
Zápisnica  
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

v Trnovci nad Váhom volebného obdobia 2018 – 2022, 

              ktoré sa konalo 14. 11. 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. Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva  
3. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2018/2019 
4. Správa o hospodárení obce za 3. štvrťrok 2019 
5. Návrh na zmenu rozpočtu Obce Trnovec nad Váhom 
6. „VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na 
     kalendárny rok 2020 a na ďalšie zdaňovacie obdobia“ - návrh 
7. „Zásady obce určujúce pravidlá nájmu a prenájmu bytových a nebytových priestorov a obecných 
     pozemkov“ - informácia o zrušení dokumentu 
8. 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 – opätovná žiadosť o predĺženie lehoty na vyjadrenie 
9. Rozhodnutie 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 
10. „Zámer obce Trnovec nad Váhom 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 – nehnuteľnosť parc. č. 674/5 –  
      schválenie predaja“ 
11. Obchodná verejná súťaž č. 2/2019 -   schválenie podmienok súťaže 
12. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na rok 2019 
13. Došlá pošta (žiadosť o vybudovanie cyklotrasy, žiadosť o zámenu pozemku, zámer na vybudovanie  
      veterného parku) 
14. Rôzne ( Centrum cirkulárnej ekonómie Šaľa – informácia, cyklistické preteky Okolo Slovenska –  
       informácia) 
15. Diskusia 
16. Záver 
 
11. 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 7 z 9 poslancov, teda obecné zastupiteľstvo je vo všetkých 
bodovchprogramu uznášaniaschopné. Do návrhovej komisie starosta určil poslancov Ing. Ábrahámovú, 
E. Fülöpovú a R. Hrabovského, 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: 7 
Za: 7 (Ing. Ábrahámová, E. Fülöpová, Ing. Gašpierik, Ing. Hlavatý, R. Hrabovský, D. Marček, 
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 11. zasadnutia OZ 
určil poslancov Ing. Gašpierika a K. Tuskovú. 
 
Predsedajúci požiadal poslancov, aby uviedli prípadné pripomienky k programu rokovania, resp. sa 
vyjadrili, či žiadajú doplniť program rokovania. Na zasadnutie sa dostavil poslanec PaedDr. Suba, PhD. 
a zasadnutie pokračovalo s počtom poslancov 8. Prihlásil sa zástupca starostu Ing. Hlavatý a požiadal 
o vypustenie bodu 8 navrhovaného programu „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 – opätovná žiadosť o predĺženie lehoty na 
vyjadrenie“. 
 
Starosta dal o návrhu Ing. Hlavatého hlasovať. 
 
Hlasovanie o návrhu Ing. Hlavatého na vypustenie bodu 8 zverejneného návrhu programu „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 – 
opätovná žiadosť o predĺženie lehoty na vyjadrenie“ 
 
Prezentácia: 8 
Za 8 (Ing. Ábrahámová, E. Fülöpová, Ing. Gašpierik, Ing. Hlavatý, R. Hrabovský, D. Marček, PaedDr. 
Suba, PhD., K. Tusková) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Starosta skonštatoval, že návrh poslanca Ing. Hlavatého bol schválený nadpolovičnou väčšinou všetkých 
poslancov. 
 
Ďalej dal starosta hlasovať o ostatných bodoch zverejneného návrhu programu dnešného zasadnutia. 
 
Prezentácia: 8 
Za 8 (Ing. Ábrahámová, E. Fülöpová, Ing. Gašpierik, Ing. Hlavatý, R. Hrabovský, D. Marček, PaedDr. 
Suba, PhD., K. Tusková) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Ostatné body zverejneného návrhu programu boli schválené počtom hlasov 8, teda všetkými 
prítomnými poslancami. Následne sa starosta obrátil na poslancov s otázkou, či má niekto ďalšie 
pripomienky alebo doplňujúci návrh k programu, Keďže takýto návrh neodznel, dal starosta hlasovať 
o návrhu programu ako celku v znení schválených zmien. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:  
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
1. schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva v znení schválených zmien 
Prezentácia: 8 



Za 8 (Ing. Ábrahámová, E. Fülöpová, Ing. Gašpierik, Ing. Hlavatý, R. Hrabovský, D. Marček, PaedDr. 
Suba, PhD., K. Tusková) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie v navrhovanom znení a ďalej rokovalo podľa takto 
upraveného programu: 
 
 
Program:  
1. Otvorenie:  
     a) voľba návrhovej komisie  
     b) určenie zapisovateľa 
     c) určenie overovateľov zápisnice 
2. Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva  
3. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2018/2019 
4. Správa o hospodárení obce za 3. štvrťrok 2019 
5. Návrh na zmenu rozpočtu Obce Trnovec nad Váhom 
6. „VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na 
     kalendárny rok 2020 a na ďalšie zdaňovacie obdobia“ - návrh 
7. „Zásady obce určujúce pravidlá nájmu a prenájmu bytových a nebytových priestorov a obecných 
     pozemkov“ - informácia o zrušení dokumentu 
8. Rozhodnutie 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 
9. „Zámer obce Trnovec nad Váhom 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 – nehnuteľnosť parc. č. 674/5 –  
      schválenie predaja“ 
10. Obchodná verejná súťaž č. 2/2019 -   schválenie podmienok súťaže 
11. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na rok 2019 
12. Došlá pošta (žiadosť o vybudovanie cyklotrasy, žiadosť o zámenu pozemku, zámer na vybudovanie  
      veterného parku) 
13. Rôzne ( Centrum cirkulárnej ekonómie Šaľa – informácia, cyklistické preteky Okolo Slovenska –  
       informácia) 
14. Diskusia 
15. Záver 
 

K bodu programu 2 „Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva“ 
 
Starosta v tomto bode pripomenul, že na 9. zasadnutí OZ uzneseniami č. 108, 109, 110 a 111/2019 
bol schválený zámer predaja nehnuteľností vo vlastníctve obce Trnovec nad Váhom, ako aj spôsob 
predaja vyhlásením obchodnej verejnej súťaže. Schválenie podmienok súťaže je jedným z bodov 
programu dnešného zasadnutia, teda uznesenia obecného zastupiteľstva sú splnené. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
1. berie na vedomie Správu o plnení uznesení obecného zastupiteľstva 
 
Prezentácia: 8 
Za 8 (Ing. Ábrahámová, E. Fülöpová, Ing. Gašpierik, 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 „Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za 
školský rok 2018/2019“ 
 
Starosta informoval poslancov, že práve v tejto chvíli sa z účasti na dnešnom zasadnutí ospravedlnil 
poslanec Ing. Rábek. Potom odovzdal slovo Mgr. Miriam Žigovej, poverenej zastupovaním riaditeľa ZŠ 
s MŠ Trnovec nad Váhom. Mgr. Žigová na úvod poďakovala verejnosti, obecnému úradu, všetkým 
spolupracovníkom, organizáciám a združeniam, ktoré pomohli pri organizovaní množstva akcií, 
ktorými sa škola prezentuje. Uviedla, že v škole je množstvo krúžkov, ktoré vedú zamestnanci školy aj 
externí spolupracovníci, škola má zabezpečené dobré možnosti výučby, rieši sa modernizácia 
biologickej/chemickej učebne, prirodzene, sú aj slabé stránky, ako stres, frustrácia, narastajúci počet 
detí s rôznymi poruchami, slabý záujem rodičov, nedostatok finančných prostriedkov. Škola sa zapája 
do projektov, snaží sa motivovať deti aj rodičov, chceli by vymeniť počítačovú techniku za novú, 
doplniť výpočtovú techniku. Škola dosiahla úspechy vo vedomostných aj športových súťažiach, ich 
cieľom je zapájať sa do nich aj naďalej. Mgr. Žigová ďalej informovala o výsledkoch monitorovania 
detí, ktoré podľa nej neodzrkadľuje skutočné výsledky, škola pracuje s takým materiálom, aký má, 
a dosahuje maximum, lebo priemerne sú deti trojkári, prijímacie pohovory na stredné školy sa 
nerobia, detí je málo, toto je potom výsledok, deti pristupujú k učeniu laxne. Starosta informoval, že 
pokiaľ ide o modernizáciu učebne, minulý týždeň začalo verejné obstarávanie, lebo pôvodné bolo 
nutné zrušiť, obec požiadala o predĺženie termínu, aby sa projekt úspešne ukončil. Poďakoval 
pracovníkom školy, ktorí sa spolu s deťmi zapájajú do obecných podujatí počas celého roka. 
Poslankyňa K. Tusková pripomenula, že učitelia okrem svojej práce majú aj množstvo povinností nad 
rámec svojho úväzku, napr. krúžky, za ktoré sú mesačne ocenení sumou 20 eur. Napriek tomu majú 
množstvo mimoškolských aktivít, lebo majú radi svoju prácu a robia ju so srdcom. Poslanec PaedDr. 
Suba, PhD. doplnil, že ide o celospoločenský problém, ale je potrebné vyzdvihnúť rodičov, ktorí 
ochotne spolupracujú, škola je výborne vybavená, aj obecné zastupiteľstvo vždy poskytne pomocnú 
ruku.  
 
so správou o výchovnovzdelávacej činnosti v materskej škole vystúpila A. Takácsová, uviedla, že 

v materskej škole bolo počas minulého školského roka 69 detí, tri triedy a šesť učiteliek, 

predprimárne vyučovanie navštevovalo 26 detí, z toho štyri deti majú odklad povinnej školskej 

dochádzky. Pedagógovia a deti sa zapájajú do súťaží športových, výtvarných, organizujú divadelné 

predstavenia, výstavky, spolupracujú s rodičmi, majú dielničky, zapájajú sa do projektu duševné 

zdravie a ľudské práva. Aktivít je veľa,  dodala A. Takácsová a obrátila sa na poslancov s návrhom na 

možnosť rozšíriť jedáleň. Poslanci nemali otázky, preto starosta dal prečítať návrh na uznesenie. 

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
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 
 
Prezentácia: 8 
Za 8 (Ing. Ábrahámová, E. Fülöpová, Ing. Gašpierik, 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 4 „Správa o hospodárení obce za 3. štvrťrok 2019“ 
 
V tomto bode programu starosta požiadal ekonómku obce M. Szabovú o niekoľko slov. ako uviedla, 
poslancom bol materiál doručený, konštatovala, že obec hospodárila k 30. septembru 2019 
prebytkovo, príjmy obce do 30.09.2019 dosiahli sumu 1 602 813,97 €, t. j. plnenie na 66,8 %.  
Výdavky boli čerpané v sume 1 567 928,4 €, t. j. 65,34 %. Z toho výdavky obce sú 1 119 069,76 € a 
výdavky rozpočtovej organizácie ZŠ s MŠ v Trnovci nad Váhom činia 448 858,71 €.  
Stav finančných prostriedkov na účtoch, vrátane pokladne k 30.09. 2019 bol v sume 1 224 344,47 €. 
Kapitálové výdavky boli splnené na 25%, tu je potrebné spomenúť rekonštrukciu zdroja pitnej vody 
v Hornom Jatove, údržbu a rekonštrukciu miestnych komunikácií, úpravy v budove bývalej fary, 
vybudovanie pamätníka generálovi Golianovi, kúpu časti domu č. 693 a rekonštrukciu školskej 
jedálne. Pokiaľ ide o položky, pri ktorých sme v mínuse, opäť je to kanalizácia a ZOS. Následne sa 
slova ujala Ing. Fülöpová, hlavná kontrolórka obce, doplnila, že obec riadne a včas odovzdala výkazy 
do systému RISSAM, čerpanie aj príjmy sú alikvotné k obdobiu, o ktoré ide, kapitálové výdavky síce 
alikvotné nie sú, ale podľa jej informácií je už percento plnenia vyššie. Obec si plní záväzky vo forme 
úverov do ŠFRB, po zhodnotení všetkých faktorov navrhuje hlavná kontrolórka sledovať vývoj 
pohľadávok, ako aj vykonať opatrenia či už pri výbere daní z nehnuteľností, vykonať zmenu rozpočtu 
a položky zapracovať tak, aby tie, ktoré vykazujú vyššie percento plnenia, boli zmenené tak, aby 
odzrkadlili reálny vývoj. Zároveň odporučila obecnému zastupiteľstvu vziať správu o hospodárení na 
vedomie. 
 

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
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 

Prezentácia: 8 
Za 8 (Ing. Ábrahámová, E. Fülöpová, Ing. Gašpierik, 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 5 „Návrh na zmenu rozpočtu Obce Trnovec nad Váhom“ 
 
Aj v tomto bode sa slova ujala ekonómka obce, doplnila, že návrh bol prerokovaný na zasadnutí 

komisie finančnej, podnikateľskej a nakladania s majetkom obce, komisia tento návrh prerokovala, 

odporučila jeho schválenie. V skratke sa jedná o úpravu príjmov o 101 tisíc a úpravu výdavkov 

o 76 500 eur. Tieto položky členovia finančnej komisie prešli bod po bode, poslanci materiály dostali. 

Rozpočet po úprave predstavuje sumu 2 476 000 eur, bežný rozpočet je vyrovnaný, kapitálový 

schodkový a finančné operácie prebytkové. Starosta doplnil, že materiál prerokovala aj komisia 



životného prostredia, dopravy, výstavby a poľnohospodárstva s tým, že odporúča jeho schválenie.  

Kontrolórka obce sa vyjadrila, že navrhované zmeny sú plne v súlade so zákonom o rozpočtových 

pravidlách, schválenie zmeny rozpočtu je kompetenciou obecného zastupiteľstva, treba dodať, že 

v zmysle stanovených predpisov bežný rozpočet musí byť vyrovnaný alebo prebytkový. Litera zákona 

je naplnená, treba skúmať vyrovnanosť bežného rozpočtu. Ekonómka obce sa k jednotlivým 

položkám vyjadrila, čo sa týka výdavkovej časti, aj v dôvodovej správe sú uvedené kapitoly, ktorých sa 

dotýka, zreálňujú sa tie kapitoly, ktoré je potrebné upraviť, ona odporúča zmenu rozpočtu schváliť. 

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
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. 
 
Prezentácia: 8 
Za 8 (Ing. Ábrahámová, E. Fülöpová, Ing. Gašpierik, 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 6 „„VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2020 a na ďalšie zdaňovacie obdobia“ - návrh 
 
Prednostka obecného úradu Mgr. Vargová informovala poslancov, že tento návrh všeobecne 
záväzného nariadenia by mal nahradiť platné VZN z roku 2015, lebo vznikla potreba zosúladiť ho 
s platnou legislatívou a upraviť niektoré sadzby. Cieľom nie je zaviesť nové dane, upravené sú len 
niektoré poplatky, napr. pri dani za psa bude poskytnutá úľava pre tých majiteľov, ktorí preukážu, že 
ich pes bol očkovaný proti besnote. Zvyšuje sa poplatok za osobitné užívanie verejného priestranstva, 
znižuje sa napr. cena pri predaji na verejnom priestranstve, keďže doteraz platná cena 5 eur za meter 
štvorcový sa v praxi nedodržiavala. Aj tu budú mať zľavu 50% obyvatelia s trvalým pobytom v obci. 
Daň za predajné automaty a nevýherné automaty sa zvyšuje na sumu 100 eur za 1 prístroj a rok. 
Pokiaľ ide o zber komunálneho odpadu, ponecháva sa množstvový zber, cena lístka sa mení z 1,80 na 
2,10 eur. Mení sa aj výška poplatku za drobné stavebné odpady z 0,015 na 0,030 eur. Návrh bol 
predložený na rokovanie príslušných komisií, ktoré odporučili schváliť ho. 
 



Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
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 

Prezentácia: 8 
Za 8 (Ing. Ábrahámová, E. Fülöpová, Ing. Gašpierik, 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 7 „Zásady obce určujúce pravidlá nájmu a prenájmu bytových a nebytových 
priestorov a obecných pozemkov“ - informácia o zrušení dokumentu 
 
Slova sa ujal starosta obce Mgr. Berecz, ktorý informoval poslancov o tom, že dokument je v rozpore 

so zákonom o majetku obcí, obsahuje mnoho rozporuplných vecí, preto je potrebné vypracovať nové 

Zásady. Ing. Hlavatý mal otázku na hlavnú kontrolórku obce, uviedol, že do zásad nebola aplikovaná 

zásada pri nájme a prenájme nebytových priestorov robiť obchodné verejné súťaže, hoci toto platí od 

roku 2009. Podľa kontrolórky zákon o majetku obcí je z roku 1991, boli veľké novely v rokoch 2015 

a 2016, tie neboli do tohto VZN zapracované. Ing. Hlavatý prízvukoval, že pátral po tom, ako boli tieto 

zásady vlastne vypracované, zistil, že o nich rokovala komisia bytová, sociálna  a zdravotníctva, 

jednalo sa o návrh, v ktorom sa znížila cena nájomného za prenájom lekárne, do r. 2015 bolo 

upravované podľa výšky inflácie, cena nájmu bola 177 eur mesačne, po prijatí týchto zásad sa cena 

znížila na 111 eur mesačne, do ceny nájmu sa od tej doby nepremietla výška inflácie, preto podľa Ing. 

Hlavatého aj tu bol zákon o majetku obcí od roku 2015 porušovaný. Ďalej Ing. Hlavatý podotkol, že sa 

zhováral s predsedom komisie finančnej aj sociálnej  z volebného obdobia 2014 – 2018 a ani jeden 

z nich si nespomína, že by sa zúčastnil na diskusii o týchto zásadách, čo je prinajmenej zvláštne. Ani tí 

z poslancov z tohto obdobia, ktorí sú poslancami aj dnes – E. Fülöpová a PaedDr. Suba, PhD., si 

nespomínajú. Rovnakú otázku položil Ing. Hlavatý aj hlavnej kontrolórke obce. Starosta dodal, že 

v obci Cabaj – Čápor majú sadzbu trikrát vyššiu, určujú minimum na meter štvorcový.  

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
1. zrušuje Zásady obce určujúce pravidlá nájmu a prenájmu bytových a nebytových priestorov 

a obecných pozemkov 

Prezentácia: 8 
Za 8 (Ing. Ábrahámová, E. Fülöpová, Ing. Gašpierik, 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 8 „Rozhodnutie 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 



Mgr. Berecz odovzdal slovo Ing. Hlavatému, ktorý niekoľkými vetami uviedol, že všetkým bol 
doručený materiál na dnešné zasadnutie, preto sú poslanci informovaní, že bývalý starosta obce 
požiadal listom, ktorý bol obecnému úradu doručený 31. 10. 2019 o opätovné predĺženie lehoty na 
vyjadrenie do doby, kedy mu jeho zdravotný stav umožní venovať sa tomuto vyjadreniu. Priložil 
preukaz o trvaní pracovnej neschopnosti, teda nie potvrdenie o PN, na ktorom by bol uvedený 
dátum, kedy pracovná neschopnosť začala. Ing. Hlavatý pripomenul, že lehota bola bývalému 
starostovi už raz predĺžená, bolo mu odpustené jej zmeškanie a mal teda možnosť vyjadriť sa 
k predmetu konania v predĺženej lehote. Mal aj možnosť dať sa v konaní zastupovať advokátom alebo 
iným zástupcom, prípadne si zvoliť advokáta alebo zástupcu na celé konanie, preto lehota na 
vyjadrenie sa k predmetu konania nebola Ing. Rábekovi opätovne predĺžená. 
 
Ing. Hlavatý poukázal na skutočnosť, že obecné zastupiteľstvo ako príslušný orgán, ktorý vykonáva 
konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa Čl. 9 ods. 2 
ústavného zákona je povinný rozhodnúť do 60 dní od začatia konania, pričom táto lehota by nebola 
zachovaná ak by bola účastníkovi konania lehota na vyjadrenie opätovne predĺžená až do doby, kedy 
mu zdravotný stav umožní vyjadriť sa k predmetu konania. Podľa slov Ing. Hlavatého bývalému 
starostovi bol poskytnutý dostatočný priestor na vyjadrenie sa k predmetu konania, ako aj za to, že 
dočasná práceneschopnosť účastníka konania nepredstavuje prekážku pokračovania v konaní. 
 
Ing. Hlavatý taktiež vyjadril počudovanie nad skutočnosťou, že účastník konania, ktorý sa nemôže pre 
svoj zdravotný hendikep vyjadriť k predmetu konania, sa pohybuje na spoločenských podujatiach, 
ktoré vysiela komerčná televízia. Vzhľadom na to, že orgánom príslušným na rozhodnutie v konaní 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, prečítal prítomným poslancom návrh na rozhodnutie vo veci ochrany verejného 
záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa ú. z.  č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri 
výkone funkcií verejných funkcionárov proti bývalému starostovi obce v tomto znení: 
 
Rozhodnutie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov a uloženia sankcie 
podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov v znení neskorších predpisov voči Ing. Júliusovi Rábekovi, nar. 16.10.1961, bytom 
Trnovec nad Váhom 47, 925 71 Trnovec nad Váhom, bývalému starostovi obce Trnovec nad Váhom 
pre porušenie Čl. 7 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone 
funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Trnovec nad Váhom na svojom zasadnutí dňa 14.11.2019 
v konaní o ochrane verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov voči Ing. Júliusovi Rábekovi, 
nar. 16.10.1961, bytom Trnovec nad Váhom 47, 925 71 Trnovec nad Váhom (ďalej aj ako „Ing. Július 
Rábek“), pre porušenie Čl. 7 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri 
výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „ústavný zákon“), t. 
j. povinnosti podať oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov (ďalej len 
„oznámenie“) podľa Čl. 7 ústavného zákona, povinnosti uviesť v ňom úplné a pravdivé údaje a priložiť 
k písomnému oznámeniu najneskôr do 30. apríla potvrdenie o podanom daňovom priznaní k dani 
z príjmov fyzických osôb alebo iný doklad vydávaný na daňové účely potvrdzujúci sumu príjmov, 
ktoré verejný funkcionár získa za predchádzajúci rok (ďalej len „priznanie“) prijalo v súlade s ust. Čl. 9 
ods. 5, Čl. 9 ods. 6, Čl. 9 ods. 9, Čl.  9 ods. 10 písm.  b), Čl.  9 ods. 13 a Čl. 9 ods. 15  ústavného zákona 
prijíma toto  
 

ROZHODNUTIE 
 

Výrok 



 
Bývalý starosta obce Trnovec nad Váhom, Ing. Július Rábek, nar. 16.10.1961, bytom Trnovec nad 
Váhom 47, 925 71 Trnovec nad Váhom: 

 
 

 vo vzťahu k oznámeniu za rok 2013 nepodal oznámenie v súlade s Čl. 7 ods. 1 ústavného 
zákona do 30 dní odo dňa začatia výkonu funkcie, teda do 14.01.2015, čím sa dopustil 
porušenia povinnosti podať oznámenie za rok 2013 v súlade Čl. 7 ods. 1 ústavného zákona,  

 vo vzťahu k oznámeniu za rok 2014 nepodal oznámenie v súlade s Čl. 7 ods. 1 ústavného 
zákona do 31.03.2015, čím sa dopustil porušenia povinnosti podať oznámenie za rok 2014 
v súlade Čl. 7 ods. 1 ústavného zákona,  

 vo vzťahu k oznámeniu za rok 2015 nepodal oznámenie v lehote podľa Čl. 7 ods. 1 ústavného 
zákona do 30.04.2016, a nebolo k nemu v súlade s Čl. 7 ods. 1 ústavného zákona priložené 
potvrdenie podľa Čl. 7 ods. 2 ústavného zákona, čím sa dopustil porušenia povinnosti podať 
oznámenie v lehote podľa Čl. 7 ods. 1 ústavného zákona a porušenia povinnosti podať úplné 
a pravdivé údaje  v súlade s Čl. 7 ods. 1 a 7 ods. 2 ústavného zákona, 

 vo vzťahu k oznámeniu za rok 2016, podanému v zákonnej lehote, neuviedol v oznámení 
úplné údaje týkajúce sa jeho majetkových pomerov v súlade s Čl. 7 ods. 1 ústavného zákona 
a nepriložil k nemu potvrdenie v lehote podľa Čl. 7 ods. 2 ústavného zákona najneskôr do 30. 
apríla 2017,  čím sa dopustil porušenia povinnosti uviesť v oznámení úplné údaje podľa Čl. 7 
ods. 1 a Čl. 7 ods. 2 ústavného zákona, 

 vo vzťahu k oznámeniu za rok 2017 podanému v zákonnej lehote neuviedol v oznámení úplné 
údaje týkajúce sa jeho majetkových pomerov a nepriložil k nemu potvrdenie v lehote podľa 
Čl. 7 ods. 2 ústavného zákona, čím sa dopustil porušenia povinnosti uviesť v oznámení úplné 
a pravdivé údaje v súlade s Čl. 7 ods. 1 ústavného zákona a povinnosti priložiť k nemu 
potvrdenie v lehote podľa Čl. 7 ods. 2 ústavného zákona. 

  vo vzťahu k oznámeniu za rok 2018 nepodal oznámenie v súlade s Čl. 7 ods. 1 v lehote do 
31.03.2019, neuviedol v oznámení úplné údaje a nepriložil k oznámeniu potvrdenie podľa Čl. 
7 ods. 2 ústavného zákona najneskôr do 30. apríla 2019, čím sa  dopustil porušenia povinnosti 
podať oznámenie v lehote podľa Čl. 7 ods. 1 ústavného zákona a povinnosti uviesť 
v oznámení úplné a pravdivé údaje podľa Čl. 7 ods. 1 a Čl. 7 ods. 2 ústavného zákona   
 

a  
 
z a  p o r u š e n i e  p o v i n n o s t i  p o d a ť  o z n á m e n i e  z a  r o k  2 0 1 8  p o d ľ a  Č l .  7  o d s .  
1  ú s t a v n é h o  z á k o n a  č .  3 5 7 / 2 0 0 4  Z .  z .  o  o c h r a n e  v e r e j n é h o  z á u j m u  p r i  
v ý k o n e  f u n k c i í  v e r e j n ý c h  f u n k c i o n á r o v  v  z n e n í  n e s k o r š í c h  p r e d p i s o v  
v  l e h o t e  u s t a n o v e n e j  v  Č l .  7  o d s .  1  ú s t a v n é h o  z á k o n a  a  z a  p o r u š e n i e  
p o v i n n o s t i  u v i e s ť  v  o z n á m e n í  z a  r o k  2 0 1 8  p o d ľ a  Č l .  7  o d s .  1  a  2  
ú s t a v n é h o  z á k o n a  ú p l n é  a  p r a v d i v é  ú d a j e ,  s a  u k l a d á  b ý v a l é m u  
s t a r o s t o v i  o b c e  T r n o v e c  n a d  V á h o m ,  I n g .  J ú l i u s o v i  R á b e k o v i  p o k u t a  
p o d ľ a  Č l .  9  o d s .  1 0  p í s m .  b )  v  s u m e  z o d p o v e d a j ú c e j  t r o j n á s o b k u  
m e s a č n é h o  p l a t u  v e r e j n é h o  f u n k c i o n á r a ,  t .  j .  v o  v ý š k e  8 . 8 0 3 , 1 1 €  
( s l o v o m :  o s e m t i s í c o s e m s t o t r i  e u r  j e d e n á s ť  c e n t o v ) .   
 

ktorú je povinný uhradiť do 30 dní odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia na účet obce Trnovec 
nad Váhom, vedený vo VÚB banke, a. s. Šaľa, na číslo účtu: SK11 0200 0000 0000 1822 0132. 

 
Odôvodnenie 

 
Dňa 1. októbra 2004 nadobudol účinnosť ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov, ktorý sa vzťahuje na 



výkon funkcie verejných funkcionárov a upravuje nezlučiteľnosť verejnej funkcie s výkonom iných 
funkcií, zamestnaní alebo činností, povinnosti, obmedzenia a zodpovednosť verejných funkcionárov. 
 
 Za verejného funkcionára sa podľa Čl. 2 ods. 1 písm. o) ústavného zákona považuje aj starosta 
obce. Ako taký,  je teda starosta obce povinný riadiť ustanoveniami ústavného zákona. 
 

Starosta obce je podľa  Čl. 7 ods. 1 ústavného zákona  povinný do 30 dní odo dňa, keď sa ujal 
výkonu verejnej funkcie, a počas jej výkonu vždy do 31. marca podať písomné oznámenie funkcií, 
zamestnaní, činností a majetkových pomerov za predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom uvedie  

 
a) či spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných 

funkcií, zamestnaní alebo činností podľa Čl. 5 ods. 1 a 2, 
b) aké zamestnanie vykonáva v pracovnom pomere, obdobnom pracovnom vzťahu alebo 

štátnozamestnaneckom pomere a akú podnikateľskú činnosti vykonáva popri výkone funkcie 
verejného funkcionára,  

c) aké má funkcie v štátnych orgánoch, v orgánoch územnej samosprávy, v orgánoch právnických 
osôb vykonávajúcich podnikateľskú činnosť a v orgánoch iných právnických osôb; taktiež 
uvedie, z ktorých uvádzaných funkcií má príjem, funkčné alebo iné požitky, 

d) svoje majetkové pomery a majetkové pomery manžela a neplnoletých detí, ktorí s ním žijú 
v domácnosti, vrátane osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa trvalého 
pobytu. 

 
 Podľa Čl. 7 ods. 2 ústavného zákona je starosta obce povinný k písomnému oznámeniu podľa 

odseku 1  priložiť najneskôr do 30. apríla potvrdenie o podanom daňovom priznaní k dani z príjmov 
fyzických osôb alebo iný doklad vydávaný na daňové účely potvrdzujúci sumu príjmov, ktoré starosta 
obce získal za predchádzajúci kalendárny rok. 
 

Ing. Július Rábek  bol v zmysle ústavného zákona z dôvodu výkonu funkcie starostu obce Trnovec 
nad Váhom povinný odovzdať komisii obecného zastupiteľstva oznámenie funkcií, zamestnaní, 
činností a majetkových pomerov (ďalej len „oznámenie“) do 30 dní odo dňa, keď sa ujal výkonu 
funkcie starostu obce Trnovec nad Váhom (funkcie sa ujal 15.12.2014), t. j. v roku 2015 do 
14.01.2015, a to oznámenie za rok 2013 a do 31. marca 2015 oznámenie za rok 2014 
a v nasledujúcich rokoch počas výkonu funkcie v termínoch do 31. marca 2016,  31. marca 2017 a 31. 
marca 2018 a do 31. marca 2019.  

 
Ing. Július Rábek bol v zmysle ústavného zákona zároveň povinný priložiť k oznámeniu najneskôr 

vždy do 30. apríla, t. j. do 30. apríla 2015, do 30. apríla 2016, 30. apríla 2017, 30. apríla 2018 a 30. 
apríla 2019 potvrdenie o podanom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb alebo iný 
doklad vydávaný na daňové účely potvrdzujúci sumu príjmov, ktoré starosta obce získal za 
predchádzajúci kalendárny rok (ďalej len „potvrdenie“). 

 
Podľa Čl. 9 ods. 2 ústavného zákona orgán, ktorý uskutočňuje konanie podľa odseku 1 písm. a) 

„začne konanie z vlastnej iniciatívy, ak jeho zistenia nasvedčujú tomu, že verejný funkcionár 
v oznámení podľa Čl. 7 alebo Čl. 8 uviedol neúplné alebo nepravdivé údaje alebo že verejný funkcionár 
nesplnil alebo porušil povinnosť alebo obmedzenie ustanovené týmto ústavným zákonom alebo 
zákonom...“ 

Konanie je začaté dňom, keď obecné zastupiteľstvo urobí prvý úkon voči verejnému 
funkcionárovi, proti ktorému sa vedie konanie, t. j. dňom keď obecné zastupiteľstvo vydá uznesenie 
o začatí konania. Obecné zastupiteľstvo musí vo veci rozhodnúť do 60 dní od začatia konania. 
      
 Ústavný zákon v Čl. 9 ods. 10 písm. a) ukladá za porušenie povinnosti podať oznámenie podľa 
Čl. 7 v lehote ustanovenej v Čl. 7 pokutu v sume zodpovedajúcej mesačnému platu verejného 
funkcionára. 



 
 Podľa Čl. 9 ods. 10 písm. b) ústavného zákona, ak verejný funkcionár uvedie v oznámení podľa 
Čl. 7 neúplné alebo nepravdivé údaje týkajúce sa jeho majetkových pomerov, pokuta sa ukladá 
v sume zodpovedajúcej trojnásobku mesačného platu verejného funkcionára.  Podľa Čl. 9 ods. 15 
ústavného zákona mesačným platom starostu sa na účely tohto ústavného zákona rozumie jedna 
dvanástina z  jeho ročného príjmu za predchádzajúci kalendárny rok za výkon verejnej funkcie. 

 
Komisiou pre dohľad nad dodržiavaním ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného 

záujmu pri vykonávaní funkcie verejných funkcionárov pri obecnom zastupiteľstve v Trnovci nad 
Váhom (ďalej len „komisia obecného zastupiteľstva“), boli zistené skutočnosti, ktoré nasvedčujú 
tomu, že bývalý starosta obce Ing. Július Rábek nepodal oznámenie podľa Čl. 7 ústavného zákona, 
alebo v ňom uviedol neúplné alebo nepravdivé údaje, čím porušil povinnosť  alebo obmedzenie 
ustanovené ústavným zákonom.   
 

V nadväznosti na vyššie uvedené zistenia Obecné zastupiteľstvo obce Trnovec nad Váhom začalo 
konanie 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 obecného 
zastupiteľstva pre porušenie Čl. 7 ústavného zákona. Obecné zastupiteľstvo obce Trnovec nad Váhom 
prijalo uznesenie obecného zastupiteľstva obce Trnovec nad Váhom č. 106/2019 z 18.09.2019, 
ktorým začalo konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov voči Ing. 
Júliusovi Rábekovi 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, a zároveň účastníkovi konania bola stanovená lehota na vyjadrenie 
sa k predmetu konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov do 10 dní 
od dňa doručenia oznámenia o začatí konania. 

 
Uznesením obecného zastupiteľstva obce Trnovec nad Váhom č. 106/2019 z 18.09.2019  bolo 

účastníkovi konania oznámené začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia 
rozporu záujmov a zároveň mu bola stanovená lehota na vyjadrenie sa k predmetu konania vo veci 
ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov do 10 dní odo dňa doručenia oznámenia 
o začatí konania. Oznámenie o začatí konania bolo účastníkovi konania doručené do vlastných rúk 
dňa 30.09.2019. Lehota na vyjadrenie sa k predmetu konania vo veci ochrany verejného záujmu 
a zamedzenia rozporu záujmov uplynula dňa 10.10.2019. 
 

Účastník konania doručil obecnému úradu Trnovec nad Váhom 14.10.2019 žiadosť o predĺženie 
lehoty na vyjadrenie. Žiadosť bola doručená po uplynutí lehoty stanovenej správnym orgánom, 
v danom prípade obecným zastupiteľstvom obce Trnovec nad Váhom uznesením č. 106/2019 
z 18.09.2019. Napriek zmeškaniu lehoty na predĺženie lehoty na vyjadrenie účastníkovi konania 
obecné zastupiteľstvo obce Trnovec nad Váhom uznesením č. 113/2019 z 23.10.2019, ako orgán 
príslušný na konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov, odpustilo 
zmeškanie lehoty na vyjadrenie sa k predmetu konania vo veci ochrany verejného záujmu 
a zamedzenia rozporu záujmov a schválilo 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. Účastník 
konania sa ani v predĺženej lehote žiadnym spôsobom k predmetu konania nevyjadril. 
 

Podaním doručeným dňa 31.10.2019 účastník konania Ing. Július Rábek opätovne požiadal 
o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k predmetu konania vo veci ochrany verejného záujmu 
a zamedzenia rozporu záujmov. Dôvodom žiadosti bola práceneschopnosť účastníka konania, keďže 
z tohto dôvodu objektívne nemohol skompletizovať podklady k danej veci, pričom požiadal 
o predĺženie lehoty na vyjadrenie až do doby, kedy mu zdravotný stav umožní venovať sa vyjadreniu 
pre potreby obce. 
 



Vzhľadom na skutočnosť, že lehota na vyjadrenie účastníkovi konania už bola raz predĺžená 
a bolo odpustené jej zmeškanie, bola účastníkovi konania poskytnutá možnosť vyjadriť sa k predmetu 
konania v predĺženej lehote a účastník konania mal možnosť dať sa na tento účel zastupovať 
advokátom alebo iným zástupcom, alebo si zvoliť advokáta alebo iného zástupcu  na celé konanie, 
lehota na vyjadrenie sa k predmetu konania nebola účastníkovi konania opätovne predĺžená.  

Obecné zastupiteľstvo poukazuje v tejto súvislosti na skutočnosť, že ako príslušný orgán, ktorý 
vykonáva konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa Čl. 9 ods. 
2 ústavného zákona je povinný rozhodnúť do 60 dní od začatia konania, pričom táto lehota by 
nebola zachovaná ak by bola účastníkovi konania lehota na vyjadrenie opätovne predĺžená až do 
doby, kedy mu zdravotný stav umožní vyjadriť sa k predmetu konania.  

Obecné zastupiteľstvo obce Trnovec nad Váhom má za to, že účastníkovi konania bol 
poskytnutý dostatočný priestor na vyjadrenie sa k predmetu konania a zároveň samotná dočasná 
práceneschopnosť účastníka konania nepredstavuje prekážku pokračovania v konaní. 

 
Podľa Čl. 9 ods. 5 ústavného zákona: Orgán podľa ods. 1 (pozn. aj obecné zastupiteľstvo) 

rozhodne vo veci do 60 dní odo dňa začatia konania. Toto rozhodnutie doručí verejnému 
funkcionárovi, proti ktorému konanie smeruje, a tomu, na čí podnet sa koná. Rozhodnutie podľa Čl. 9 
ods. 1 písm. b) sa doručí aj starostovi obce, alebo zástupcovi starostu obce, ak konanie smeruje proti 
starostovi... 

Podľa Čl. 9 ods. 6  ústavného zákona: „Ak sa v konaní preukázalo, že verejný funkcionár nesplnil 
alebo porušil povinnosť alebo obmedzenie ustanovené týmto ústavným zákonom alebo zákonom, 
alebo v oznámení podľa Čl. 7 alebo Čl. 8 uviedol neúplné alebo nepravdivé údaje, rozhodnutie 
obsahuje výrok, v ktorom sa uvedie, v čom je konanie alebo opomenutie verejného funkcionára 
v rozpore s týmto ústavným zákonom alebo zákonom, odôvodnenie a poučenie o opravnom 
prostriedku. Rozhodnutie obsahuje aj povinnosť zaplatiť pokutu podľa odseku 10.“ 

Podľa Čl. 9 ods. 9 ústavného zákona: „......Rozhodnutie podľa odseku 6 musí byť prijaté najmenej 
trojpätinovou väčšinou prítomných členov výboru alebo nadpolovičnou väčšinou členov orgánu podľa 
odseku 1 písm. b) až d); inak to znamená, že sa konanie zastavuje.“ 

Podľa Čl. 9 ods. 10 písm. a) ústavného zákona sa ukladá verejnému funkcionárovi pokuta za 
porušenie povinnosti podať oznámenie podľa Čl. 7 v lehote ustanovenej v Čl. 7 v sume zodpovedajúcej 
mesačnému platu verejného funkcionára.  

Podľa Čl. 9 ods. 10 písm. b) ústavného zákona sa verejnému funkcionárovi, ak uvedie 
v oznámení podľa Čl. 7 neúplné alebo nepravdivé údaje týkajúce sa jeho majetkových pomerov, sa 
ukladá pokuta v sume zodpovedajúcej trojnásobku mesačného platu verejného funkcionára.  

Podľa Čl. 9 ods. 13 ústavného zákona: „Rozhodnutie obsahuje osobné údaje verejného 
funkcionára v rozsahu titul, meno , priezvisko, adresa trvalého bydliska a funkcia. 

Podľa Čl. 9 ods. 15 sa na účely ústavného zákona mesačným platom verejného funkcionára 
rozumie jedna dvanástina z jeho ročného príjmu za predchádzajúci kalendárny rok za výkon verejnej 
funkcie.... 

 
Obecné zastupiteľstvo má za to, že rozsah a spôsob zisťovania podkladov pre rozhodnutie bol 

dostatočný na to, aby sa dôsledne vysporiadal so všetkými zisteniami a skutočnosťami podstatnými 
pre správne a úplné zistenie skutočného stavu veci.   
 
 Na podklade zápisov zo zasadnutí komisie obecného zastupiteľstva zo 17. apríla 2019,  4. júna 
2019 a 27. augusta 2019, skutkových zistení a podkladov preskúmaných v konaní obecného 
zastupiteľstvo o ochrane verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov boli preukázateľne zistené 
a preukázané nasledovné skutkové zistenia a porušenia ústavného zákona bývalým starostom obce 
Ing. Júliusom Rábekom: 
 
1. Oznámenie za rok 2013, ktoré bol bývalý starosta povinný podať do 30 dní odo dňa začatia výkonu 

funkcie, teda do dňa 14.01.2015 (funkcie sa ujal 15.12.2014) (t. j. za rok predchádzajúci roku, kedy 
sa ujal výkonu verejnej funkcie, ktorým bol rok 2014) nebolo podané. Obecné zastupiteľstvo obce 



Trnovec nad Váhom nedisponuje relevantným podkladom, ktorý by preukazoval, že si túto 
zákonnú povinnosť – predložiť oznámenie za rok 2013 Komisii obecného zastupiteľstva bývalý 
starosta splnil. Z uvedeného vyplýva, že účastník konania Ing. Július Rábek porušil povinnosť podať 
oznámenie podľa Čl. 7 ods. 1 ústavného zákona.  

 
2. Oznámenie za rok 2014, ktoré bol bývalý starosta povinný podať do 31.03.2015  a potvrdenie, 

ktoré bol povinný podať do 30.04.2015 nebolo podané. Zo zápisnice zo zasadnutia komisie pre 
dohľad nad dodržiavaním ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri 
vykonávaní funkcie verejných funkcionárov pri obecnom zastupiteľstve v Trnovci nad Váhom dňa 
27.08.2019 vyplýva, že „...Komisia preto rozhodla o preskúmaní všetkých Oznámení...za volebné 
obdobie 2014 – 2018. Tu predseda konštatuje, že na obecnom úrade sa nenachádza 
Oznámenie...za rok 2014, hoci v protokole písomností na tento záznam bolo dňa 15.1.2019 
vynechané spisové číslo 52/2015, kde je ako odosielateľ uvedený bývalý starosta, avšak nie je 
uvedené meno a podpis pracovníka, ktorý záznam evidoval, ani pracovníka, ktorému mal byť 
pridelený.“  
Z uvedeného vyplýva, že účastník konania Ing. Július Rábek porušil povinnosť podať oznámenie 
podľa Čl. 7 ods. 1 ústavného zákona.  

 
3. Oznámenie za rok 2015, ktoré bol bývalý starosta povinný podať do 31.03.2016 a potvrdenie, ktoré 

bol povinný podať do 30.04.2016 nebolo podané. V Zápisnici zo zasadnutia komisie pre dohľad nad 
dodržiavaním ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri vykonávaní 
funkcie verejných funkcionárov pri obecnom zastupiteľstve v Trnovci nad Váhom dňa 27.08.2019 
sa uvádza: „Pokiaľ ide o podanie Oznámenia.... za rok 2015, v protokole písomností pod č. 481/2016 
zo dňa 31.3.2019 je záznam o zaevidovaní podania, ktoré následne prevzala vtedajšia pracovníčka 
sekretariátu, ale samotné Oznámenie....sa na úrade nenašlo.“ Z uvedeného vyplýva, že účastník 
konania Ing. Július Rábek porušil vo vzťahu k oznámeniu za rok 2015 a potvrdeniu povinnosť podať 
oznámenie podľa Čl. 7 ods. 1  ústavného zákona a uviesť v ňom úplné a pravdivé údaje podľa Čl. 7 
ods.1 a Čl. 7 ods. 2 ústavného zákona.  

 
4. Oznámenie za rok 2016 z 27.03.2017 bolo síce podané v zákonnej lehote dňa 28.03.2017, avšak 

nebolo k nemu priložené potvrdenie a v oznámení absentujú údaje o majetku. Uvedené vyplýva 
zo Zápisnice zo zasadnutia komisie pre dohľad nad dodržiavaním ústavného zákona č. 357/2004 Z. 
z. o ochrane verejného záujmu pri vykonávaní funkcie verejných funkcionárov pri obecnom 
zastupiteľstve v Trnovci nad Váhom dňa 27.08.2019, kde sa uvádza: „Podobne ani k Oznámeniu...za 
rok 2016 priložené potvrdenie. Ďalej komisia konštatuje, že v tomto Oznámení... chýbajú údaje 
k ornej pôde v katastrálnom území Trnovec nad Váhom, ktoré menovaný nadobudol v roku 2014. 
Komisia konštatuje, že Oznámenie je neúplné, potrebné je vyžiadať si potvrdenie o výške príjmov zo 
závislej činnosti za rok 2016.“  

 
Z obsahu podaného oznámenia za rok 2016 a zo skutkových zistení komisie obecného 
zastupiteľstva z 27.08.2019 vyplývajú nasledovné nedostatky oznámenia: 

 

 V oznámení nie sú uvedené nasledovné nehnuteľnosti, ktoré už v rozhodnom čase bývalý 
starosta obce vlastnil: 

 
- pozemky parcely registra KN-E, parc. č.  713 vo výmere 4909 m², parc. č.  1013/2 vo výmere 

4018 m², parc. č. 1033 vo výmere 4733 m², parc. č.  1084 vo výmere 1507 m², p. č. 1090 vo 
výmere 3018 m², druh pozemku orná pôda, v podiele ½, nachádzajúce sa v katastrálnom 
území Trnovec nad Váhom, obec Trnovec nad Váhom, okres Šaľa, zapísané na Liste 
vlastníctva č. 1464 Okresného úradu Šaľa, Katastrálny odbor,  pritom podľa citovaného LV 
je titulom nadobudnutia Kúpna zmluva podľa č. V. 1429/2008 zo dňa 23.07.2008, teda už 
v roku 2008; 

 



- pozemok registra KN-E, parc. číslo: 1366/2, druh pozemku orná pôda, vo výmere 1307 m², 
v podiele 3/6, nachádzajúce sa v katastrálnom území Trnovec nad Váhom, obec Trnovec 
nad Váhom, okres Šaľa, zapísané na Liste vlastníctva č. 2058 Okresného úradu Šaľa, 
Katastrálny odbor, titulom nadobudnutia je Osvedčenie o dedičstve 15D/16/2014 D not 
26/2014 zo dňa 13.05.2014 – Z 1165/14. Bývalý starosta teda vlastnil predmetnú 
nehnuteľnosť už v roku 2014; 

 
- pozemok registra KN-E, parcelné číslo: 1366/10, druh pozemku orná pôda, vo výmere 

12 000 m², v podiele 3/12, nachádzajúci sa v katastrálnom území Trnovec nad Váhom, obec 
Trnovec nad Váhom, okres Šaľa, zapísané na liste vlastníctva č. 1113 Okresného úradu Šaľa, 
Katastrálny odbor, titulom nadobudnutia je Osvedčenie o dedičstve 15D/16/2014 D not 
26/2014 zo dňa 13.05.2014 – Z 1165/14. Bývalý starosta teda vlastnil predmetnú 
nehnuteľnosť už v roku 2014; 

 
- pozemok parcela registra KN-E, parc. č. 1112, druh pozemku, vo výmere  2 762 m², v podiele 

¼, nachádzajúci sa v obci Trnovec nad Váhom, k. ú. Trnovec nad Váhom, okres Šaľa, 
zapísaný na liste vlastníctva č. 1553, vedené Katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa, 
titulom nadobudnutia je Kúpna zmluva podľa č. V 1429/2008 zo dňa 13.07.2008; 

 
- vo vzťahu k nehnuteľnostiam uvádzaným v oznámení, konkrétne vo vzťahu 

k nehnuteľnostiam: rodinný dom – Trnovec nad Váhom, Zastavané plochy a nádvoria – 
Trnovec nad Váhom, Byt – Trnovec nad Váhom,  Orná pôda – Horný Jatov, Orná pôda – 
Tvrdošovce, Trvalé trávne porasty – Tvrdošovce nie sú uvedené údaje –  nie sú vyplnené 
všetky povinné údaje v rozsahu číslo parcely, číslo LV a podiel.  

 
- vo vzťahu k majetkovým pomerom manželky bývalého starostu – Pharm.Dr. Estera 

Rábeková, Karátsonyová, Trnovec nad Váhom 78, 925 71 Trnovec nad Váhom,  vo vzťahu 
k majetku: Rodinný dom - Trnovec nad Váhom, Zastavané plochy a nádvoria, Trnovec nad 
Váhom, Senec, Byt – Trnovec nad Váhom, Garáž – Trnovec nad Váhom, Byt – Senec, Orná 
pôda – Senec, Reca Pusté Úľany –  nie sú uvedené údaje číslo parcely, číslo LV a podiel. 
Ďalej je uvedená len položka Trvalé Trávnaté porasty, a Vinice – Senec bez špecifikácie 
katastrálneho územia, čísla parcely, čísla LV a podielu. Uvedené sú Vinice – Senec, bez 
špecifikácie čísla parcely, čísla LV a podielu. 

 

  V časti, kde sa uvádza existencia hnuteľného majetku, majetkového práva alebo inej 
majetkovej hodnoty, existencia záväzku, je uvedené len – Investičný fond, Cenné papiere bez 
uvedenia bližšieho popisu a podielu.  

 
Z uvedeného vyplýva, že účastník konania Ing. Július Rábek uviedol neúplné údaje v oznámení, 
keďže v ňom nie sú uvedené údaje tak, ako je uvedené vyššie a rovnako k nemu nebolo 
priložené potvrdenie. Bývalý starosta týmto porušil vo vzťahu k oznámeniu za rok 2016 
a potvrdeniu povinnosť uviesť úplné a pravdivé údaje týkajúce sa jeho majetkových pomerov 
v oznámení podľa Čl. 7 ods. 1 a podľa Čl. 7 ods. 2 ústavného zákona. 

 
5. Oznámenie za rok 2017 bolo síce podané v zákonnej lehote dňa 29.03.2018, avšak nebolo k nemu 

priložené potvrdenie a v oznámení absentujú niektoré údaje o majetku, resp. údaje 
o majetkových pomeroch bývalého starostu nie sú úplné. Uvedené vyplýva zo Zápisnice zo 
zasadnutia komisie pre dohľad nad dodržiavaním ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane 
verejného záujmu pri vykonávaní funkcie verejných funkcionárov pri Obecnom zastupiteľstve 
v Trnovci nad Váhom dňa 04.06.2019, v ktorej sa uvádza: „...sú tam rozdiely, v majetkovom priznaní 
za rok 2017 sú iné údaje ako v tom za rok 2018. Nie sú ani vyplnené všetky rubriky. V roku 2018 
uviedol v priznaní pôdu, v roku 2017 len príjem z funkcie verejného činiteľa.“ „...Ročný príjem nie je 
správne uvedené, do 30.4.2019 mal predložiť aj daňové priznanie, ktoré tiež nepredložil. „...Nie je 



tam vypísaná žiadna podnikateľská činnosť. Ing. Rábek oponoval, že ku dňu podania žiadosti už 
nevykonával funkciu starostu, mohol podnikať.“ 

 
Z obsahu podaného oznámenia za rok 2017 a zo skutkových zistení komisie obecného 
zastupiteľstva z 04.06.2019 vyplývajú nasledovné nedostatky oznámenia: 

 

 Vo vzťahu k nehnuteľnostiam: Rodinný dom – Trnovec nad Váhom, Zastavané plochy 
a nádvoria – Trnovec nad Váhom, Byt – Trnovec nad Váhom, Orná pôda – Horný Jatov, Orná 
pôda -Tvrdošovce, Trvalé trávne porasty – Tvrdošovce nie je uvedené číslo parcely, číslo LV 
a podiel v %. Nie sú uvedené ani nehnuteľnosti v rozsahu ako je uvedené k oznámeniu za rok 
2016 v bode 4.  

 

 Vo vzťahu k majetku manželky bývalého starostu nie sú vyplnené všetky povinné údaje – 
konkrétne vo vzťahu k nehnuteľnostiam: Rodinný dom - Trnovec nad Váhom, Zastavané plochy 
a nádvoria - Trnovec nad Váhom, Byt – Trnovec nad Váhom, Garáž – Trnovec nad Váhom, Byt 
– Senec, Orná pôda – Senec, Reca Pusté Úľany – nie sú uvedené údaje  v rozsahu číslo parcely, 
číslo LV a podiel. Ďalej je uvedená len položka Trvalé Trávnaté porasty, a Vinice - Senec bez 
špecifikácie katastrálneho územia, čísla parcely, čísla LV a podielu. Uvedené sú Vinice – 
Senec, bez špecifikácie čísla parcely, čísla LV a podielu. 

 

 V časti, kde sa uvádza existencia hnuteľného majetku, majetkového práva alebo inej 
majetkovej hodnoty, existencia záväzku je uvedené len – Investičný fond, Cenné papiere bez 
uvedenia bližšieho popisu a podielu.  
 

Z uvedeného vyplýva, že účastník konania Ing. Július Rábek uviedol neúplné údaje v oznámení, 
keďže v ňom neboli údaje tak, ako je uvedené vyššie a rovnako k nemu nebolo priložené 
potvrdenie. Bývalý starosta neuviedol v oznámení úplné údaje o majetku, keďže v ňom neboli 
údaje tak, ako je uvedené vyššie a rovnako k nemu nebolo priložené potvrdenie. Účastník konania 
týmto porušil vo vzťahu k oznámeniu za rok 2017 a potvrdeniu povinnosť uviesť úplné údaje 
týkajúce sa jeho majetkových pomerov v oznámení údaje podľa Čl. 7 ods. 1 ústavného zákona 
a podľa Čl. 7 ods. 2 ústavného zákona. 
6.  Oznámenie za rok 2018 bolo podané dňa 09.04.2019, teda bolo podané oneskorene, keďže 
povinnosťou bývalého starostu bolo podať oznámenie najneskôr do 31.03.2019. V podanom 
oznámení taktiež chýbajú relevantné údaje k majetku a vyplnené údaje vykazujú neúplnosť a 
nezrovnalosti. Uvedené vyplýva zo Zápisnice zo zasadnutia komisie pre dohľad nad dodržiavaním 
ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri vykonávaní funkcie verejných 
funkcionárov pri obecnom zastupiteľstve v Trnovci nad Váhom dňa 17.04.2019 uvádza: „...Ing. 
Hlavatý konštatoval, že bývalý starosta obce si nesplnil zákonnú povinnosť, keď Oznámenie podal 
až po upozornení. Dátum doručenia je 9.4.2019. Po otvorení Oznámenia za roky 2017 a 2018 
členovia komisie obidve Oznámenia porovnali a konštatujú, že: 

- Oznámenie nie je riadne vyplnené, v niektorých bodoch chýbajú údaje: 
- Čistý príjem za rok 2017 je uvedený v sume 30 000,- Eur, 
- Čistý príjem za rok 2018 je vo výške 35 000,- Eur, hoci jeho odmena nebola navýšená 
- Je potrebné doplniť informáciu o investičných fondoch a bankových účtoch, ktoré Ing. Rábek 
priznal v roku 2017, 
- Je potrebné zistiť výšku daní z nehnuteľností, ktoré menovaný platil za predchádzajúce roky.“ 

 
Z obsahu podaného oznámenia za rok 2018 a zo skutkových zistení komisie obecného 
zastupiteľstva z 04.06.2019 vyplývajú nasledovné nedostatky oznámenia: 

 

 v oznámení v časti týkajúcej sa podmienok nezlučiteľnosti výkonu funkcie s inou verejnou 
funkciou, s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa Čl. 5 ods. 1 a 2 ústavného 
zákona nie je žiadnym spôsobom vyznačené, či spĺňa bývalý starosta ako verejný funkcionár 



tieto podmienky (pozn. podľa vysvetliviek k použitému tlačivu oznámeniu bolo potrebné 
možnosť/možnosti zakrúžkovať). 

  pri uvádzaní príjmu z výkonu funkcie je uvedená suma 35 212,- €, pričom podľa potvrdenia   za 
rok 2018 bol príjem v sume 35 212,47 € a podľa konštatovania komisie obecného zastupiteľstva 
odmena bývalého starostu nebola navýšená oproti roku 2017, kedy jeho príjem bol podľa 
potvrdenia 31 490, 30 €.  

 nie je uvedený majetok vo forme investičných fondov a bankových účtov. 
 

Z uvedeného vyplýva, že účastník konania Ing. Július Rábek porušil povinnosť podať oznámenie v 
lehote podľa Čl. 7 ods. 1 ústavného zákona, a zároveň v podanom oznámení za rok 2018 uviedol 
neúplné údaje, keďže v ňom neboli údaje tak, ako je uvedené vyššie a rovnako k nemu nebolo 
priložené potvrdenie v súlade s Čl. 7 ods. 2 ústavného zákona. 
 
Bývalý starosta týmto porušil vo vzťahu k oznámeniu za rok 2018 povinnosť uviesť úplné údaje 
týkajúce sa jeho majetkových pomerov podľa Čl. 7 ods. 1 a Čl. 7 ods. 2 ústavného zákona a povinnosť 
podať oznámenie v lehote podľa Čl. 7 ods. 1 ústavného zákona. Podľa Čl. 9 ods. 10 písm. a) ústavného 
zákona sa ukladá verejnému funkcionárovi pokuta za porušenie povinnosti podať oznámenie podľa Čl. 
7 v lehote ustanovenej v Čl. 7 v sume zodpovedajúcej mesačnému platu verejného funkcionára. Podľa 
Čl. 9 ods. 10 písm. b) ústavného zákona sa verejnému funkcionárovi, ak uvedie v oznámení podľa Čl. 7 
neúplné alebo nepravdivé údaje týkajúce sa jeho majetkových pomerov, sa ukladá pokuta v sume 
zodpovedajúcej trojnásobku mesačného platu verejného funkcionára. Mesačným platom verejného 
funkcionára sa v súlade s Čl. 9 ods. 15 ústavného zákona rozumie jedna dvanástina z jeho ročného 
príjmu za predchádzajúci kalendárny rok za výkon verejnej funkcie. Základom pre stanovenie výšky 
sankcie je aj v danom prípade kalendárny rok, ktorý predchádzal roku, v ktorom došlo k porušeniu 
povinnosti podľa ústavného zákona. V danom prípade je preto relevantný ročný príjem podľa 
oznámenia za rok 2018, ktorý  bol vo výške 35 212,47 €, pričom jedna dvanástina z tejto sumy 
predstavuje sumu 2 934,37 €. S poukazom na uvedené je výška pokuty za uvedené porušenia 
ústavného zákona 8 803,11 €.  V súlade s uvedeným, je pokuta za porušenie povinnosti podať 
oznámenie v lehote ustanovenej v Čl. 7 ústavného zákona vo výške jedného mesačného platu starostu 
obce, čo predstavuje sumu 2 934,37 €. Pokuta za uvedenie nepravdivých alebo neúplných údajov 
v oznámení predstavuje sumu 8 803,11 €. 
 
 Pri určení výšky pokuty vychádzalo obecné zastupiteľstvo obce Trnovec nad Váhom z účelu 
ústavného zákona. 
 
 Ústavný zákon ako celok má nepochybne verejnoprávny charakter, čo zásadným spôsobom 
predurčuje uplatňovanie jeho zodpovednostného (sankčného) mechanizmu. Nesplnenie či porušenie 
povinnosti alebo obmedzení ustanovených ústavným zákonom síce nie je trestným činom, ale je iným 
verejnoprávnym deliktom sui generis, a preto je aj s ohľadom na z neho vyplývajúce obligatórne 
ukladanie sankcií (alebo iných povinností) za porušenie ním ustanovených konkrétnych povinností 
alebo obmedzení nevyhnutné pri rozhodovaní podľa ústavného zákona zohľadňovať (v širšom 
kontexte) princípy vzťahujúce sa na správne trestanie. 
 
 Základný zmysel a účel ústavného zákona spočíva v efektívnom zabezpečovaní preventívneho 
mechanizmu, ktorého hlavnou funkciou je zamedziť vzniku rozporu osobných záujmov verejných 
funkcionárov s verejným záujmom v súvislosti s výkonom ich verejnej funkcie a predchádzanie 
zneužívaniu postavenia spojeného s verejnou funkciou na osobný prospech verejných funkcionárov.1 
 
Zmyslom konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov je preveriť 
plnenie povinností a dodržiavania obmedzení ustanovených ústavným zákonom. Obecné 
zastupiteľstvo ako orgán príslušný na konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia 
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rozporu záujmov má pri výkone pôsobnosti a právomoci vyplývajúcej mu z ústavného zákona 
postavenie verejnomocenského orgánu sui generis. 
 

Taktiež konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov je konaním sui 
generis upraveným ústavným zákonom (Čl. 9 ústavného zákona), v rámci ktorého obecné 
zastupiteľstvo v konečnom dôsledku rozhoduje o právach, právom chránených záujmoch a  
povinnostiach  verejných funkcionárov vyplývajúcim verejným funkcionárom z Čl. 4, Čl. 7 a Čl. 8 
ústavného zákona.  

V rámci konania o ochrane verejného záujmu a zamedzení rozporu záujmov obecné 
zastupiteľstvo, ako orgán príslušný na toto konanie musí aplikovať právne inštitúty, najmä 
procesnoprávne,  týkajúce riadneho zisťovanie stavu veci, dokazovania,  rešpektovať povinnosť 
podávateľa podnetu riadne odôvodniť podnet a zároveň reflektovať princípy uplatňované 
v štandardných procesoch za účelom aby rozhodnutie orgánov verejnej moci v tomto prípade 
nadaných právomocou rozhodovať v konaní o právach, právom chránených záujmoch 
a povinnostiach fyzických osôb, v tomto prípade verejných funkcionárov a právnických osôb, boli 
založené na správnom a v dostatočnom rozsahu zistenom skutkovom stave veci. 
 

V danom prípade boli v prebiehajúcom konaní preukázané viaceré porušenia Čl. 7 ústavného 
zákona účastníkom konania, resp. opakované porušenie povinnosti podať včas oznámenie podľa Čl. 7 
ods. 1 ústavného zákona a povinnosti podať úplné oznámenie podľa Čl. 7 ods.1 a 2 ústavného 
zákona. Z hľadiska počtu porušení ústavného zákona ide o kumuláciu konaní v rámci toho istého 
funkčného obdobia účastníka konania ako verejného funkcionára v rôznych časových obdobiach, 
v rámci toho istého funkčného obdobia verejného funkcionára – starostu obce. 
 

Ústavný zákon stanovuje striktne uloženie pokuty a jej výšku, tzn. že ak obecné zastupiteľstvo, ako 
orgán vykonávajúci konanie podľa ústavného zákona, konštatuje porušenie ustanovení ústavného 
zákona, prípadne nesplnenie povinnosti vyplývajúcej z neho, nemôže pokutu odpustiť, ani ju stanoviť 
v inej výške ako je uvedené v ústavnom zákone.  
 

Vzhľadom na zistený skutkový stav, na základe ktorého bolo preukázané opakované porušenie 
ust. Čl. 7 ústavného zákona verejným funkcionárom sa obecné zastupiteľstvo ako príslušný orgán 
muselo vysporiadať s otázkou správneho, a zároveň ústavne konformného uloženia sankcie/sankcií 
podľa príslušných ustanovení ústavného zákona, rešpektujúc najmä účel ústavného zákona. 

 
Ústavný zákon neupravuje bližšie princípy ukladania sankcií, avšak pri ukladaní finančnej pokuty 

pri opakovanom konštatovaní nesplnenia alebo porušenia povinnosti alebo obmedzenia 
ustanoveného týmto ústavným zákonom alebo zákonom v špecifickom prípade ako je prejednávaný 
prípad, orgán vykonávajúci konanie vo ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov 
musí zohľadniť všeobecné princípy demokratického právneho štátu, vyššie uvedené procesné zásady, 
ako aj  princípy správneho trestania.  

Prihliadajúc na verejnoprávnych charakter konania vo veci ochrany verejného záujmu 
a zamedzenia rozporu záujmov a z hľadiska kvalifikácie skutku v právnom poriadku ide v prípade 
neplnenia alebo porušenia povinností alebo obmedzenia ustanoveného ústavným zákonom alebo 
zákonom o správny delikt sui generis. 

Ide o verejnoprávny delikt, kde dochádza k porušeniu právnej normy adresovanej určitej 
špecifickej skupine osôb so zvláštnym, osobitným postavením – verejným funkcionárom.  Sankcie, 
ktoré možno v zmysle ústavného zákona uložiť, plnia v tomto prípade preventívno-represívny účel, 
a to odradiť verejných funkcionárov od neplnenia alebo porušovania povinnosti alebo obmedzenia 
ustanoveného ústavným zákonom a zároveň sankcionovať, resp. potrestať (represívne pôsobiť) 
verejného funkcionára za dokonané nesplnenie alebo porušenia povinnosti alebo obmedzenia 
ústavného zákona. Preto ak dôjde ku kumulácii konania vo veci ochrany verejného záujmu 
a zamedzenia rozporu záujmov, orgán vykonávajúci konanie musí  pri trestaní a rozhodovaní 
o uložení sankcií posúdiť toto porušenie povinnosti alebo obmedzenia ustanoveného ústavného 



zákona aj v kontexte zmyslu a účelu ústavného zákona, zohľadňujúc materiálne poňatie právneho 
štátu, koncepciu a interpretáciu právnych predpisov z hľadiska ich účelu a zmyslu a zároveň nesmie 
opomenúť, že prijaté riešenie musí byť akceptovateľné aj z hľadiska všeobecne ponímanej 
spravodlivosti.2 

I keď ústavný zákon neustanovuje bližšie princípy ukladania sankcií za porušenia ním 
ustanovených povinností alebo obmedzení, nedokonalosť právnej úpravy v súlade s ustálenou 
rozhodovacou praxou Ústavného súdu Slovenskej republiky nemožno odstraňovať takým výkladom  
ustanovení ústavného zákona, ktorý by bol v rozpore s účelom  tohto ústavného zákona a jeho 
verejnoprávnymi cieľmi, ktoré sa ním sledujú. Zároveň je potrebné rešpektovať ústavnoprávnu 
reguláciu ochrany verejného záujmu a konfliktu verejného záujmu a súkromného záujmu.  

 
Základný zmysel a účel ústavného zákona spočíva v efektívnom zabezpečovaní právneho 

mechanizmu ochrany verejného záujmu pri výkone verejných funkcií, ktorého hlavnou funkciou je 
zamedziť vzniku rozporu osobných záujmov verejných funkcionárov s verejným záujmom 
v súvislosti s výkonom ich verejnej funkcie a predchádzanie zneužívaniu postavenia spojeného 
s verejnou funkciou na osobný prospech verejných funkcionárov. 

 
Účelom Čl. 7 ústavného zákona je zabezpečenie  verejnej kontroly a verejného záujmu na riadnom 

výkone verejnej funkcie, a to prostredníctvom úpravy povinnosti podávať písomné oznámenie 
spôsobom a v rozsahu podľa Čl. 7 ústavného zákona.  Táto povinnosť je logickým a explicitne 
vyjadreným právne relevantným úkonom, ktorého uskutočnenie zabezpečuje neporušenie (resp. 
dodržanie) povinnosti ustanovenej Čl. 7 ústavného zákona . 

 
Berúc do úvahy zmysel a účel ústavného zákona, ktorý v prípade porušenia Čl. 7 ústavného zákona 

akcentuje predovšetkým preventívny účel ukladanie sankcie za porušenie povinnosti 
a zabezpečenie dodržiavanie povinností verejným funkcionárom v súlade s verejným záujmom na 
riadnom vykonávaní funkcie počas výkonu verejnej funkcie, má Obecné zastupiteľstvo obce Trnovec 
nad Váhom za to, že kumulatívne uloženie pokuty za všetky porušenia ústavného zákona, ku 
ktorým došlo počas funkčného obdobia, ex post po skončení funkčného obdobia účastníka konania 
neplní tento preventívny účel sankcie a nenapĺňa ciele sledované ústavnou úpravou ochrany 
verejného záujmu. Obecné zastupiteľstvo obce Trnovec nad Váhom ako orgán príslušný na konanie 
vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov preto ustálilo, že ústavne 
konformným je iba sankcionovanie účastníka konania za porušenie povinností podľa Čl. 7 za rok 
2018. 

 
Ústavná neudržateľnosť kumulatívneho uloženia sankcií v prejednávanom prípade vyplýva 

i z teleologického výkladu ust. Čl. 9 ods. 8 písm. a) ústavného zákona.  
 
Podľa Čl. 9 ods. 8 písm. a) ústavného zákona: „Rozhodnutím podľa odseku 6 sa vysloví strata 

mandátu alebo strata verejnej funkcie, ak 
a) sa v predchádzajúcom konaní proti verejnému funkcionárovi právoplatne rozhodlo, že nesplnil 
alebo porušil povinnosť alebo obmedzenie ustanovené týmto ústavným zákonom alebo zákonom, 
alebo v oznámení podľa čl. 7 alebo čl. 8 uviedol neúplné alebo nepravdivé údaje,“ 
 

Citované ústavné ustanovenie je kogentné, t. z. ak by bolo Obecné zastupiteľstvo obce Trnovec 
nad Váhom v priebehu funkčného obdobia 2014 – 2018 právoplatne sankcionovalo účastníka 
konania za niektoré z porušení ústavného zákona uvedených vo výroku tohto rozhodnutia, muselo 
by už obecné zastupiteľstvo pri ďalšom rozhodnutí o porušení ústavného zákona kogentne 
rozhodnúť o vyslovení straty mandátu, a nie o kumulácii peňažných sankcií. 
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Vo vzťahu k povinnostiam podľa Čl. 7 ústavného zákona za rok 2018 porušil účastník konania 
povinnosť dvojakým spôsobom, a to jednak povinnosť podať písomné oznámenie včas, resp. v lehote 
podľa Čl. 7 ods. 1 ústavného zákona a jednak povinnosť podať písomné oznámenie úplné, keďže 
neuviedol úplné údaje týkajúce sa jeho majetkových pomerov podľa Čl. 7 ods. 1 a 2 ústavného 
zákona. 

 Účastník konania teda svojím konaním, resp. opomenutím naplnil skutkovú podstatu dvoch 
porušení ústavného zákona, za ktoré ústavný zákon predpokladá dvojakú výšku pokuty: 

Podľa Čl. 9 ods. 10 písm. a) ústavného zákona sa ukladá verejnému funkcionárovi pokuta za 
porušenie povinnosti podať oznámenie podľa Čl. 7 v lehote ustanovenej v Čl. 7 v sume zodpovedajúcej 
mesačnému platu verejného funkcionára. Podľa Čl. 9 ods. 10 písm. b) ústavného zákona sa 
verejnému funkcionárovi, ak uvedie v oznámení podľa Čl. 7 neúplné alebo nepravdivé údaje týkajúce 
sa jeho majetkových pomerov, sa ukladá pokuta v sume zodpovedajúcej trojnásobku mesačného 
platu verejného funkcionára. 

 
Na rozdiel od Trestného zákona, právne predpisy, ktoré zakotvujú skutkové podstaty správnych 

deliktov (a tak je tomu aj v prípade deliktov podľa ústavného zákona),  neupravujú postup správnych 
orgánov, resp. orgánov príslušných na konanie pri postihu za súbeh viacerých deliktov. Pri súbehu 
viacerých deliktov pri nedostatku špeciálnej úpravy je potrebné použiť „analogiae legis“, tzv. 
absorpčnú zásadu. Jej podstata tkvie v absorpcii sadzieb (teda prísnejší trest pohlcuje miernejší). 
Zbiehajúce sa delikty sú tak postihnuté len trestom určeným pre najťažší z nich. V danom prípade 
orgán vykonávajúci konanie aplikáciou „analogiae legis“ uplatnil zásadu obsiahnutú v právnej úprave 
priestupkov, konkrétne ust. § 12 ods. 2 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 
predpisov, podľa ktorého: „Za viac priestupkov toho istého páchateľa prejednávaných v jednom 
konaní sa uloží sankcia podľa ustanovenia vzťahujúceho sa na priestupok najprísnejšie 
postihnuteľný; zákaz činnosti možno uložiť, ak ho možno uložiť za niektorý z týchto priestupkov.“ 
Na základe analógie je preto potrebné aj v danom prípade aplikovať pravidlá pre ukladanie úhrnného 
trestu, t. j. orgán vykonávajúci konanie za viaceré delikty uloží sankciu podľa ustanovení vzťahujúcich 
sa na správny delikt najprísnejšie postihnuteľný3. S poukazom na uvedené, v súlade s absorpčnou 
zásadou obecné zastupiteľstvo obce Trnovec nad Váhom ako orgán vykonávajúci konanie vo veci 
ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov uložil sankciu za delikt prísnejšie 
postihnuteľný, spočívajúci v podaní neúplného oznámenia účastníkom konania, t. j. pokutu v sume 
zodpovedajúcej trojnásobku mesačného platu verejného funkcionára – bývalého starostu.  
 

Vzhľadom na vyššie uvedený obsah odôvodnenia má obecné zastupiteľstvo za to, že v priebehu 
konania podľa ústavného zákona bolo jednoznačne preukázané, že Ing. Július Rábek, nar. 
16.10.1961, bytom Trnovec nad Váhom 47, 925 71 Trnovec nad Váhom, bývalý starosta obce 
Trnovec nad Váhom, porušil ustanovenia Čl. 7 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane 
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov, a preto 
Obecné zastupiteľstvo obce Trnovec nad Váhom po prerokovaní tejto veci rozhodlo v zmysle Čl. 9 
ods. 6 v spojení s Čl. 9 ods. 10 písm. b) tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
 
 

Poučenie o opravnom prostriedku: 
 

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať návrh na jeho preskúmanie na Ústavný súd 
Slovenskej republiky v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Podanie návrhu má odkladný účinok. 
 
 

Doručí sa: 
 

                                                           
3 rozhodnutie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 8 Sžo 28/2007 



- Ing. Júliusovi Rábekovi, nar. 16.10.1961 bytom Trnovec nad Váhom 47, 925 71 Trnovec  nad 
Váhom 

- Mgr. Oliverovi Bereczovi, starostovi obce Trnovec nad Váhom, 
- Komisii pre dohľad nad dodržiavaním ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného 

záujmu pri vykonávaní funkcií verejných funkcionárov pri obecnom zastupiteľstve v Trnovci 
nad Váhom  

 
 
Prílohy rozhodnutia: 

 
1. Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Trnovec nad Váhom č. 106/2019 z 18.09.2019 

o začatí konania 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 za porušenie Čl. 7 ústavného zákona č. 
357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení 
neskorších predpisov 

2. Materiál na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Trnovec nad Váhom konaného dňa 
18.09.2019 k začatiu konania v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného 
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov voči bývalému starostovi obce Trnovec nad 
Váhom Ing. Júliusovi Rábekovi,  

3. Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Trnovec nad Váhom zo dňa 18.09.2019 
4. Uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Trnovec nad Váhom č. 113/2019 z 23.10.2019 ku 

konaniu o návrhu vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov  podľa 
ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov proti bývalému starostovi obce  - žiadosť o predĺženie lehoty na vyjadrenie 

5. Materiál na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Trnovec nad Váhom  ku konaniu 
o návrhu vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa ústavného 
zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov proti bývalému starostovi obce  - žiadosť o predĺženie lehoty na vyjadrenie 

6. Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 23.10.2019 
 
Hlasovanie o návrhu rozhodnutia: 
 
Za: 7 (Ing. Ábrahámová, Ing. Gašpierik, Ing. Hlavatý, R. Hrabovský, D. Marček, PaedDr. Suba, PhD., 
K. Tusková) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 (E. Fülöpová) 
 
Rozhodnutie bolo prijaté v navrhovanom znení. 
 
K bodu programu 9 „Zámer obce Trnovec nad Váhom 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 - 
nehnuteľnosť parc. č. 674/5 – schválenie predaja“ 
 
Starosta pripomenul, že zámer bol schválený na 9. zasadnutí OZ uznesením č. 107/2019. Zámer bol 
zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle obce v zmysle platnej legislatívy dňa 20. 9. 2019. 
Kupujúcim je obyvateľka obce Bc. Kristína Klimo r. Gelnická, bytom 925 71 Trnovec nad Váhom 86. 
Kúpna cena bola obecným zastupiteľstvom stanovená vo výške 400 Eur (10 Eur/m2). 

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
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. 

 
Prezentácia: 8 
Za 8 (Ing. Ábrahámová, E. Fülöpová, Ing. Gašpierik, 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 10 „Obchodná verejná súťaž č. 2/2019 -   schválenie podmienok súťaže“ 
 
Ako pripomenul starosta,  na 9. zasadnutí OZ bol schválený spôsob predaja nehnuteľností, pozemkov 

vo vlastníctve obce, ide o odvodňovací kanál v novom stavebnom obvode, majitelia by mali záujem 

zakúpiť si priľahlú časť, obec dala vypracovať geometrický plán a pozemok bol rozdelený na štyri 

parcely. Súťaž by mala trvať do 15 decembra, komisia vyhodnotí celú súťaž a vyberie víťaza, zloženie 

komisie je v návrhu.  

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
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 

Prezentácia: 8 
Za 8 (Ing. Ábrahámová, E. Fülöpová, Ing. Gašpierik, 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 11 „Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na rok 2019“ 
 
Hlavná kontrolórka obce predložila na prerokovanie podľa § 18 f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení obecnému zastupiteľstvu návrh plánu činnosti. Tento plán sa skladá z troch 
častí, je to plán na výkon finančnej kontroly, pravidelnej kontroly a ostatné úlohy a činnosti. Okrem 
toho môže byť vykonaná kontrola napr. pri zistení závažných nedostatkov a vtedy, ak OZ požiada 
o výkon kontroly v určitej veci. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
1. schvaľuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Trnovec nad Váhom na 1. polrok 2020 

Prezentácia: 8 
Za 8 (Ing. Ábrahámová, E. Fülöpová, Ing. Gašpierik, 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 12 „Došlá pošta (žiadosť o vybudovanie cyklotrasy, žiadosť o zámenu pozemku, 
zámer na vybudovanie veterného parku)“ 
 
V tomto bode sa poslanci najskôr zaoberali žiadosťou Ing. Lubomíra Zezulu, ktorý telefonicky a potom 

aj e-mailom požiadal o možnosť prepojiť obec s mestom Šaľa cyklochodníkom a využiť jestvujúcu 

panelovú cestu za RSTO skládkou, kam by sa mohla uložiť vrstva asfaltu. Starosta ho informoval, že už 

má aj cenovú ponuku, suma je 100 tisíc eur, ale práce by sa mohli urobiť len v našom katastri, 

potrebné je obrátiť sa na poslancov a primátora Šale, predbežný súhlas od primátora máme. Určite 

by tento cyklochodník bol pre obyvateľov prínosom, doplnil starosta. 

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
1. berie na vedomie návrh Ing. Lubomíra Zezulu na zriadenie cyklochodníka z Trnovca nad Váhom do 

mesta Šaľa 

Prezentácia: 8 
Za 8 (Ing. Ábrahámová, E. Fülöpová, Ing. Gašpierik, Ing. Hlavatý, R. Hrabovský, D. Marček, PaedDr. 
Suba, PhD., K. Tusková) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie v navrhovanom znení. 
 
Ďalej sa zastupiteľstvo zaoberalo žiadosťou P. Garcsára o zámenu, resp. odkúpenie pozemku vo 
vlastníctve obce, žiadosť prerokovali komisia finančná, podnikateľská a nakladania s majetkom obce 
aj komisia životného prostredia, dopravy, výstavby a poľnohospodárstva, obdive komisie k žiadosti 
zaujali stanovisko odpredať časť tohto pozemku po vypracovaní geometrického plánu, kúpnu cenu 
navrhujú v sume 10 eur za meter štvorcový. 
 
Hlasovanie  o návrhu uznesenia v znení: 
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 

Prezentácia: 8 
Za 8 (Ing. Ábrahámová, E. Fülöpová, Ing. Gašpierik, Ing. Hlavatý, R. Hrabovský, D. Marček, PaedDr. 
Suba, PhD., K. Tusková) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie v navrhovanom znení. 
 
Ďalej v tomto bode programu informoval starosta poslancov o zámere na vybudovanie veterného 
parku, ktorý prezentoval starostovi zástupca firmy Energie park pri osobnom stretnutí. Podľa jeho 
slov ochotne ukážu poslancom jestvujúci veterný park v susednom Rakúsku, niečo podobné by mali 



záujem vybudovať aj v Hornom Jatove. Zámerom sa zaoberali komisia finančná, podnikateľská 
a nakladania s majetkom obce, ktorá k nemu zaujala kladné stanovisko, komisia životného prostredia, 
dopravy, výstavby a poľnohospodárstva mala stanovisko negatívne. Do diskusie k tomuto bodu 
programu sa prihlásil poslanec PaedDr. Suba, PhD., uviedol, že s podobnými projektmi má osobnú 
skúsenosť, pre životné prostredie sú hrozbou. Firmy sa zaujímajú hlavne o zisk, veterná elektráreň 
pritom nevyzerá dobre, životnosť má 30 rokov a potom budú problémy s jej likvidáciou, turboefekt 
vrtule plaší vtáctvo aj živočíchy, vtáctvo zabíja, má o tom vyhotovené štúdie. Prednostka úradu 
požiadala o ich zaslanie. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
1. berie na vedomie informáciu o projektovom zámere na vybudovanie veterného parku v obci 

Trnovec nad Váhom 

Prezentácia: 8 
Za 8 (Ing. Ábrahámová, E. Fülöpová, Ing. Gašpierik, 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 13 „Rôzne ( Centrum cirkulárnej ekonómie Šaľa – informácia, cyklistické preteky 
Okolo Slovenska – informácia)“ 
 
Mgr. Berecz oboznámil poslancov, že na budúci týždeň, 19. 11. sa bude konať stretnutie na 

Ministerstve životného prostredia SR ohľadne projektu na vybudovanie Cirkulárneho centra 

ekonómie Šaľa, teda ide o spaľovňu, ktorá by sa mala vybudovať v katastri Šale alebo Močenku. 

Zámer bol doručený aj na obec, pripomienkovali sme niekoľko bodov, pričom variant č. 1 sme 

zamietli. Pokiaľ ide o pripomienky verejnosti, doplnil starosta, jedinú pripomienku som zaslal ako 

obyvateľ ja, a to na podnet Ing. Fülöpa, ktorý ich doručil na obecný e-mail. Keďže obec už medzitým 

stanovisko zaslala, tieto pripomienky zaslal Mgr. Berecz ako súkromná osoba. 

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
1. berie na vedomie informácie starostu obce o pripomienkovaní zámeru Centra cirkulárnej 

ekonomiky Šaľa 

Prezentácia: 8 
Za 8 (Ing. Ábrahámová, E. Fülöpová, Ing. Gašpierik, Ing. Hlavatý, R. Hrabovský, D. Marček, PaedDr. 
Suba, PhD., K. Tusková) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie v navrhovanom znení. 
 
Starosta obce a zástupca starostu Ing. Hlavatý informovali o stretnutí s prezidentom Slovenského 
zväzu cyklistov, ktorý navrhol, aby sa obec zapojila do cyklistických pretekov Okolo Slovenska. 
Výhľadovo ide o preteky v r. 2021, plánujú osloviť Petra Sagana a uzavrieť s ním zmluvu na tri sezóny. 
Podľa informácií pána Privaru tvorí peletón cca 500 ľudí, akákoľvek obec, v ktorej končí etapa, musí 
splniť status partnerskej obce, teda dotovať tieto preteky sumou 50 tisíc eur. Túto sumu nemusí 



zložiť obec zo svojich prostriedkov, je to skôr zriedkavé, väčšinou ide o príspevky sponzorov, miestne 
firmy, ktoré by sa takto zviditeľnili. Prípadne sa môže spojiť viac obcí s tým, že každá prispeje a etapa 
pôjde cez všetky. V prípade záujmu bude potrebné nájsť sponzorov, treba si uvedomiť, že toto je 
obrovská reklama, možnosť umiestniť logo na fotostenu, kde sa fotia víťazi, televízne shoty, je to 
proste veľká show. Pán Prívara  doplnil, že zabezpečený je aj program, rôzni akrobati, obec aj miestni 
podnikatelia majú možnosť sa poriadne zviditeľniť.  
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
1. berie na vedomie informáciu o ponuke prezidenta Slovenského zväzu cyklistiky 

Prezentácia: 8 
Za 8 (Ing. Ábrahámová, E. Fülöpová, Ing. Gašpierik, 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 14 „Diskusia“ 
 
Starosta oboznámil poslancov so žiadosťou J. Čerháka, ktorý požiadal o odmontovanie retardéra 

spred svojho rodinného domu, lebo v prípade prívalového dažďa smeruje vodu priamo do jeho 

garáže. Ďalej informoval, že bol stiahnutý návrh VZN o daniach, po prepracovaní bude predložený na 

najbližšie zasadnutie OZ. Starosta ďalej informoval, že vianočné trhy budú 7. decembra, zároveň sa 

podpíše zmluva o spolupráci s obcou Bajót., u nás slovenská verzia, v Bajóte maďarská. 

PaedDr. Suba, PhD. sa zaujímal o situáciu ohľadne kamerového systému, starosta odpovedal, že pán 

Geleta z Carismy sľuboval realizáciu, stavebný úrad ho vyzval na doplnenie súhlasu elektrární 

s vybudovaním pripojenia na stĺpoch v ich vlastníctve, zmluva sa nenašla, údajne kontaktoval Ing. 

Rábeka, ten sa vyhovoril na bývalého konateľa Carismy a naopak. Pán Geleta sa od septembra 

neozýva, Telekom sľúbil, že nás dajú do výhľadového rozpočtu, Orange ťahá optiku po Jednotu, ale 

domácnosti nemá v pláne pripojiť. Starosta doplnil, že možno aj návrh pána Bíra je dnes už 

neaktuálny a bude potrebné ho prepracovať, záujem máme veľký, ale optika by nás vyšla približne 

tristo tisíc.  

Ing. Ábrahámová sa spýtala na možnosť zriadiť platobný terminál na referáte daní a poplatkov, 

starosta jej odpovedal, že jednal s poštovou bankou, tá dala najlepšiu ponuku, oslovil pritom 4 banky. 

Podmienkou je otvoriť si u nich účet a vec doriešiť. Ďalej sa Ing. Ábrahámová spýtala na sociálny taxík 

pre obyvateľov, podľa starostu celá vec uviazla niekde na ministerstve, zatiaľ sa záujemcovia neozvali. 

Poslanec D. Marček pripomienkoval zle viditeľné svetelné priecestie na železnici smerom na Šaľu, 

zakrývajú ho konáre, bolo by vhodné požiadať železnicu o možnosť jeho premiestnenia na opačnú 

stranu cesty pre zvýšenie bezpečnosti. Starosta už vec riešil, podľa nich je to v poriadku, ale aj tak ich 

oslovíme znova, lebo sú sťažnosti aj na priecestie pri Merkante, kde sa závory zatvorili ešte počas 

toho, ako svetlo začalo blikať. Poslanec R. Hrabovský sa zaujímal o žiadosť p. Krkošeka o výrub 

smrekov, starosta odpovedal, že vec sme postúpili na Okresný úrad, ktorý je vo veci príslušný, dali 

sme návrh na odborný orez, výrub len v prípade dodržania všetkých zákonných podmienok. 

K. Tusková sa informovala na stav pódia v Miestnom kultúrnom stredisku, starosta uviedol, že 

pódium dal rozobrať, lebo vzadu bolo nebezpečné, výška od podlahy je meter sedemdesiat, dosky 

boli prehnité, hrozilo tam vážne nebezpečenstvo úrazu. Požiadali sme o cenovú ponuku dve miestne 



firmy, cenu zapracujeme do návrhu rozpočtu na budúci rok. Mali sme záujemcov o prenájom MKS, 

dodal starosta, ale práve s ohľadom na zdravie a bezpečnosť sme sa rozhodli miestnosť za tohto 

stavu neprenajímať. 

Viac príspevkov v diskusii neodznelo. Starosta obce preto poďakoval prítomným za účasť a ukončil 
11. zasadnutie OZ. 
 
 
 
Overovatelia: 
 
 
 
Ing. Peter Gašpierik v. r.                                                                                               Katarína Tusková v. r. 
 
 
 
 
 
Zapísala: Iveta Mesárošová 
 
 
 
 
V Trnovci nad Váhom, 22. 11. 2019   
 
 
 
                                                                                               Mgr. Oliver Berecz, starosta obce v. r. 


