
Uznesenia 

z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnovci nad Váhom 

konaného dňa 16. decembra 2019 

___________________________________________________________________________ 

 

Uznesenie č. 129/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 

1. prerokovalo  

a) návrh rozpočtu na rok 2020 

b) výhľadový rozpočet na roky 2021 – 2022 

2. berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu programového rozpočtu na rok 
2020 a výhľadového rozpočtu na roky 2021 - 2022 

3. schvaľuje programový rozpočet na rok 2020 

4. berie na vedomie výhľadový rozpočet obce na roky 2021 – 2022 

 

Uznesenie č. 130/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 

1. schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Trnovec nad Váhom o dani z nehnuteľností vrátane 

prílohy č. 1 a prílohy č. 2 k VZN v navrhovanom znení 

 

Uznesenie č. 131/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 

1. schvaľuje v zmysle § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Z. z. poradovník žiadateľov o nájomné 

byty vo vlastníctve Obce Trnovec nad Váhom podľa predloženého návrhu 

Platnosť poradovníka: do 30. 6. 2020 

 

Uznesenie č. 132/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 

1. prerokovalo návrh Plánu práce Obecného zastupiteľstva na rok 2020 
 
2. schvaľuje Plán práce Obecného zastupiteľstva na rok 2020. Termíny zasadnutí: 

17. 2. 2020 

11. 5. 2020 

15. 6. 2020 

7. 9. 2020 



7. 12. 2020 

 

Uznesenie č. 133/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 

1. berie na vedomie žiadosť Ing. Mateja Pulca o vydanie nezáväzného stanoviska k investičnému 
zámeru 
 
2. odporúča postupovať v zmysle platného Územného plánu Obce Trnovec nad Váhom 

 
Uznesenie č. 134/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 

1. berie na vedomie žiadosť realitnej kancelárie Century 21 Realprogres o vydanie stanoviska 
k možnosti zastavanosti územia v k. ú. Trnovec nad Váhom 
 
2. odporúča postupovať v zmysle platného Územného plánu Obce Trnovec nad Váhom 

 

Uznesenie č. 135/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 

1. berie na vedomie žiadosť zástupcu firmy Holásek & Kmeťo o vydanie stanoviska k zastavaniu 
pozemku v k. ú. Trnovec nad Váhom 
 
2. odporúča postupovať v zmysle platného Územného plánu Obce Trnovec nad Váhom 

 

Uznesenie č. 136/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 

 
1. berie na vedomie žiadosť Františka Liptaiho o zavedenie príspevku na mimoškolské aktivity pre 
žiakov základných a stredných škôl s trvalým pobytom v obci Trnovec nad Váhom 
 
2. odporúča starostovi obce rokovať s predstaviteľmi Centra voľného času Šaľa o možnosti priamej 
spolupráce 
 
 

V Trnovci nad Váhom, 18. 12. 2019 

 

 

 

                                                                                                         Mgr. Oliver Berecz, starosta obce 


