
Zápisnica  
z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

v Trnovci nad Váhom volebného obdobia 2018 – 2022, 

              ktoré sa konalo 16. 12. 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. Programový rozpočet Obce Trnovec nad Váhom na rok 2020 – návrh 
3. VZN o dani z nehnuteľností – návrh 
4. Poradovník žiadateľov o pridelenie obecného nájomného bytu – návrh 
5. Plán práce Obecného zastupiteľstva v Trnovci nad Váhom na rok 2020 
6. Došlá pošta (rozvoj obce, príspevok na mimoškolské aktivity) 
7. Diskusia 
8. Záver 
 
 
12. zasadnutie obecného zastupiteľstva v súlade s ustanovením § 12 ods. 1 a § 13 ods. 4 písm. a) Zákona 
č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov otvoril a viedol starosta obce Mgr. 
Oliver Berecz, ktorý pozdravil prítomných poslancov obecného zastupiteľstva, ostatných prizvaných 
a prítomných. Konštatoval, že je prítomných 6 z 9 poslancov, poslanec R. Hrabovský sa ospravedlnil, Ing. 
Ábrahámová bude cca 5 minút meškať, PaedDr. Suba, PhD. príde neskôr. Obecné zastupiteľstvo je vo 
všetkých bodovchprogramu uznášaniaschopné. Do návrhovej komisie starosta určil poslancov Ing. 
Hlavatého, Ing. Gašpierika a K. Tuskovú, následne sa obrátil na poslancov s otázkou, či majú k zloženiu 
tejto komisie pripomienky alebo pozmeňujúci návrh. Keďže takýto návrh neodznel, dal starosta o zložení 
návrhovej komisie hlasovať. 
 
Hlasovanie o zložení návrhovej komisie: 
 
Prezentácia: 6 
Za: 6 (E. Fülöpová, Ing. Gašpierik, Ing. Hlavatý, D. Marček, Ing. Rábek, 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 12. zasadnutia OZ určil poslancov 
Ing. Ábrahámovú a D. Marčeka. 
 
Predsedajúci požiadal poslancov, aby uviedli prípadné pripomienky k programu rokovania, resp. sa 
vyjadrili, či žiadajú doplniť program rokovania. Žiadne návrhy a pripomienky nezazneli, preto starosta 
obce dal hlasovať za program zasadnutia zastupiteľstva ako celku.  
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:  
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
1. schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva 



Prezentácia: 6 
Za: 6 (E. Fülöpová, Ing. Gašpierik, Ing. Hlavatý, D. Marček, Ing. Rábek, K. Tusková) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie v navrhovanom znení. 

K bodu programu 2: „Programový rozpočet Obce Trnovec nad Váhom na rok 2020 – návrh“ 
 
Starosta uviedol, že návrh rozpočtu bol zverejnený v zmysle zákona, jeho znenie bolo prerokované 
s členmi komisie finančnej, podnikateľskej a nakladania s majetkom obce, materiál bol všetkým 
poslancom včas doručený, preto dáva slovo ekonómke obce M. Szabovej. Ekonómka uviedla, že 
rozpočet bol vypracovaný na roky 2020 – 2022 v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách, podľa 
opatrení Ministerstva financií SR, ktoré ustanovujú druhovú ekonomickú klasifikáciu. Návrh je 
vypracovaný na obdobie troch rokov, rozpočet na rok 2020 je záväzný, na roky 2021 a 2022 je 
orientačný. Záväzný návrh rozpočtu spĺňa hlavnú podmienku – je vyrovnaný, príjmy aj výdavky sú 
2.800.000,- €.  Bežný rozpočet je tiež vyrovnaný, príjmy a výdavky sú na 2.142.000 €. Pri 
prerokovávaní tohto bodu programu sa na zasadnutie dostavila poslankyňa Ing. Ábrahámová 
a počet poslancov sa zvýšil na 7. Kapitálové príjmy sú nulové, kapitálové výdavky 615 000 €. 
Finančné operácie sú schodkové, tu sa ráta vyrovnanie z rezervného fondu. Návrh rozpočtu vychádza 
z roku 2019, podstatnú časť príjmov tvoria podielové dane a vyhliadky na rok 2020 nevyzerajú dobre. 
Výdavky vychádzajú zo známych skutočností a plnenia platných zmlúv. Rozpočet je otvorený 
dokument, je možné ho v priebehu roka upraviť. Ako už uviedol starosta, bol prerokovaný finančnou 
komisiou 2. decembra, zverejnený bol 28. novembra, každý si ho mohol pozrieť a prečítať, žiadne 
pripomienky k nemu doručené neboli.  
 
Následne sa slova ujala hlavná kontrolórka obce, konštatovala, že rozpočet je v súlade so základnými 
kritériami zákona, zostavený je zo skutočných príjmov a výdavkov, zohľadňuje aj očakávané príjmy. 
Rok je dlhý, preto zákon pamätá aj na zmenu rozpočtu, v ktorom sa uvádzajú reálne príjmy a výdavky. 
Rozpočet bol včas zverejnený, pripomienky k nemu doručené neboli, vypracovaný je podľa litery 
zákona, bežný rozpočet je vyrovnaný, resp. prebytkový, kapitálový je schodkový, ale bude krytý 
finančnými operáciami. Kapitálové výdavky sú v súlade s pripravovanými zámermi obce, je zostavený 
ako viacročný, sú doňho zapracované platné VZN o komunálnom odpade a dani z nehnuteľností, 
preto odporúča obecnému zastupiteľstvu návrh rozpočtu na rok 2020 schváliť, rozpočet na roky 2021 
a 2022 vziať na vedomie. Podobné odporúčanie vyslovil aj predseda komisie finančnej, podnikateľskej 
a nakladania s majetkom obce Ing. Gašpierik.  
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:  
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 
 
Prezentácia: 7 
Za: 7 (Ing. Ábrahámová, E. Fülöpová, Ing. Gašpierik, Ing. Hlavatý, D. Marček, Ing. Rábek, K. Tusková) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté v navrhovanom znení. 
 



K bodu programu 3: „VZN o dani z nehnuteľností – návrh“ 
 
Slova sa ujala Mgr. Vargová, prednostka obecného úradu, konštatovala, že týmto návrhom obec 
reaguje na spoločenskú situáciu, očakávaný výpadok príjmov z daní, ale aj zvýšenie odpočítateľnej 
položky mzdy, množstvo povinností, ktoré štát delegoval na obce bez patričného finančného krytia, 
ako napr. „obedy zadarmo“, či navyšovanie miezd v samospráve. V súčasnosti platné VZN bolo prijaté 
v roku 2014, odvtedy sa zmena nerobila, preto je potrebné urobiť jeho aktualizáciu. Podstatnou 
zmenou je rozdelenie obce na tri časti s rôznou sadzbou dane, čím sa obec snaží kompenzovať 
daňový výpadok a rozložiť daňové zaťaženie z obyvateľov na väčšie firmy v našom katastri. Pokiaľ ide 
o intravilán obce a časť Horný Jatov, navýšenie je 20%, pri extraviláne je zaťaženie niektorých typov 
stavieb aj o 100%. Podstatou je rozdelenie územia a navýšenie sadzieb. Starosta doplnil, že návrh 
VZN prerokovali príslušné komisie, odporučili ho na schválenie, otvoril preto diskusiu k tomuto bodu 
programu. 
 
Do diskusie sa prihlásil Ing. Rábek, podľa ktorého sú obyvatelia Horného Jatova dosť zaťažení 
blízkosťou chemického podniku Duslo, aj ostatnými stavbami, preto sa zaujímal o to, že daň za byty 
sa tam zvýšila o 50%, za priemyselné stavby nie. Odporúčal preniesť daňové zaťaženie na spoločnosti 
vlastniace v tejto časti obce priemyselné a poľnohospodárske stavby. Mgr. Berecz mu odpovedal, že 
priemyselné stavby sú v tejto časti obce zanedbateľné. Pri obyvateľoch je potrebné, aby v roku 2024 
bol rozdiel medzi najvyššou a najnižšou sadbou dane 10-násobok, dnes je to v našej obci 20,2 
násobok. Zákon je v platnosti roky, ale nikto to neriešil, dnes je potrebné urobiť tento nepopulárny 
krok a sadzbu mierne zvýšiť. Ďalej starosta dodal, že časť Nový Trnovec je zaťažená rovnako ako 
Horný Jatov. Prednostka doplnila, že hoci sa tu rozpráva o 50% zvýšení dane za byty, v skutočnosti je 
to na jeden byt v Hornom Jatove suma cca dve eurá, snažili sme sa o čo najmenšie zaťaženie 
obyvateľov, je tam zvýhodnenie pre obyvateľov s preukazom ZŤP, v hmotnej núdzi a nad 65 rokov 
veku, tam je 30% úľava, ktorá doteraz nebola. 
 
Tu sa na rokovanie dostavil PaedDr. Suba, PhD., čím sa počet poslancov zvýšil na 8. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
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 
 
Prezentácia: 8 
Za: 7 (Ing. Ábrahámová, E. Fülöpová, Ing. Gašpierik, Ing. Hlavatý, D. Marček, PaedDr. Suba, PhD. K. 
Tusková) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 (Ing. Rábek) 
 
Uznesenie bolo prijaté v navrhovanom znení. 
 
K bodu programu 4: „Poradovník žiadateľov o pridelenie obecného nájomného bytu – návrh“ 
 
K tomuto bodu starosta obce pripomenul, že v zmysle nového VZN č. 6/2019 o podmienkach nájmu 
a užívania nájomných bytov vo vlastníctve obce komisia bytová, sociálna a zdravotníctva na svojom 
zasadnutí prehodnotila jednotlivé žiadosti. Všetci žiadatelia boli vyzvaní na doplnenie žiadosti. Každý, 
kto si splnil povinnosť, dostal určitý počet bodov a na základe pridelených bodov bol zostavený 
poradovník. Poradovník bude zverejnený a malo by ísť o transparentné a bezproblémové 
prideľovanie bytov. Predsedníčka komisie sociálnej, bytovej a zdravotníctva Ing. Ábrahámová 
doplnila, že v prípade rovnosti bodov sa bude žrebovať. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 



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 
 
Prezentácia: 8 
Za: 8 (Ing. Ábrahámová, E. Fülöpová, Ing. Gašpierik, Ing. Hlavatý, D. Marček, Ing. Rábek, PaedDr. Suba, 
PhD. K. Tusková) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté v navrhovanom znení. 
 
K bodu programu 5: „Plán práce Obecného zastupiteľstva v Trnovci nad Váhom na rok 2020“ 
 
Mgr. Berecz prízvukoval, že termíny korešpondujú s povinnosťou uskutočniť aspoň raz za tri mesiace 
zasadnutie obecného zastupiteľstva. Navrhované termíny sú vždy na pondelok, ako bolo zasadnutie 
zaužívané, hoci sa uskutočnili aj neplánované stretnutia. Starosta požiadal prítomných o návrhy alebo 
pripomienky, žiadne neboli. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
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 
 
Prezentácia: 8 
Za: 8 (Ing. Ábrahámová, E. Fülöpová, Ing. Gašpierik, Ing. Hlavatý, D. Marček, Ing. Rábek, PaedDr. Suba, 
PhD. K. Tusková) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté v navrhovanom znení. 
 
K bodu programu 6: „Došlá pošta“ 
 
V tomto bode starosta navrhol, že časť, ktorú sme nazvali rozvoj obce, lebo ide o žiadosti o výstavbu, 
budú poslanci prechádzať bod po bode s následným hlasovaním. 
 
Prvú žiadosť podal Ing. Matej Pulc, je to žiadosť o nezáväzné stanovisko k zámeru vybudovať obytnú 
ulicu s piatimi, resp. šiestimi nízkometrážnymi rodinnými domami, žiadosť riešil stavebný úrad a Ing. 
Gašpieriková navrhla, aby ju posúdilo obecné zastupiteľstvo. Materiál úrad poslal, vrátane mapky, 
preto sa starosta spýtal na prípadné otázky. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
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 

Prezentácia: 8 
Za: 8 (Ing. Ábrahámová, E. Fülöpová, Ing. Gašpierik, Ing. Hlavatý, D. Marček, Ing. Rábek, PaedDr. Suba, 
PhD. K. Tusková) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté v navrhovanom znení. 
 
Ďalšou žiadosťou bola žiadosť realitnej kancelárie Century 21 Realprogres, ktorá zastupuje majiteľov 
pozemkov a požiadala o územnoplánovaciu informáciu, keďže podľa názoru firmy je možné uvedené 
pozemky rozpredať developerovi, rozparcelovať a zrealizovať na nich výstavbu rodinných domov. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
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 

Prezentácia: 8 
Za: 8 (Ing. Ábrahámová, E. Fülöpová, Ing. Gašpierik, Ing. Hlavatý, D. Marček, Ing. Rábek, PaedDr. Suba, 
PhD. K. Tusková) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté v navrhovanom znení. 
 
Poslednú žiadosť zaslala firma Holásek & Kmeťo, ktorí žiadali stanovisko k prípadnému zastavaniu 
pozemkov na tri rodinné domy. Prednostka úradu doplnila, že takýchto žiadostí pribúda, poslanci 
môžu rozhodnúť, aké stanovisko k nim zaujať, či ich podporiť alebo zamietnuť. Podľa starostu aj 
v minulosti sa domy stavali takto, podľa Ing. Gašpierika, pokiaľ si stavebník splní povinnosti v zmysle 
stavebného zákona, nie je dôvod na negatívne stanovisko, niektoré záhrady chátrajú, treba podporiť 
výstavbu takýchto domčekov. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
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 

Prezentácia: 8 
Za: 8 (Ing. Ábrahámová, E. Fülöpová, Ing. Gašpierik, Ing. Hlavatý, D. Marček, Ing. Rábek, PaedDr. Suba, 
PhD. K. Tusková) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté v navrhovanom znení. 
 



Po hlasovaní sa poslanec Ing. Rábek vrátil k problému rozvoja obce a konštatoval, že mnohým ľuďom 
by vybudovanie takejto ulice v blízkosti ich domu zhoršilo kvalitu života, napr. v navrhovanom 
prípade, na ktorý žiadal stanovisko Ing. Pulc. Podľa neho pozemok na vybudovanie rodinného domu 
by mal mať aspoň 5 árov a možno by bolo vhodné dať návrh na zmenu územného plánu. Ľudia budú 
susedom vidieť do dvora, územný plán tam výstavbu dovolí, ale možno nastanú problémy neskôr a tí, 
ktorí tam už domy majú, na to doplatia. Mgr. Berecz mu odpovedal, že je škoda, že obec takto 
nepostupovala aj v minulosti, keďže táto požiadavka už v územnom pláne zakotvená je. Dôkazom 
týchto slov sú domy postavené v jeho susedstve, dodal starosta. 
 
Ďalej v tomto bode programu sa poslanci zaoberali žiadosťou pána Liptaiho, ktorý požiadal 
o príspevok pre svojho syna. Ten navštevuje Centrum voľného času v Šali a ako obyvateľ inej obce 
musí mesačne platiť 10 eur. Pán Liptai preto žiada obecné zastupiteľstvo o príspevok na záujmovú 
činnosť pre deti navštevujúce CVČ. Starosta odporučil, aby obec zistila, koľko detí z našej obce CVČ 
Šaľa navštevuje, a následne sa zastupiteľstvo rozhodne. Do diskusie sa zapojil PaedDr. Suba, PhD., 
ktorý konštatoval, že aj jeho dcéry centrum voľného času navštevovali a obec im neprispela. Aj vtedy 
rodičia podali podobnú žiadosť a tá bola zamietnutá.  
 
Ing. Gašpierik navrhol podporiť aktivity, ktoré deti vyvíjajú priamo v obci, K. Tusková upozornila, že 
škola už má dosť aktivít, ich množstvo sa už bude len ťažko zvyšovať. Podľa starostu by bolo dobré 
nadviazať spoluprácu s centrom voľného času Atlantis, Ing. Gašpierik opakoval svoj návrh podporiť tie 
deti, ktoré navštevujú školu v obci. Prednostka doplnila, že vzhľadom na obmedzený počet krúžkov 
v našej škole je ťažké konkurovať CVČ, K. Tusková dala návrh preniesť si vzdelávací poukaz do našej 
školy. Mgr. Vargová odpovedala, že tieto aktivity sú už zrejme nad rámec vzdelávacieho poukazu, 
PaedDr. Suba, PhD. navrhol urobiť analýzu, koľko detí navštevuje centrum, aké krúžky navštevujú 
a k téme sa vrátiť potom. Ing. Hlavatý navrhol stanoviť pravidlá, napr. vydaním všeobecne záväzného 
nariadenia, aby sa k tejto téme nemuseli poslanci opakovane vracať. Mgr. Berecz pripomenul, že 
určite je potrebné podporiť deti, aby rozvíjali svoj talent. Obecný úrad zistí, o koľko detí ide, aj o aké 
krúžky. Ing. Ábrahámová navrhla zamerať sa aj na iné aktivity, napr. na folklórne súbory, v ktorých 
vystupujú deti z našej obce. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
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 
 
Prezentácia: 8 
Za: 8 (Ing. Ábrahámová, E. Fülöpová, Ing. Gašpierik, Ing. Hlavatý, D. Marček, Ing. Rábek, PaedDr. Suba, 
PhD. K. Tusková) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté v navrhovanom znení. 
 
K bodu programu 7: „Diskusia“ 
 
Starosta otvoril tento bod programu a požiadal prítomných o príspevky. Prihlásil sa Ing. Gašpierik, 
ktorý informoval prítomných, že členovia komisie finančnej, podnikateľskej a nakladania s majetkom 
obce sa zhodli na tom, že v obci býva množstvo ľudí, ktorí tu postavili domy, ale nemajú v obci trvalý 
pobyt, skúsme týchto ľudí presvedčiť, aby sa na pobyt prihlásili, aby sa podielové dane za nich stali 
príjmom obce. 



Na záver starosta pripomenul, že 22. decembra by poslanci mali ísť do Bajótu podpísať maďarskú 
verziu zmluvy o partnerskej spolupráci, požiadal preto, aby poslanci potvrdili svoju účasť najneskôr 
17. decembra. Následne všetkým zaželal šťastné sviatky, poďakoval sa za ich prácu, dodal, že srdečná 
vďaka patrí aj organizáciám, ktoré sa spolupodieľali na aktivitách obce počas roka, či už členom DHZ, 
Klub JDS, Lángov dvor, FK Dynamo, Csemadok, Hubert Arrows, včelárom a ostatným. Všetkým zaželal 
šťastný nový rok a dobrú spoluprácu v roku 2020. Potom poďakoval prítomným za účasť a ukončil 12. 
zasadnutie OZ. 
 
 
 
 
Overovatelia: 
 
 
 
 
Ing., Monika Ábrahámová                                                                                                    Dezider Marček                                                                                                      
 
 
 
 
 
Zapísala: Iveta Mesárošová 
 
 
 
 
V Trnovci nad Váhom, 31. 12. 2019   
 
 
 
                                                                                               Mgr. Oliver Berecz, starosta obce 


