Uznesenie z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva
zo dňa 27.12.2010
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom uznesením
č. 1/OZ/2010 prijalo nasledovné:
Uznesenie č. 1
A.berie na vedomie
1. výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
2. vzdanie sa mandátu poslankyne RNDr. Edity Belovičovej a návrh
starostu obce na doplnenie uvoľneného mandátu poslanca obecného
zastupiteľstva 1. náhradníkom Erikou Fülöpovou
3. vystúpenie novozvoleného starostu
B. konštatuje, že
1. novozvolený starosta obce Ing. Ján Hrabovský zložil zákonom prepísaný
sľub starostu obce
2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný
sľub poslanca obecného zastupiteľstva:
Alojz Čelítko
Jaroslav Čerhák
Ing. Mária Gašpieriková
Ing. Jozef Hanzlík
Ing. Jaroslav Hlavatý
Rastislav Hrabovský
Róbert Láng
PaedDr. Imrich Suba
3. na uprázdnený mandát poslanca nastupuje Erika Fülöpová
(1. náhradník)
Uznesenie č. 2
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie
A. p o v e r e n i e p o s l a n c a p. Róberta Lánga
zastupovaním starostu obce na celé funkčné obdobie 2010-2014.
Uznesenie č. 3
Obecné zastupiteľstvo
A. p o v e r u j e
poslanca Ing. Jozefa Hanzlíka zvolávaním a vedením zasadnutí obecného
zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta,
ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov

Uznesenie č. 4
Obecné zastupiteľstvo
A.zriaďuje
komisie: a) Finančno-plánovacia, hospodársko-podnikateľská komisia
b) Komisia životného prostredia, výstavby, poľnohospodárstva
a dopravy
c) Komisia športu, kultúry, mládeže, sociálnych vecí a zdravotníctva
d) Bytová komisia
e) Komisia verejného obstarávania
f) Komisia pre dohľad nad dodržiavaním ústavného zákona NR SR
č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov
B. volí:
a) návrhovú komisiu v zložení:
Ing. Mária Gašpieriková
PaedDr. Imrich Suba
Ing. Jaroslav Hlavatý
b) členov bytovej komisie v zložení:
Alojz Čelítko
Jaroslav Čerhák
Ing. Mária Gašpieriková
Ing. Jozef Hanzlík
Ing. Jaroslav Hlavatý
Rastislav Hrabovský
Róbert Láng
PaedDr. Imrich Suba
Erika Fülöpová

Uznesenie č. 5
Obecné zastupiteľstvo
A. určuje:
v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov
v rozsahu určenom obecným zastupiteľstvom mesačný plat starostu vo výške
2,4 násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom
hospodárstve vyčíslenej na základe údajov štatistického úradu SR za
predchádzajúci kalendárny rok.
Uznesenie č. 6
Obecné zastupiteľstvo
A. schvaľuje
1. náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku odstupujúcemu starostovi
2. návrh SITA Slovensko, a. s. na predĺženie platnosti zmluvy v oblasti
odpadového hospodárstva do 31.3 2011
3. preplatenie nákladov súvisiacich s opravou kotla vo výške 150 € manželom
Gyulaiovým v nájomnom byte č. 78/2
4. riešenie opravy či výmeny kotla manželom Jakubecovým v nájomnom byte
č. 79.
V Trnovci nad Váhom, dňa 27.12.2010
Zapísala: Ing. Motolíková
Ing. Ján Hrabovský
starosta obce

Ing. Alžbeta Motolíková
prednostka úradu
Overovatelia:
p. Čerhák
p. Čelítko

Zápisnica
z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnovci nad Váhom
konaného dňa 27.decembra 2010

Prítomní:
Starosta obce:
Ing. Július Rábek
Novozvolený starosta obce: Ing. Ján Hrabovský
Poslanci:
RNDr. Edita Belovičová
Alojz Čelítko
Jaroslav Čerhák
Ing. Mária Gašpieriková
Ing. Jozef Hanzlík
Ing. Jaroslav Hlavatý
Rastislav Hrabovský
Róbert Láng
PaedDr. Imrich Suba
Kontrolórka obce:
Prednostka OcÚ:
Predseda MVK:
Prizvaná:

Ing. Mária Fülöpová
Ing. Alžbeta Motolíková
Annamária Suba
Erika Fülöpová

Program:
l. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení o
zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva
( predseda miestnej volebnej komisie)
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia
ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom.
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
6. Vystúpenie novozvoleného starostu.
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
8. Zástupca starostu ( poverenie poslanca OZ zastupovaním starostu).
9. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva.
10.Voľba návrhovej komisie, volebnej komisie a komisií obecného zastupiteľstva ( voľba ich
predsedov a komisií).
11.Určenie platu starostu obce.
12.Došlá pošta – rôzne:
 návrh na náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku odstupujúcemu starostovi
 návrh SITA Slovensko a.s. na predĺženie platnosti zmluvy v oblasti odpadového
hospodárstva.
13.Diskusia
14.Záver
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l. O t v o r e n i e z a s a d n u t i a .
Dnešné zasadnutie slávnostne zahájil Ing. Július Rábek starosta obce , ktorý privítal
novozvoleného starostu, novozvolených poslancov , odstupujúcich poslancov a všetkých
prítomných. Konštatoval, že na dnešnom zasadnutí je prítomná nadpolovičná väčšina
poslancov.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Predsedajúci určil zapisovateľa zápisnice zo zasadnutia : Ing. Alžbetu Motolíkovú,
prednostku úradu.
Za overovateľov zápisnice boli určení: Alojz Čelítko a Jaroslav Čerhák poslanci OZ.
3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce .
Predsedkyňa miestnej volebnej komisie Annamária Suba oboznámila prítomných
s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obce konaných dňa 27.novembra 2010.
Predložená správa tvorí prílohu zápisnice.
V rámci tohto bodu predsedkyňa MVK oboznámila prítomných s doručeným oznámením
poslankyne RNDr. Edity Belovičovej, že sa vzdáva poslaneckého mandátu. Po uprázdnení
mandátu podľa § 51 volebného zákona nastupuje za poslanca obecného zastupiteľstva ako
náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet hlasov vo volebnom obvode ale nebol
zvolený za poslanca. Nastúpenie náhradníka vyhlási obecné zastupiteľstvo do 15 dní po tom,
čo sa uprázdni mandát poslanca. Najväčší počet platných hlasov ako náhradník získala
p. Erika Fülöpová.
4.Zloženie sľubu novozvoleného starostu.
Predsedkyňa miestnej volebnej komisie Annamária Suba vyzvala novozvoleného starostu
obce, aby predstúpil a vykonal slávnostný akt zloženia sľubu. Po zložení sľubu starosta obce
prevzal insígnie od odstupujúceho starostu a osvedčenie o zvolení za starostu.
Po tomto akte A.Suba a odstupujúci starosta obce popriali veľa pracovných a osobných
úspechov novozvolenému starostovi obce.
Vo vedení ustanovujúceho zasadnutia pokračoval novozvolený starosta obce Ing. Ján
Hrabovský.
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
Novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva Alojz Čelítko, Jaroslav Čerhák, Ing. Mária
Gašpieriková, Ing. Jozef Hanzlík, Ing. Jaroslav Hlavatý, Rastislav Hrabovský, Róbert Láng ,
PaedDr. Imrich Suba zložili do rúk starostu obce zákonom predpísaný sľub a z rúk
predsedníčky MVK prevzali osvedčenie o zvolení za poslancov.
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6. Vystúpenie novozvoleného starostu.
Novozvolený starosta obce Ing. Ján Hrabovský, vo svojom vystúpení sa poďakoval
odstupujúcemu starostovi a poslancom za vykonanú prácu v prospech obce a do budúceho
volebného obdobia im zaželal veľa pracovných a osobných úspechov.
Vo svojom vystúpení poznamenal, že sa vynasnaží úlohy vyplývajúce z jeho funkcie plniť
pre spokojnosť všetkých spoluobčanov a v prospech obce.
Ukončením tohto aktu sa začalo riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva.
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Predsedajúci zasadnutia podal na schválenie program ustanovujúceho zasadnutia
s doplnením o zloženie sľubu nastupujúceho poslanca Eriky Fülöpovej . Program zasadnutia
bol prítomnými poslancami jednohlasne schválený aj s doplnkom.
Po schválení programu rokovania nastupujúca poslankyňa p. Erika Fülöpová zložila do
rúk starostu obce zákonom predpísaný sľub a prevzala osvedčenie o zvolení za poslanca.
8. Voľba návrhovej komisie:
Za členov návrhovej komisie navrhol predsedajúci nasledovných poslancov: Ing. Mária
Gašpieriková, PaedDr. Imrich Suba a Ing. Jaroslav Hlavatý , ktorí boli jednohlasne schválení.
9.Zástupca starostu ( poverenie poslanca OZ zastupovaním starostu).
Predsedajúci zasadnutia oznámil poslancom obecného zastupiteľstva, že poveruje
poslanca p. Róberta Lánga so zastupovaním starostu obce na funkčné obdobie 2010-2014.
10. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Starosta obce podal návrh na poverenie poslanca p. Ing. Jozefa Hanzlíka zvolávaním
a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3
tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov.
11. Určenie platu starostu obce.
Ing. Motolíková informovala prítomných, že starostovia obcí a primátori miest sú
odmeňovaní podľa zákona číslo 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších zmien a doplnkov. Pán Láng narhol plat
starostovi obce vo výške 2,4 násobku priemerného mesačného platu zamestnanca v národnom
hospodárstve. PaedDr. Suba sa dotazoval na doterajší plat starostu obce. Bolo mu oznámené,
že doteraz to bol 2,2 násobok.
Hlasovalo sa za l. návrh t.j. 2,4 násobok: za hlasovali:Láng, Gašpieriková, Hlavatý, Fülopová,
Čerhák, Čelítko, R. Hrabovský.
Zdržal sa: Suba
Proti: Hanzlík

4
Poslanci schválili 2,4 násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v Národnom
hospodárstve.
12.Došlá pošta, rôzne.
Návrh na náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku odstupujúcemu starostovi obce.
Nevyčerpaná dovolenka za rok 2009 v počte 12 dní a za rok 2010 v počte 25 dní.
Poslanec Láng sa dotazoval na dôvod nevyčerpanej dovolenky.
Poslanec Suba podal návrh na poskytnutie náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku za rok
2009 a 2010 odstupujúcemu starostovi obce.
Hlasovalo sa: za preplatenie náhrady Hanzlík, Gašpieriková, Suba, Fülöpová, Hlavatý.
Zdržali sa: Čerhák, Čelítko, R. Hrabovský, Láng.
Návrh SITA a.s. Slovensko o predĺženie platnosti zmluvy na vývoz odpadu.
Návrh Dodatku o predĺženie zmluvy do 31.03.2011. Poslanci jednohlasne schválili.
Žiadosti nájomníkov nájomných bytov na úhradu nákladov súvisiacich s opravou
kúrenia v bytoch.
Predsedajúci informoval poslancov o 2 žiadostiach týkajúcich sa úhrady nákladov na opravu
kotla v nájomných bytoch.
Starosta obce predniesol žiadosť rodiny Gyulaiovej o preplatenie nákladov súvisiacich
s opravou kotla vo výške 150 eur. Žiadosť bola prejednávaná bytovou komisiou, ktorá
doporučila preplatenie tejto čiastky pre nájomníkov.
Poslanci návrh na preplatenie finančnej čiastky 150 eur za opravu kotla jednohlasne
schválili.
Zriadenie komisií pri obecnom zastupiteľstve.
Starosta obce informoval o zriadených komisiách v predchádzajúcom volebnom období a
navrhol ich opätovne zriadiť.
Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva:
1. Finančno-plánovacia, hospodársko-podnikateľská komisia
2. Komisia životného prostredia, výstavby, poľnohospodárstva a dopravy
3. Komisia športu, kultúry, mládeže, sociálnych vecí a zdravotníctva
4. Bytová komisia
5. Komisia verejného obstarávania
6. Komisia pre dohľad nad dodržiavaním ústavného zákona NR SR č. 357/2004 Z.z.
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Poslanci jednohlasne schválili zriadenie vyššie uvedených komisií.
Starosta obce v rámci bytovej komisie doporučil (tak ako doposiaľ) vymenovať za členov
komisie všetkých poslancov obecného zastupiteľstva.
Poslanci jednohlasne schválili členov bytovej komisie: PaedDr. Suba, Ing. Hlavatý,
Erika Fülöpová, Ing. Gašpieriková, Ing. Hanzlík, p. Láng, p. Čerhák, p. Čelítko, R. Hrabovský
Diskusia.
PaedDr. Suba sa dotazoval na druhú žiadosť vo veci úhrady nákladov za opravu kotla.
Starosta obce: jedná sa o rodinu Jakubecových v nájomnom byte č.79. Poslanci jednohlasne
sa uzniesli, že pri oprave väčšieho rozsahu obec uhradí výšku nákladov súvisiacich s opravou
kotla.

5
Š. Macky: poprial starostovi obce aj poslaneckému zboru v novom funkčnom období veľa
pracovných úspechov.
Upozornil na priebežné čistenie ulíc a chodníkov od snehu a ľadu a do budúcnosti
riešenie odvádzania spodných vôd.
Starosta obce: ako sa informoval čerpadlá Dusla na odčerpávanie spodných vôd sú zapnuté,
technické riešenie na odvod vody bude náročný, zvýšenú pozornosť treba
v súčasnosti venovať čisteniu zberných kanálov.
Ing. Hanzlík: v mene svojom poďakoval za doterajšie pôsobenie a prácu Ing. Júliusovi
Rábekovi, podotkol, že Ing. Rábek bol zvolený za starostu obce 7.3.1992
a pôsobil vo funkcii starostu obce 18 rokov. Zároveň poďakoval za prácu
bývalej poslankyni RNDr. Edite Belovičovej.
R. Láng: poďakoval sa za doterajšiu prácu v poslaneckom zbore RNDr. Edite Belovičovej
a za odborné riešenia oblastí životného prostredia.
Nakoľko ďalšie diskusné príspevky neodzneli požiadal predsedajúci návrhovú komisiu, aby
predniesla návrh na uznesenie.

