
Zápisnica  
z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

v Trnovci nad Váhom volebného obdobia 2018 – 2022, 

              ktoré sa konalo 23. 10. 2019 v zasadačke Obecného úradu Trnovec nad Váhom 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny  
 
Program:  
1. Otvorenie:  
     a) voľba návrhovej komisie  
     b) určenie zapisovateľa 
     c) určenie overovateľov zápisnice 
2. Konanie o návrhu vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa ú. z. 357/ 
    2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov proti bývalému 
    starostovi obce – žiadosť o predĺženie lehoty na vyjadrenie 
 
10. zasadnutie obecného zastupiteľstva v súlade s ustanovením § 12 ods. 1 a § 13 ods. 4 písm. a) Zákona 
č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov otvoril a viedol starosta obce Mgr. 
Oliver Berecz, ktorý pozdravil prítomných poslancov obecného zastupiteľstva, ostatných prizvaných 
a prítomných. Konštatoval, že je prítomných 6 z 9 poslancov, teda obecné zastupiteľstvo je vo všetkých 
bodovchprogramu uznášaniaschopné. Do návrhovej komisie starosta určil poslancov Ing. Hlavatého, R. 
Hrabovského a K. Tuskovú, následne sa obrátil na poslancov s otázkou, či majú k zloženiu tejto komisie 
pripomienky alebo pozmeňujúci návrh. Keďže takýto návrh neodznel, dal starosta o zložení návrhovej 
komisie hlasovať. 
 
Hlasovanie o zložení návrhovej komisie: 
 
Prezentácia: 6 
Za: 6 (Ing. Ábrahámová, Ing. Hlavatý, R. Hrabovský, D. Marček, PaedDr. Suba, PhD., K. Tusková) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia 
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci na Váhom 

1. schvaľuje zloženie návrhovej komisie 
 

Na základe prevedeného hlasovania bola návrhová komisia jednohlasne schválená. 
Za zapisovateľku starosta obce určil Ivetu Mesárošovú. Za overovateľov zápisnice z 10. zasadnutia OZ 
určil poslancov Ing. Ábrahámovú a D. Marčeka. 
 
Predsedajúci požiadal poslancov, aby uviedli prípadné pripomienky k programu rokovania, resp. sa 
vyjadrili, či žiadajú doplniť program rokovania. Žiadne návrhy a pripomienky nezazneli, preto starosta 
obce dal hlasovať za program zasadnutia zastupiteľstva ako celku.  
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:  
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
1. schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva 
 
Prezentácia: 6 
Za: 6 (Ing. Ábrahámová, Ing. Hlavatý, R. Hrabovský, D. Marček, PaedDr. Suba, PhD., K. Tusková) 
Proti: 0 



Zdržal sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie v navrhovanom znení. 

 

K bodu programu 2 „Konanie o návrhu vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu 
záujmov podľa ú. z. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov proti bývalému starostovi obce – žiadosť o predĺženie lehoty na vyjadrenie“ 
 
K tomuto bodu starosta obce Mgr. Berecz  uviedol, že žiadosť bývalého starostu obce o predĺženie 
lehoty na vyjadrenie je jediný bod programu, z dôvodu doručenia žiadosti bolo zvolané dnešné 
zasadnutie, preto starosta odovzdal slovo Ing. Hlavatému. 
 
Ako uviedol Ing. Hlavatý, všetkým poslancom bol doručený materiál na dnešné zasadnutie OZ, ktoré 
bolo zvolané z dôvodu, že bývalý starosta obce Ing. Július Rábek požiadal o predĺženie lehoty na 
vyjadrenie k začatiu konania, ktoré schválilo Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom uznesením 
č. 106/2019  vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov voči Ing. Júliusovi 
Rábekovi, nar. 16.10.1961, bytom Trnovec nad Váhom 47, 925 71 Trnovec nad Váhom, bývalému 
starostovi obce Trnovec nad Váhom (ďalej aj „účastník konania“) za porušenie povinnosti podať 
písomné oznámenie podľa čl. 7  ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri 
výkone funkcií verejných funkcionárov v lehote ustanovenej v čl. 7 tohto ústavného zákona, 
a porušenie povinnosti uviesť v oznámení podľa článku 7 ústavného zákona úplné údaje.  
 
Uviedol, že komisia pre dohľad nad dodržiavaním ústavného zákona NRSR č. 357/2004 Z. z. o ochrane 
verejného záujmu pri vykonávaní funkcií verejných funkcionárov požiadala bývalého starostu 
o doplnenie informácií k Oznámeniu funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za 
predchádzajúce obdobia, nevedel vysvetliť nezrovnalosti, na ktoré sa komisia pýtala. Pripomenul, že  
ako riadne zvolený poslanec obecného zastupiteľstva bol Ing. Július Rábek informovaný o tom, že 
jedným z bodov programu 9. zasadnutia OZ je aj návrh na začatie konania proti nemu, keďže materiál 
na zasadnutie mu bol doručený elektronicky (e-mailom) dňa 13. septembra 2019. Na jeho telefonickú 
žiadosť mu bol materiál doručený aj v písomnej forme dňa  16. 9. 2019, to znamená, že mal možnosť 
zaujať stanovisko k návrhu na konanie už od tohto termínu. 
 
Ing. Hlavatý ďalej uviedol, že dňa 24. 9. bolo bývalému starostovi do vlastných rúk zaslané uznesenie 
obecného zastupiteľstva, pokus o doručenie bol vykonaný dňa 27. 9. 2019, samotné uznesenie 
prevzal Ing. Rábek ako účastník konania dňa 30. 9. 2019. Obecné zastupiteľstvo stanovilo lehotu na 
vyjadrenie 10 dní, teda do 10. októbra 2019. 
 
Bývalý starosta obce požiadal o predĺženie lehoty až dňa 14. 10. 2019 o 15.48 h., teda po pracovnej 

dobe úradu a svoju žiadosť odôvodnil tým, že je práceneschopný, o čom však až do dnešného dňa 

nepredložil žiadne potvrdenie. Preto Ing. Hlavatý požiadal, aby v zápisnici bola uvedená jeho 

požiadavka, aby bol bývalý starosta obce vyzvaný doložiť potvrdenie o pracovnej neschopnosti. 

Zároveň Ing. Hlavatý pripomenul, že ako Ing. Rábek požiadal e-mailom o predĺženie lehoty na 

vyjadrenie, mohol týmto spôsobom podať aj samotné vyjadrenie k začatiu konania. 

Keďže však orgánom príslušným na rozhodnutie o žiadosti o predloženie vyjadrenia ku konaniu vo 
veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov z vlastnej iniciatívy podľa čl. 9 ods. 2 
písm. a) ústavného zákona na základe zistení predložených mu Komisiou pre dohľad nad 
dodržiavaním ústavného zákona NR SR č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri vykonávaní 
funkcie verejných funkcionárov  pri Obecnom zastupiteľstve v Trnovci nad Váhom je obecné 
zastupiteľstvo, požiadal prítomných poslancov o  vyjadrenie sa k predmetu konania o ochrane 
verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov spolu s návrhom na rozhodnutie.  
 



K tomuto sa vyjadril poslanec PaedDr. Suba, PhD., ktorý konštatoval, že je smutné, že sa 
zastupiteľstvo musí schádzať z takýchto dôvodov, rovnako odporučil, aby bývalý starosta obce 
predložil potvrdenie o pracovnej neschopnosti. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
1. prerokovalo žiadosť Ing. Júliusa Rábeka o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k predmetu konania 
vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov 
 
2. odpúšťa Ing. Júliusovi Rábekovi zmeškanie lehoty na vyjadrenie sa k predmetu konania vo veci 
ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov 
 
3. schvaľuje na základe žiadosti Ing. Júliusa Rábeka predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k predmetu 
konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov o 20 dní, t. j. do 30. 10. 
2019 
 
Prezentácia: 6 
Za: 6 (Ing. Ábrahámová, Ing. Hlavatý, R. Hrabovský, D. Marček, PaedDr. Suba, PhD., K. Tusková) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie v navrhovanom znení. 
 
K bodu programu 3 „Diskusia“ 
 
Slova sa ujal starosta obce, informoval poslancov, že by chcel požiadať o zmenu termínu zasadnutí 
obecného zastupiteľstva, ktoré malo podľa plánu rokovať 25. 11. 2019, už teraz je však množstvo 
bodov, ktoré bude potrebné prediskutovať, preto navrhuje zmenu termínu zasadnutia na 14. 11. 
a ďalšie zasadnutie zvolať v decembri, navrhuje termín 16. 12. V tomto bode sa ospravedlnil PaedDr. 
Suba, PhD., ktorý zasadnutie opustil a 10. zasadnutie pokračovalo za účasti 5 poslancov. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
schvaľuje zmenu termínu zasadnutia OZ z 25. 11. 2019 na 14. 11. 2019 
 
Prezentácia: 5 
Za: 5 (Ing. Ábrahámová, Ing. Hlavatý, R. Hrabovský, D. Marček, K. Tusková) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie v navrhovanom znení. 
 
Starosta ďalej informoval poslancov, že obci bol doručený zámer navrhovanej činnosti „Centrum 
cirkulárnej ekonomiky (CCE) Šaľa“, lehota na vyjadrenie k zámeru bola 21 dní, obec v tejto lehote 
uplatnila pripomienky, keď na variant č. 1 sme dali zamietavé stanovisko, k druhému variantu sme 
mali päť výhrad. Ďalšie stanovisko zaslal starosta ako súkromná osoba, a to na podnet občana, ktorý 
mal niekoľko konštruktívnych pripomienok. Ďalej starosta informoval, že v štvrtok, 24. 10. je ohlásený  
zástupca firmy Energie Park, ktorý by chcel prezentovať zámer na vybudovanie veterného parku 
v katastri obce.  
Na záver svojho príspevku starosta privítal prítomných členov Mládežníckeho parlamentu ktorí sa 
prišli pozrieť na zasadnutie a predstavil ich poslancom: predsedu MP Mgr. Michala Novotného, 



podpredsedu Michala Barcziho a členku Nikoletu Boháčovú. Pripomenul, že pripravujú podujatie 
Halloweenska oldies party v spolupráci s obcou, bude sa konať v Miestnom kultúrnom stredisku, 
potrebné je dohliadnuť, aby nebol nadmerne rušený nočný kľud v spolupráci s obecnou políciou. 
Ďalej oboznámil členov parlamentu, že dnešné zasadnutie bolo neplánované, ale 14. novembra sa 
bude schvaľovať návrh na zmenu rozpočtu a dva návrhy VZN, nech sa prídu pozrieť, ak budú mať 
záujem.  
 
Viac príspevkov v diskusii neodznelo. Starosta obce preto poďakoval prítomným za účasť a ukončil 
10. zasadnutie OZ. 
 
 
 
Overovatelia: 
 
 
 
 
Ing. Monika Ábrahámová, v. r.                                                                                         Dezider Marček, v. r. 
 
 
 
 
 
Zapísala: Iveta Mesárošová 
 
 
 
 
V Trnovci nad Váhom, 29. 10. 2019   
 
 
 
                                                                                               Mgr. Oliver Berecz, starosta obce v. r. 


