
Uznesenia 

z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnovci nad Váhom 

konaného dňa 14. novembra 2019 

___________________________________________________________________________ 

 
Uznesenie č. 115/2019 

 
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
1. berie na vedomie Správu o plnení uznesení obecného zastupiteľstva 
 
 

Uznesenie č. 116/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 

schvaľuje 

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2018/19 – ZŠ 

s MŠ Trnovec nad Váhom 302 

b) Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2018/19 – 

Elokované pracovisko ZŠ s MŠ Trnovec nad Váhom 302 

 

Uznesenie č. 117/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 

1. prerokovalo rozbor hospodárenia Obce Trnovec nad Váhom od 01. 01. 2019 do 30. 09. 2019 

2. berie na vedomie rozbor hospodárenia obce od 01. 01. 2019 do 30. 09. 2019 

3. berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k rozboru hospodárenia Obce Trnovec nad 

Váhom od 01. 01. 2019 do 30. 09. 2019 

 

Uznesenie č. 118/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 

1. prerokovalo 
Návrh na zmenu rozpočtu Obce Trnovec nad Váhom na rok 2019 
 
2. schvaľuje zmenu rozpočtu – podľa predloženého návrhu v členení: 
 
a. úpravu príjmov –zvýšenie o 101.000 ,- €, z toho : 
- bežné príjmy o 59.500,- € 
- kapitálové príjmy o 41.500,- € 
- finančné operácie o 0,- € 
 
b. úpravu výdavkov zvýšenie o 76.500,- €, z toho: 
- bežné výdavky o 59.500,- € 



- kapitálové výdavky o 17.000- € 
- finančné operácie o 0,- € 
 
3. berie na vedomie 
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu zmeny rozpočtu Obce Trnovec nad Váhom 
na rok 2019. 
 

Uznesenie č. 119/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 

1. schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2020 a na ďalšie zdaňovacie obdobie 

v navrhovanom znení 

 

Uznesenie č. 120/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 

1. zrušuje Zásady obce určujúce pravidlá nájmu a prenájmu bytových a nebytových priestorov 

a obecných pozemkov 

 

Uznesenie č. 121/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 

1. prerokovalo návrh na predaj nehnuteľnosti v k. ú. Trnovec nad Váhom, vo vlastníctve obce,  
medzi Obcou Trnovec nad Váhom a Bc. Kristínou Klimo r. Gelnickou ako prípad hodný 
osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v 
znení neskorších predpisov 

2. konštatuje, že:  
a) predmetný pozemok vo vlastníctve obce Trnovec nad Váhom nemôže obec inak účelne 
využiť a preto sa stáva trvale prebytočným z dôvodu, že neslúži obci Trnovec nad Váhom na 
plnenie úloh v rámci jej predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ňou               
b) zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej 
tabuli a webovej stránke obce dňa 20. 9. 2019 

3. schvaľuje spôsob prevodu nehnuteľnosti - predaj nehnuteľnosti ako prípad hodný 
osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v 
znení neskorších predpisov 

4. schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov zmluvný prevod pozemku v zmysle zákona SNR č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného 
zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e/ tohto zákona nachádzajúceho sa v k. ú. Trnovec nad 
Váhom, vo vlastníctve obce Trnovec nad Váhom, parcela č. 674/5 vo výmere 40 m2 , 
odčlenená geometrickým plánom č. 361/2019 z pôvodného pozemku parcely registra „E“ č. 
674 v celkovej kúpnej cene 400,- Eur v prospech Bc. Kristíny Klimo, r. Gelnickej, nar. 18. 11. 
1990, 925 71 Trnovec nad Váhom 86. Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že ide 
o pozemok malej výmery, ktorý bezprostredne susedí s pozemkom, na ktorom Bc. Klimo 
plánuje výstavbu rodinného domu. Obec predmetný pozemok už niekoľko rokov nevyužíva 
a nezabezpečuje jeho údržbu, teda ide o scelenie a udržiavanie uvedeného pozemku. Obec 
uvedenú časť pozemku do budúcnosti neplánuje využívať. 

5. schvaľuje Kúpnu zmluvu uzavretú podľa ust. § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho 
zákonníka medzi stranami: Obec Trnovec nad Váhom, zast. Mgr. Oliverom Bereczom, 
starostom obce, so sídlom Trnovec nad Váhom 587, 925 71, IČO: 00306240, ako predávajúci, 



a Bc. Kristína Klimo, r. Gelnická, nar. 18. 11. 1990, trvale bytom Trnovec nad Váhom 86, 925 
71 Trnovec nad Váhom ako kupujúci. 

 

Uznesenie č. 122/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 

1. schvaľuje:  

a) zámer o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy na predaj nehnuteľného majetku obce Trnovec 
nad Váhom: 

• pozemok, parcela č. 377/16 vo výmere 190 m2 , odčlenený geometrickým plánom č. 255/2019, reg. 
„C“ KN , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, spoluvl. podiel 1/1 

• pozemok, parcela č. 377/17 vo výmere 134 m2 , odčlenený geometrickým plánom č. 255/2019, reg. 
„C“ KN , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, spoluvl. podiel 1/1 

• pozemok, parcela č. 377/18 vo výmere 137 m2 , odčlenený geometrickým plánom č. 255/2019, reg. 
„C“ KN , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, spoluvl. podiel 1/1 

• pozemok, parcela č. 377/19 vo výmere 94 m2 , odčlenený geometrickým plánom č. 255/2019, reg. 
„C“ KN , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, spoluvl. podiel 1/1 

c) znenie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľností v majetku obce Trnovec nad Váhom 

d) podmienky Obchodnej verejnej súťaže č. 2/2019 na predaj nehnuteľností, ktoré sú vo výlučnom 
vlastníctve obce Trnovec nad Váhom 

e) komisiu na posúdenie, vyhodnotenie predložených návrhov, vyhodnotenie najvhodnejších 
ponúk, celej súťaže a výber i určenie víťaza Obchodnej verejnej súťaže č. 2/2019 v zložení: 
 
Ing. Peter Gašpierik 
Ing. Jaroslav Hlavatý 
Erika Fülöpová 
Katarína Tusková 
Rastislav Hrabovský 
 
2. poveruje starostu obce zabezpečiť vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže č. 2/2019  a zverejnenie 
podmienok Obchodnej verejnej súťaže č. 2/2019 na úradnej tabuli a webovom sídle obce Trnovec 
nad Váhom, ako aj v regionálnej tlači 

 

Uznesenie č. 123/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 

1. schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Trnovec nad Váhom na 1. polrok 2020 

 

Uznesenie č. 124/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 

1. berie na vedomie návrh Ing. Lubomíra Zezulu na zriadenie cyklochodníka z Trnovca nad Váhom do 

mesta Šaľa 

 



Uznesenie č. 125/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 

1. berie na vedomie žiadosť Petra Garcsára o zámenu, resp. odkúpenie pozemku, časti parcely č. 

669/9 v kat. území Trnovec nad Váhom, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie vo vlastníctve 

obce Trnovec nad Váhom 

2. odporúča žiadateľovi doložiť k žiadosti geometrický plán 

 

Uznesenie č. 126/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 

1. berie na vedomie informáciu o projektovom zámere na vybudovanie veterného parku v obci 

Trnovec nad Váhom 

 

Uznesenie č. 127/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 

1. berie na vedomie informácie starostu obce o pripomienkovaní zámeru Centra cirkulárnej 

ekonomiky Šaľa 

 

Uznesenie č. 128/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 

1. berie na vedomie informáciu o ponuke prezidenta Slovenského zväzu cyklistiky 

 

 

 

V Trnovci nad Váhom, 18. 11. 2019 

 

 

 

                                                                                                         Mgr. Oliver Berecz, starosta obce, v. r. 


