U z n e s e n i e č.12/OZ-2008
z desiateho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Trnovci nad Váhom
konaného dňa 4.februára 2008
I.
Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom
A. Berie na vedomie:
1. Správu predsedu finančnej komisie o vyradení neupotrebiteľného majetku s odporučením vývozu na dvor separovaného
zberu.
II.
Hospodárenie obce za rok 2007 a záverečný účet obce
A. Berie na vedomie:
1. Správu hlavnej kontrolórky obce k hospodáreniu obce a záverečnému
účtu za rok 2007.
2. Správu auditora k hospodáreniu obce za rok 2007
B. S c h v a ľ u j e :
1. Hospodárenie obce za rok 2007 a záverečný účet obce bez výhrad.
Za hlasovalo: 8
RNDr.Edita Belovičová, Alojz Čelítko, Jaroslav Čerhák, Ing.Mária
Gašpieriková,Ing.Jozef Hanzlík, Ing.Ján Hrabovský, PaedDr.Ladislav
Kosztanko, Róbert Láng.
III.
Správa obecnej polície za rok 2007
A. Berie na vedomie:
1. Správu o činnosti obecnej polície za rok 2007
IV.
Základná škola s materskou školou
A. S c h v a ľ u j e :
1. Predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 1.1. ROP na realizáciu
projektu : „ Vzdelanie v zrkadle zmien – rekonštrukcia
školskej infraštruktúry a rozšírenie materskej školy v obci Trnovec nad
Váhom“, ktorý je realizovaný pre Základnú školu
s materskou školou v Trnovci nad Váhom v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce Trnovec nad Váhom a ktorý je v súlade s Programom
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Trnovec nad Váhom.

-22. zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP,
3. financovanie projektu vo výške 10% z celkových oprávnených
výdavkov na projekt t.j. vo výške 2.462.418,42 Sk. Sk.
Za hlasovalo: 8
RNDr.Edita Belovičová, Alojz Čelítko, Jaroslav Čerhák, Ing.Mária
Gašpieriková,Ing.Jozef Hanzlík, Ing.Ján Hrabovský,
PaedDr.Ladislav Kosztanko, Róbert Láng.
B. Berie na vedomie:
1. Uzatvorenú Nájomnú zmluvu č. 4-5533-08 na prenájom pozemkov
parc.č. 643/8, 643/9,643/1,643/2 k.ú. Trnovec nad Váhom vo
vlastníctve SPF Bratislava, ktoré sa nachádzajú pod budovou MŠ.
C. D e l e g u j e :
troch zástupcov obce do rady školy:
Mgr. Iveta Batyková
RNDr. Edita Belovičová
Ing,. Jozef Hanzlík
D. Berie na vedomie:
Oznámenie starostu obce o výsledkoch výberového konania na riaditeľku
ZŠ s MŠ v Trnovci nad Váhom, od 05.02.2008 pokračuje vo funkcii riaditeľky PaedDr.Eva Klincková.
V.
Návrh VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
prevádzkovateľmi MZZO.
U k l a d á:
Ing.Motolíkovej, prednostke úradu zapracovať návrhy do VZN o
poplatkoch za znečistenie ovzdušia prevádzkovateľmi MZZO
a zosúladiť VZN s príslušnými právnymi predpismi.
Termín: najbližšie zasadnutie OZ
VI.
Došlá pošta – rôzne
A. Berie na vedomie:
1. Žiadosť Ivana Gašparíka bytom Trnovec n.V.o odkúpenie pozemku
vedenom na LV č.1416 parc.č.661/1 o výmere 6 m2 a odporúča zistiť
výskyt inžinierskych sietí zasahujúcich do predmetného pozemku
a predložiť návrh riešenia.
Termín: najbližšie zasadnutie OZ

-32. Žiadosť Karola Andrášika bytom Sereď, Ivana Krasku 2481/6
o odkúpenie podielu z pozemku parc.č.560 v k.ú.Trnovec n.V.
vedenej na LV č.168 o výmere 1773 m2 záhrady spoluvlastnícky
podiel 48/192 v pomere k celku a parc.č. 559 v k.ú. Trnovec nad
Váhom vedenej na LV č.1358 o výmere 392 m2 zastavané plochy
a nádvoria spoluvlastnícky podiel 48/192 v pomere k celku a
Odporúča
zaradiť do programu najbližšieho OZ.
3. Návrh termínu obecných dní na 21.jún 2008
4. Správu kontrolórky Obce Trnovec nad Váhom o kontrolnej
činnosti v roku 2007.
B.S c h v a ľ u j e :
Integrovanú stratégiu rozvoja územia mikroregiónu Via Romanum
Za hlasovalo: 8
RNDr.Edita Belovičová, Alojz Čelítko, Jaroslav Čerhák,
Ing.Mária Gašpieriková,Ing.Jozef Hanzlík, Ing.Ján Hrabovský,
PaedDr.Ladislav Kosztanko, Róbert Láng.

