
Zápisnica  
z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

v Trnovci nad Váhom volebného obdobia 2018 – 2022, 

              ktoré sa konalo 17. 2. 2020 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. VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach – návrh 
4. Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Trnovec nad Váhom 
5. Zmluva o zverení majetku obce do správy – návrh 
6. Správa o činnosti Obecnej polície obce Trnovec nad Váhom za rok 2019 
7. Plán kultúrnych podujatí na rok 2020 
8. Došlá pošta (žiadosti o odkúpenie pozemku, žiadosť o vydanie stanoviska) 
9. Rôzne (informácia o ukončení konania) 
10. Diskusia 
11. Záver 
 
13. 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 8 z 9 poslancov. Obecné zastupiteľstvo je vo všetkých 
bodoch programu uznášaniaschopné. Do návrhovej komisie starosta určil poslancov Ing. Ábrahámovú, 
Rastislava Hrabovského a Dezidera Marčeka, 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:8 
Za: 8 (Ing. Ábrahámová, E. Fülöpová, Ing. Gašpierik, Ing. Hlavatý, R. Hrabovský, 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 13. zasadnutia OZ určil poslancov 
Ing. Hlavatého a Katarínu Tuskovú. 
 
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:8 
Za: 8 (Ing. Ábrahámová, E. Fülöpová, Ing. Gašpierik, Ing. Hlavatý, R. Hrabovský, D. Marček, Ing. Rábek, 
K. Tusková) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie v navrhovanom znení. 

K bodu programu 2: „Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva“ 
 
Ako uviedol starosta obce, jedná sa o uznesenie 136/2019, ktorým poslanci vzali na vedomie žiadosť 

žiadosť pána Liptaiho o zavedenie príspevku na mimoškolské aktivity detí a odporučili starostovi 

prerokovať možnosti prípadnej spolupráce s vedením Centra voľného času. Podľa zistenia navštevuje 

CVČ 8 detí z obce, ako uviedol starosta, čakali sme, že riaditeľ iniciuje nejaké jednanie ohľadne 

financovania, on túto iniciatívu neprejavil. Starosta zvolal na 4. marca stretnutie samosprávy obce 

s deťmi a mládežou, aby sa získal obraz, či má mládež návrhy na aktivity, ktoré by chceli mať na území 

obce. Zároveň pozval poslancov na toto stretnutie. 

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, Ing. Rábek, 
K. Tusková) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté v navrhovanom znení. 
 
K bodu programu 3: „VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských 
zariadeniach – návrh“ 
 
Mgr. Berecz informoval, že návrh na zmenu VZN vzišiel zo strany školy, tento návrh bol zverejnený 
v zmysle zákona, zaoberali sa ním na svojich zasadnutiach komisie finančná, podnikateľská 
a nakladania s majetkom obce, ako aj komisia športu, školstva, mládeže a kultúry. K návrhu nebola 
doručená žiadna pripomienka. Pri prerokovávaní tohto bodu programu sa na zasadnutie dostavil 
poslanec PaedDr. Suba, PhD. a počet poslancov sa zvýšil na 9. 
 
Starosta odovzdal slovo predsedníčke komisie športu, školstva, mládeže a kultúry, ktorá poslancov 
oboznámila, že už v auguste minulého roka navrhovali zvýšenie mesačného príspevku zákonného 
zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole a mesačného príspevku 
zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou a prevádzkou školského 
klubu detí. Po 6 mesiacoch predkladajú tento nový návrh, kde sa mení výška príspevku rodiča na 
dieťa v materskej škole z doterajších 6,50 € na 10,00 € za mesiac a výška príspevku rodiča na dieťa 
v školskom klube detí z doterajších 4,00 € na 7,00 €. Dôvodom na zvýšenie sú zvýšené náklady ZŠ 
s MŠ Trnovec nad Váhom. Obidve komisie, ktoré návrh VZN posudzovali, odporúčajú jeho schválenie. 
Starosta Mgr. Berecz doplnil, že v návrhu je zahrnutý aj mesačný poplatok za dieťa do 3 rokov veku 
v sume 15 Eur mesačne. 
 



Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
1. schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Trnovec nad Váhom o výške príspevku na čiastočnú 
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Trnovec nad 
Váhom a určenie miesta a času zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole 
v navrhovanom znení 
 
Prezentácia:9 
Za: 9 (Ing. Ábrahámová, E. Fülöpová, Ing. Gašpierik, Ing. Hlavatý, R. Hrabovský, D. Marček, Ing. Rábek, 
PaedDr. Suba, PhD., K. Tusková) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté v navrhovanom znení. 
 
K bodu programu 4: „Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Trnovec nad Váhom“ 
 
K tomuto bodu starosta obce uviedol, že žiadosti boli doručené ešte v minulom roku, boli postúpené 
členom komisie športu, školstva, mládeže a kultúry, ktorí ich posudzovali na základe kritérií ako 
prepracovanosť projektu, doterajšie výsledky žiadateľov a ich schopnosť realizovať projekt, efektivita, 
transparentnosť a reálnosť predloženého rozpočtu, prínos pre obec a jej obyvateľov a zameranie 
projektu. Potom sa žiadosťami zaoberala komisia finančná, podnikateľská a nakladania s majetkom 
obce, ktorá sa zaoberala tým, akú sumu dostanú jednotliví žiadatelia, keďže v rozpočte bola na 
dotácie vyčlenená čiastka 30 tisíc Eur. Žiadosti boli na sumu o 5 000 Eur vyššiu, preto komisia 
odporučila každú z nich pomerne znížiť podľa jednotného vzorca. Návrh poslanci dostali spolu 
s materiálom na dnešné zasadnutie. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
1. berie na vedomie žiadosti o poskytnutie finančných dotácií na rok 2020 

2.  schvaľuje poskytnutie finančných dotácií z rozpočtu obce Trnovec nad Váhom na rok 2020 pre: 

a) OZ „Keď nevládzeš, tak pridaj....“ Trnovec nad Váhom v sume 727,27 Eur 
b) TJ Dynamo Trnovec nad Váhom v sume 5.803,- Eur 
c) MO Csemadok Trnovec nad Váhom v sume 1.454,55 Eur 
d) OZ Farao Trnovec nad Váhom v sume 1.318,90 
e) FK Dynamo Trnovec nad Váhom v sume 17.559,01 Eur 
f) Klub Jednoty dôchodcov na Slovensku Trnovec nad Váhom v sume 1.818,18 Eur 
g) Hubert Arrows Trnovec nad Váhom v sume 1.318,90 Eur 
 
Prezentácia:9 
Za: 9 (Ing. Ábrahámová, E. Fülöpová, Ing. Gašpierik, Ing. Hlavatý, R. Hrabovský, D. Marček, Ing. Rábek, 
PaedDr. Suba, PhD., K. Tusková) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté v navrhovanom znení. 
 
K bodu programu 5: „Zmluva o zverení majetku obce do správy - návrh“ 
 
Mgr. Berecz pripomenul, že vzhľadom na nepostačujúce vybavenie školskej kuchyne pre zvýšený 
počet stravníkov bolo potrebné obstarať nové vybavenie v rámci projektu obedy „zadarmo“ 



a zároveň odstrániť niektoré nedostatky, ktoré pri kontrole konštatovala hygienička Regionálneho 
úradu verejného zdravotníctva. Bolo potrebné obstarať podávacie okná do jedálne, pracovné dosky 
a dráhu na podnosy, konvektomat, umývačku riadu, tyčový mixér, žalúzie a sieťky na okná 
a elektrický kompostér. Ide o zariadenie v celkovej hodnote 17 929,37 €. Tento majetok by si mala 
prevziať do správy škola a následne ho poistila. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
1. schvaľuje zverenie majetku obce do správy Základnej školy s materskou školou Trnovec nad 
Váhom 302 podľa špecifikácie: 
 

 podávacie okná do školskej jedálne – nadobúdacia cena 679,20 €  

 pracovné dosky a dráha na podnosy do školskej jedálne – nadobúdacia cena 816,00 € 

 konvektomat s príslušenstvom, umývačka riadu s príslušenstvom a tyčový mixér s 

príslušenstvom do školskej jedálne – nadobúdacia cena 13.478,04 €  

 žalúzie a sieťky na okná do školskej jedálne – nadobúdacia cena 196,13 €  

 elektrický kompostér GreenGood GG-02 (2ks) – nadobúdacia cena 2.760,00 €  

 
Prezentácia:9 
Za: 9 (Ing. Ábrahámová, E. Fülöpová, Ing. Gašpierik, Ing. Hlavatý, R. Hrabovský, D. Marček, Ing. Rábek, 
PaedDr. Suba, PhD., K. Tusková) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté v navrhovanom znení. 
 
K bodu programu 6: „Správa o činnosti Obecnej polície obce Trnovec nad Váhom za rok 2019“ 
 
Ako povedal starosta obce, správu predkladá obecná polícia každoročne v zmysle zákona, vypracoval 

ju náčelník OP Roland Szabo, ktorému aj odovzdal slovo. Náčelník OP uviedol, že poslanci správu 

dostali spolu s materiálom na dnešné OZ, preto majú informácie o činnosti obecnej polície, nad 

rámec správy by chcel doplniť, že v minulom roku riešili 185 priestupkov napomenutím, tu ide najmä 

o priestupky na úseku dopravy a rušenie nočného kľudu. Polícia riešila aj 92 odchytov psov, táto 

činnosť prácu polície sťažuje. Poslanec R. Hrabovský sa zaujímal o možnosť doplniť počet príslušníkov 

OP, starosta odpovedal, že sa touto vecou zaoberajú, minulý rok bol jeden príslušník na dohodu, 

tento rok je v rozpočte vyčlenená určitá suma, spolu s náčelníkom OP vec budú riešiť. 

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
1. berie na vedomie Správu o činnosti Obecnej polície Trnovec nad Váhom za rok 2019 

Prezentácia:9 
Za: 9 (Ing. Ábrahámová, E. Fülöpová, Ing. Gašpierik, Ing. Hlavatý, R. Hrabovský, D. Marček, Ing. Rábek, 
PaedDr. Suba, PhD., K. Tusková) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté v navrhovanom znení. 
 
K bodu programu 7: „Plán kultúrnych podujatí na rok 2020“ 
 



Ďalším bodom programu bol plán kultúrnych podujatí na rok 2020, ktorý prezentovala predsedníčka 

komisie šprotu, školstva, mládeže a kultúry K. Tusková. Konštatovala, že podobne ako po minulé 

roky, aj v tomto roku organizuje komisia v spolupráci s obcou, školou, organizáciami a združeniami 

pôsobiacimi v obci množstvo podujatí. To prvé – 1. obecný ples už máme úspešne za sebou. Plán 

dostali poslanci spolu s materiálom, v krátkosti im K. Tusková pripomenula, že najbližšou akciou bude 

začiatkom marca Medzinárodný deň žien, dvaja chlapci zo školy budú rozdávať kvetiny podobne ako 

minulý rok, odnesú aj do ZOS. 16. mája sa uskutoční Zraz motorkárov, vystúpi skupina Zóna A. Aj na 

deň obce už máme zabezpečené hudobné vystúpenia, tento rok sú to v piatok For you a Maroš 

Bango, v sobotu skupiny Gladiator a Schock Band. Uskutočnia sa tradičné podujatia ako posedenie so 

seniormi, vianočné trhy, ale aj brigáda ku dňu zeme, vyčistenie vojnových hrobov, stavanie mája, 

MDD, v septembri sa uskutoční nové podujatie, kladenie vencov k pamätníku generála Goliana. Tento 

rok si pripomíname 90. výročie založenia futbalového klubu, preto by sme v spolupráci s FK Dynamo 

chceli pripraviť turnaj, doplnila K. Tusková. Naplánovaný je aj termín 2. plesovej zábavy, ktorá bude 

16. januára 2021. 

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
1. berie na vedomie Plán kultúrnych podujatí na rok 2020 

Prezentácia:9 
Za: 9 (Ing. Ábrahámová, E. Fülöpová, Ing. Gašpierik, Ing. Hlavatý, R. Hrabovský, D. Marček, Ing. Rábek, 
PaedDr. Suba, PhD., K. Tusková) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté v navrhovanom znení. 
 
K bodu programu 8 „Došlá pošta“ 
 
Starosta pripomenul, že poslanci sa žiadosťou pána Garcsára o zámenu, resp. odkúpenie pozemku vo 

vlastníctve obce už zaoberali, odporučili mu doplniť žiadosť o geometrický plán, ten pán Garcsár 

doložil. Z geometrického plánu vidno, že má záujem odkúpiť parcelu o veľkosti 146 m2 , komisie 

finančná, podnikateľská a nakladania s majetkom obce a životného prostredia, dopravy a výstavby 

odporučili žiadosti vyhovieť a kúpnu cenu podobne ako pri iných podobných žiadostiach navrhli 

v sume 10 Eur za meter štvorcový. Keďže sa jedná o pás pozemku, ktorý je pre kohokoľvek iného 

nevyužiteľný, navrhuje sa predaj pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
1. schvaľuje zámer obce Trnovec nad Váhom na predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Trnovec 
nad Váhom, 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, , nachádzajúcej sa v k. ú. 
Trnovec nad Váhom, odčlenenej z pôvodného pozemku parcely registra „C“ vo výmere 7 442 m2, 
evidovanej na LV č. 1057 na základe geometrického plánu č. 106/2019, ktorý vyhotovil Ing. Peter 
Petro, autorizovaný geodet a kartograf dňa 2. 12. 2019, ktorý bude prílohou kúpnej zmluvy, a to 
konkrétne nehnuteľnosť: 

• pozemok, parcela č. 669/19 vo výmere 146 m2 , odčlenená geometrickým plánom č. 106/2019, reg. 
„C“ KN , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, spoluvl. podiel 1/1 

v prospech Petra Garcsára, r. Garcsára, nar. 05. 04. 1970, trvale bytom Tešedíkovo 836  za cenu 10 
Eur/m2.  



Odôvodnenie: osobitný zreteľ spočíva v tom, že pán Garcsár má záujem o zachovanie stromov, ktoré 
sa na pozemku nachádzajú. Jedná sa o pozemok malej výmery, ktorý bezprostredne susedí 
s pozemkom vo vlastníctve je p. Garcsára, na ktorom plánuje uskutočniť výstavbu.  Obec predmetný 
pozemok už niekoľko rokov nevyužíva, teda ide o scelenie a udržiavanie uvedeného pozemku. Obec 
uvedenú časť pozemku do budúcnosti neplánuje využívať. 

 
Prezentácia:9 
Za: 9 (Ing. Ábrahámová, E. Fülöpová, Ing. Gašpierik, Ing. Hlavatý, R. Hrabovský, D. Marček, Ing. Rábek, 
PaedDr. Suba, PhD., K. Tusková) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté v navrhovanom znení. 
 

Dňa 29. januára bola obci doručená žiadosť pána Žigárdiho s manželkou, chceli by odkúpiť pozemok 

vo vlastníctve obce, ktorý tvorí predzáhradku ich rodinného domu. Pri zameraní pozemku došlo 

k chybe. Žiadatelia chceli pozemok odkúpiť už v roku 2015, vtedy poslanci vzali žiadosť na vedomie. 

Ako dodal starosta, komisia finančná, podnikateľská a nakladania s majetkom obce dala odporúčanie, 

aby sa v podobných prípadoch pozemky odpredali majiteľom, aj tu sa odporúča predaj z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa. 

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 

1. schvaľuje zámer obce Trnovec nad Váhom na predaj nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Trnovec 
nad Váhom, 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, , nachádzajúcej sa v k. ú. 
Trnovec nad Váhom, odčlenenej z pôvodného pozemku parcely registra „C“ vo výmere 11 186 m2, 
evidovanej na LV č. 1057 na základe geometrického plánu č. 49/2014, ktorý vyhotovil Viktor Mesároš 
dňa 26. 1. 2015 a autorizačne overil Ing. Ivan Tischljar, autorizovaný geodet a kartograf dňa 27. 1. 
2015, ktorý bude prílohou kúpnej zmluvy, a to konkrétne nehnuteľnosť: 

• pozemok, parcela č. 667/37 vo výmere 29 m2 , odčlenená geometrickým plánom č. 49/2019, reg. „C“ 
KN , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, spoluvl. podiel 1/1 

v prospech Ing. Jána Žigárdiho, r. Žigárdiho, nar.  12. 6. 1960 a manželky Evy Žigárdiovej, r. 
Petrovičovej, nar. 12. 9. 1965, obaja trvale bytom Trnovec nad Váhom 35  za cenu 10 Eur/m2.  

Odôvodnenie: osobitný zreteľ spočíva v tom, že tento pozemok manželia Žigárdioví roky užívali 
v dobrej viere. Až pri geodetickom zameraní pozemku počas rekonštrukcie rodinného domu 
žiadatelia zistili, že pozemok je vlastníctvom Obce Trnovec nad Váhom. Jedná sa o pozemok malej 
výmery, obec predmetný pozemok neužíva a nevykonáva ani jeho údržbu, teda ide o scelenie a 
udržiavanie uvedeného pozemku. Obec uvedenú časť pozemku do budúcnosti neplánuje využívať. 

Prezentácia:9 
Za: 9 (Ing. Ábrahámová, E. Fülöpová, Ing. Gašpierik, Ing. Hlavatý, R. Hrabovský, D. Marček, Ing. Rábek, 
PaedDr. Suba, PhD., K. Tusková) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté v navrhovanom znení. 
 



Poslednou žiadosťou, uviedol Mgr. Berecz, je žiadosť firmy Mecatube Services. Ide tu o plánovaný 

prevod pozemkov vo vlastníctve Slovenského pozemkového fondu, na ktorých má táto firma 

postavené dielne a prevádzku. Slovenský pozemkový fond žiada stanovisko, či obec má záujem 

o uvedené pozemky. Komisia finančná, podnikateľská a nakladania s majetkom obce aj obecný úrad 

odporúčajú vydať stanovisko, že voči prevodu nemá OZ výhrady. 

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
1. prerokovalo žiadosť spoločnosti Mecatube Services, s. r. o. 
 
2. nemá námietky k plánovanému prevodu vlastníctva pozemkov registra „C“ KN v katastrálnom 
území Trnovec nad Váhom zapísaných na LV č. 1426 v správe Slovenského pozemkového fondu: 
 

 parcela č. 1528/2, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 14 136 m2 
 parcela č. 1528/3, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 227 m2 
 parcela č. 1528/9, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 373 m2 
 parcela č. 1528/11, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 37 m2 
 parcela č. 1528/12, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 1 058 m2 

 

pre spoločnosť Mecatube Services, s. r. o. Bratislava 
 
Prezentácia:9 
Za: 9 (Ing. Ábrahámová, E. Fülöpová, Ing. Gašpierik, Ing. Hlavatý, R. Hrabovský, D. Marček, Ing. Rábek, 
PaedDr. Suba, PhD., K. Tusková) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté v navrhovanom znení. 
 

K bodu programu 9 „Rôzne (informácia o ukončení konania)“ 
 
Ako uviedol starosta obce, jedná sa o konanie iniciované komisiou pre dohľad nad dodržiavaním 

ústavného zákona NRSR č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri vykonávaní funkcií 

verejných funkcionárov, odovzdáva v tejto veci slovo predsedovi tejto komisie Ing. Hlavatému. 

Predseda komisie uviedol, že na svojom 11. zasadnutí obecné zastupiteľstvo prijalo rozhodnutie vo 

veci ochrany verejného záujmu. Týmto rozhodnutím bola bývalému starostovi obce uložená pokuta 

v sume 8.803,11 Eur. Ing. Rábek využil svoje zákonné právo a obrátil sa na Ústavný súd Slovenskej 

republiky s návrhom na preskúmanie predmetného rozhodnutia. Podanie návrhu malo odkladný 

účinok na výkon rozhodnutia. Ústavný súd na neverejnom zasadnutí preskúmal návrh Ing. Rábeka 

a rozhodol, že jeho návrh odmieta. Podľa uznesenia ústavného súdu obecné zastupiteľstvo správne 

určilo sankciu za porušenie ústavného zákona a vo výroku rozhodnutia ju jasne uviedlo a 

v odôvodnení ju zrozumiteľne, dostatočne a ústavne udržateľne odôvodnilo. Ďalej ústavný súd 

konštatoval, že bývalý starosta obce mal dostatok času na vyjadrenie, lehotu mu na jeho žiadosť 

obecné zastupiteľstvo predĺžilo, ani tak Ing. Rábek svoje právo na vyjadrenie nevyužil. Dôkazné 

bremeno pritom ležalo na ňom, on mal dokázať, že ustanovenia zákona neporušil. Súd konštatoval, 

že ani v návrhu bývalý starosta neuviedol dôvody na zrušenie uznesenia. Proti uzneseniu ústavného 

súdu nie je opravný prostriedok. 

Ing. Hlavatý ďalej konštatoval, že doručením uznesenia obecnému úradu nadobudlo rozhodnutie 

právoplatnosť dňa 31. januára. Bývalý starosta je povinný pokutu uhradiť najneskôr 1. marca. Ďalej 

Ing. Hlavatý informoval poslancov, že na účet obce bola poukázaná suma 2 803 Eur, predpokladá, že 



ide o časť pokuty. Bývalý starosta je však povinný uhradiť pokutu v plnej výške, ináč bude obec 

nútená ju vymáhať. 

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 
1. berie na vedomie informáciu o právoplatnosti rozhodnutia 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 
 
Prezentácia:9 
Za: 8 (Ing. Ábrahámová, E. Fülöpová, Ing. Gašpierik, Ing. Hlavatý, R. Hrabovský, D. Marček, PaedDr. 
Suba, PhD., K. Tusková) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 1 (Ing. Rábek) 
 
Uznesenie bolo prijaté v navrhovanom znení. 
 
K bodu programu 10 „Diskusia“ 
 
Tento bod programu už tradične otvoril Mgr. Berecz, ktorý informoval poslancov o niekoľkých 
novinkách. Prvou z nich bola informácia, že za posledné dva týždne nastal posun vo veci vybudovania 
optickej siete, starostu kontaktovali dve spoločnosti, Slovak Telekom a UPC. Firma UPC by mala 
záujem realizovať budovanie siete, majú niekoľko variantov, keď navrhnú konkrétne riešenia, budú 
poslanci informovaní. Do úvahy prichádza niekoľko variantov, napr. založenie akciovej spoločnosti či 
spoluúčasť obce. Slovak Telekom kontaktoval obec na základe opakovaných žiadostí, zaradia obec do 
plánu budovania siete. Ich odborníci prejdú obec a navrhnú, ako začať s realizáciou siete. Návrh 
predložia svojmu business centru, ktoré vyhodnotí rentabilitu a keď dajú kladné stanovisko, projekt 
sa posunie do realizácie. Podľa zástupcu Slovak Telekom pri našom počte obyvateľov bude realizácia 
pre nich zaujímavá. Obe zmienené firmy budú postupovať v zmysle zákona a kábel klásť do zeme, 
zostáva dúfať, že sa nám konečne podarí sieť vybudovať. Podľa starostu treba počítať s tým, že ide 
o proces na rok – dva, žiadostí je viacero, ale firmy budú radšej spolupracovať s obcami, ktorú sú im 
nápomocné. 
 
Starosta ďalej informoval o pripravovanom verejnom obstarávaní na čerpadlá za cca 20 tisíc Eur, tieto 
prostriedky boli zahrnuté v rozpočte a jedná sa o približne 50 čerpadiel.  Menej pozitívnou správou 
bola pre poslancov informácia o zamietnutí žiadosti o NFP na rekonštrukciu Miestneho kultúrneho 
strediska, dôvodom bolo, že prenajímame priestory, čo je hospodárska činnosť. Určite podáme novú 
žiadosť, ale obec bude riešiť minimálne výmenu dverí, aby sa zamedzilo úniku tepla. 
 
Mgr. Berecz informoval o úspešnom ukončení obchodnej verejnej súťaže č. 2/2019, kde došlo 

k odpredaju pozemkov. Na záver oboznámil poslancov o tom, že úspešne prebehlo výberové konanie 

na funkciu riaditeľa ZŠ s MŠ, žiadosť si podala Mgr. Miriam Žigová, ktorú na návrh Rady školy 

vymenuje do funkcie riaditeľky. Potom starosta vyzval poslancov, aby predniesli diskusné príspevky. 

Prvý sa prihlásil Ing. Gašpierik, ktorý navrhol, aby sa prehodnotili nájomné zmluvy, ktoré má obec 

uzavreté na prenájom nebytových priestorov. Tieto zmluvy boli uzavreté v súlade s dnes už 

zrušenými Zásadami nájmu a prenájmu bytových a nebytových priestorov, preto navrhuje ich 

prehodnotenie, či sú v súlade so zákonom a výhodné pre obec. Starosta odpovedal, že zmluvy sú 

uzavreté na dobu neurčitú, postupne sa jednotlivé zmluvy prehodnotia a o výsledku bude 

informovaná komisia finančná, podnikateľská a nakladania s majetkom obce. 



Ďalej Ing. Gašpierik navrhol zvážiť, či nedochádza k poruchám čerpadiel v kanalizácii ľahostajnosťou 

majiteľov a zohľadniť to pri ich výmene. Ing. Ábrahámová sa zaujímala o čipovanie smetných nádob, 

starosta odpovedal, že na 3. marca o 16.30 h. zvoláva pracovné stretnutie poslancov s firmami, ktoré 

budú svoje systémy prezentovať. Zatiaľ účasť potvrdili tri firmy – Separus, GX Solutions a JRK, s tou 

poslednou obec už má skúsenosti. Všetky ponúkajú výsledný produkt, ale každý má iný spôsob, každá 

bude mať 30 minút na prezentáciu, je na poslancoch, či sa rozhodnú hneď po stretnutí, alebo 

rozhodnutie ešte zvážia. Starosta navrhol s výberom neotáľať, aby sa pripravilo výberové konanie 

a mohli sme nabehnúť na skúšobnú prevádzku od 1. júla. Bude potrebné pripraviť aj stretnutie so 

zvozovou spoločnosťou, ktorá sa na systém tiež musí pripraviť. 

K. Tusková sa zaujímala o projekt modernizácie chemickej/biologickej učebne, prednostka úradu 

Mgr. Vargová odpovedala, že projekt pozostáva zo štyroch častí, v troch už verejné obstarávanie 

prebehlo, v jednom prípade bola uzavretá aj zmluva. Nevyriešené sú stavebné práce, tam prebehli 

dve neúspešné obstarávania, zrejme oslovíme niektorého z uchádzačov priamym zadaním. Obec by 

chcela modernizáciu urobiť počas letných prázdnin. Starosta doplnil, že opakovaným obstarávaním sa 

celý projekt aj predražuje. Poslanec R. Hrabovský navrhol zvážiť možnosť obnovy zariadenia 

v kancelárii obecnej polície. 

Potom sa zapojila do diskusie hlavná kontrolórka obce Ing. Fülöpová, ktorá predložila správu 

o činnosti za rok 2019. Písomnú formu priložila k zápisnici, ide o informatívnu správu, keďže v zmysle 

zákona je do 60 dní po skončení obdobia povinná správu predložiť. Uviedla, že kontrole podliehajú 

obec a jej rozpočtová organizácia, ako aj organizácie, ktoré získali dotáciu z rozpočtu obce. Kontroly 

prebehli podľa plánu, ktorý bol schválený uznesením č. 66/2019. Vykonaná bola kontrola príjmov 

a výdavkov za prvý až tretí štvrťrok 2019, kontrola v Základnej a materskej škole za to isté obdobie. 

Kontroly boli zamerané na kontrolu príjmov a výdavkov, dodržiavanie rozpočtových pravidiel, 

ekonomickú a funkčnú kvalifikáciu, účtovnú osnovu platnú pre organizácie, dodávateľské faktúry, 

krycie listy, platobné poukazy. Ani v jednom prípade nedošlo k úhrade bez predloženia dokladu 

a schválenia štatutárneho orgánu. Doklady sú zoradené chronologicky, pri nezrovnalostiach boli 

nedostatky operatívne odstránené. Pri kontrole dotácií bola vykonaná kontrola použitia finančných 

prostriedkov v zmysle uzavretej zmluvy, ani tu podmienky čerpania neboli porušené. 

Druhou oblasťou bola kontrola plnenia uznesení, ktorá sa vykonávala priebežne, treťou časťou je 

účasť na obecnom zastupiteľstve a komisiách. Kontrolórka predložila stanovisko k rozpočtu na rok 

2019, k záverečnému účtu za rok 2018, stanovisko k zmene rozpočtu na rok 2019, stanovisko 

k rozpočtu na rok 2020. Správa bola vypracovaná v súlade so zákonom o obecnom zriadení 

a predložená obecnému zastupiteľstvu. 

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom 
 

1. berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti za rok 2019 predloženú hlavnou kontrolórkou obce 

Ing. Máriou Fülöpovou 

Prezentácia:9 
Za: 9 (Ing. Ábrahámová, E. Fülöpová, Ing. Gašpierik, Ing. Hlavatý, R. Hrabovský, D. Marček, Ing. Rábek, 
PaedDr. Suba, PhD., K. Tusková) 
Proti: 0 
Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo prijaté v navrhovanom znení. 
 



Starosta poďakoval hlavnej kontrolórke a vyzval poslancov, aby prezentovali svoje návrhy 

a pripomienky. Prihlásil sa poslanec D. Marček, ktorému sa obyvatelia sťažovali na problémy 

s parkovaním v zdravotnom stredisku, kde je veľké parkovisko pre návštevníkov a obyvatelia parkujú 

pri bytovkách. Tieto miesta niekedy zaberú návštevníci a sanitka má problém sa tam dostať. Navrhol 

situáciu riešiť dopravnými značkami, starosta prisľúbil v súčinnosti s príslušnou komisiou navrhnúť 

riešenie.  

Do diskusie sa prihlásil obyvateľ pán Kurucz, ktorý sa zaujímal o možnosť inštalovať kamerový systém 

do areálu zdravotného strediska. Starosta odpovedal, že v priestore boli nainštalované fotopasce, tie 

nezachytili žiadne narušenie. Kamerový systém by mal byť napojený na optickú sieť, pokúsi sa nájsť 

alternatívne riešenie, podľa neho je teraz, keď svitá nádej na vybudovanie optickej siete, neefektívne 

míňať financie na zastarané riešenia. 

Ing. Ábrahámova navrhla možnosť zorganizovať stretnutie spojené s pohostením pre miestnych 

darcov krvi, starosta jej odpovedal, že v spolupráci s príslušnou komisiou stretnutie zrealizuje. 

Ďalšie diskusné príspevky neodzneli, preto na záver starosta všetkým prítomným poďakoval za účasť 
a ukončil 13. zasadnutie OZ. 
 
 
 
 
Overovatelia: 
 
 
 
 
Ing. Jaroslav Hlavatý                                                                                                 Katarína Tusková 
 
 
 
 
 
Zapísala: Iveta Mesárošová 
 
 
 
 
V Trnovci nad Váhom, 25. 2. 2020   
 
 
 
                                                                                               Mgr. Oliver Berecz, starosta obce 


