
 
U z n e s e n i e   č.19/OZ-2008 

zo sedemnásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnovci nad Váhom 
konaného dňa 10. novembra 2008 

 
 

I. 
Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia  

- materiál č. 17/1 
 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom : 
A.  Berie na vedomie: 
1. Informáciu starostu obce o príprave PD na stavbu vodovodu v Hornom Jatove a 32 
    b.j. v obci (podnikové býv. Sagris) 
2. Informáciu o rokovaní so žiadateľom o obecný pozemok – Jozefom Boženíkom. 
3. Informáciu o ponuke na odpredaj ornej pôdy v podieloch, predaj zostáva otvorený. 

 
 

II. 
Rozbor hospodárenia obce za 3. štvrťrok 2008 a zmena rozpočtu 

materiál č. 17/2 
 

A. Berie na vedomie: 
1. Plnenie rozpočtu za I. - III. štvrťrok 2008 
 
B. Schvaľuje : 
1.  Zmenu rozpočtu podľa návrhu a pripomienok v Prílohe: 
     s celkovými príjmami 42 879 000,- Sk a  
     vo výdavkovej časti doplnenie kapitálového rozpočtu o položku 0520 717 001                       
     Výstavba kanalizácie vo výške 1 000 000,- Sk v celkovej výške 42 879 000,- Sk 
 
Hlasovanie: 9 
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. 
Proti hlasovalo: 0 
Zdržalo sa: 0 
 

III. 
Návrh VZN o výške poplatkov na žiaka MŠ a ZŠ 

-  materiál č. 17/3 
 

A.  Berie na vedomie: 
1. VZN o výške príspevku na čiastočnú náhradu nákladov v školách a školských  
    zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Trnovec nad Váhom a určenie  
    miesta a zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky. 



B. Schvaľuje   
1. Všeobecne záväzné nariadenie č. 1 /2008, o výške príspevku na čiastočnú úhradu 
     nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce 
     Trnovec nad Váhom a určenie miesta a času zápisu detí na plnenie povinnej 
     školskej dochádzky v základnej škole.  
  
Hlasovanie: 9 
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. 
Proti hlasovalo: 0 
Zdržalo sa: 0 
 

IV. 
Preobsadenie uvoľneného nájomného bytu –  

materiál č. 17/4 
 

A.    Berie na vedomie: 
1.  Návrh bytovej komisie a odporúča postupovať podľa jej návrhu. 
B. U k l a d á :  
1.  Prednostke OcÚ osloviť určených troch žiadateľov podľa návrhu komisie 
     a vypracovať zmluvu o nájme s vybratým uchádzačom. 
 

V. 
Výroba síranu amónneho – zámer Duslo a.s. Šaľa 

 
A. Berie na vedomie: 
1.  Zámer na akciu „Výroba síranu amónneho“ posudzovaný v zisťovacom konaní 
     posudzovania vplyvov na životné prostredie. 
B. U k l a d á :  
1.  Prednostke OcÚ vypracovať nesúhlasné vyjadrenie k zámeru v znení:  

„Obec Trnovec nad Váhom nesúhlasí s umiestnením prevádzky Výroba síranu 
amónneho v areáli Duslo a.s. Šaľa z dôvodu značnej zaťaženosti územia obce 
existujúcimi výrobami v podniku, vedenými dopravnými cestami cez katastrálne 
územie (železničná, cestná) a tiež skládkami v našom katastri. Ovzdušie obce je 
permanentne zaťažované exhalátmi z podniku (výroba, spaľovňa, ČOV). Rizikom 
môže byť dovoz i skladovanie veľkého objemu dovážanej vstupnej suroviny – 
kyseliny sírovej.“   

 
VI. 

Diskusia 
 

A. Berie na vedomie: 
1. Informáciu Mgr. Boženíka o vpísaní textov do obecnej kroniky za rok 2006 
    a 2007. 



 
B. Schvaľuje : 
1. Zápis do obecnej kroniky zas rok 2006 a 2007. 
2. Pani Ivetu Mesárošovú za kronikárku obce. 
 
Hlasovanie: 9 
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. 
Proti hlasovalo: 0 
Zdržalo sa: 0 
 
 
 
 


