýkorová bytom Trnovec nad Váhom č.d.598  novovytvorená parcela 
č.667/29 zastavaná plocha o výmere 46 m2 v celosti, zameraná geometrickým plánom č.06-
2008 za sumu 350.-Sk/m2  v celkovej hodnote  16.100.-Sk slovom šestnásťtisícjednosto 
korún. Náklady s prevodom znášajú kupujúci. 
3. Predĺženie nájmu bytu manželov Vinczeových do 30.06.2010. 
4. Kúpu pozemku od Duslo a.s.Šaľa (Dvor Hydrostavu) parc.č. 377/6, 377/9, 377/10, 388, 
392, 396, 398, 399 v k.ú Trnovec nad Váhom  o výmere 6558 m2  za cenu 85.-Sk/m2  a  
súhlasí aj s vecným bremenom (prečerpávacia stanica).                         
5. Odmenu starostu obce  za IV.štvrťrok 2007 vo výške 25,62%.     
 
N e s c h v a ľ u j e: 
1. Odpredaj pozemku p. Ivanovi Gašparíkovi 
2. Ponuku p. Ladislava Kajmu za odpredaj domu v k.ú.Trnovec nad Váhom parc.č. 138 a 139 
3. Predaj pozemku parc.č.148/6,148/7 a 148/8 p.Milanovi Blahovi 
  
U k l a d á: 
1. Likvidačnej komisii pripraviť návrh na vyradenie DHM ZŠsMŠ v Trnovci nad Váhom 
Termín: budúce OZ           Zodpov: predseda likvid.komisie 
2. Dohodnúť zámenu pozemku s p. Ivanom Gašparíkom      
Termín: budúce OZ                     Zodpov: prednostka úradu 
3. Doplniť a aktualizovať žiadosť p.Milana Blahu  
Termín: budúce OZ                   Zodpov: prednostka úradu 
 


