Zápisnica
zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Trnovci nad Váhom volebného obdobia 2018 – 2022,
ktoré sa konalo 12. 3. 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. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z operačného programu Ľudské zdroje na projekt „ZÁKLADNÁ
ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU TRNOVEC NAD VÁHOM – rozšírenie kapacít materskej školy“ –
spolufinancovanie
3. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z operačného programu Kvalita životného prostredia na projekt
vodozádržných opatrení v obci Trnovec nad Váhom – spolufinancovanie
4. Diskusia
5. Záver
14. 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. Ospravedlnil sa poslanec D. Marček, PaedDr. Suba, PhD.
možno stihne prísť neskôr. Obecné zastupiteľstvo je vo všetkých bodoch programu uznášaniaschopné. Do
návrhovej komisie starosta určil poslancov Ing. Gašpierika, Ing. Hlavatého 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:7
Za: 7 (Ing. Ábrahámová, E. Fülöpová, Ing. Gašpierik, Ing. Hlavatý, R. Hrabovský, 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 zo 14. zasadnutia OZ určil poslancov Ing.
Ábrahámovú a R. Hrabovského.
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:7
Za: 7 (Ing. Ábrahámová, E. Fülöpová, Ing. Gašpierik, Ing. Hlavatý, R. Hrabovský, Ing. Rábek, K. Tusková)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie v navrhovanom znení.
K bodu programu 2: „Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z operačného programu Ľudské zdroje na
projekt „ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU TRNOVEC NAD VÁHOM – rozšírenie kapacít materskej
školy“ – spolufinancovanie “
Starosta odovzdal slovo prednostke úradu, ktorá informovala poslancov, že sa jedná o možnosť získať
nenávratný finančný príspevok na rozšírenie kapacity materskej školy, výzvu vyhlásilo ministerstvo vnútra
a je zameraná na škôlky s marginalizovanými rómskymi komunitami. Keďže aj naša obec sa nachádza
v atlase rómskych komunít, máme možnosť o NFP požiadať a rozšíriť kapacitu o 25 miest. Je to jedna trieda,
ktorú by obec vybudovala formou prístavby, v ktorej by bola jedna herňa, spálňa a jedáleň pre túto triedu.
Tým by sa znížila záťaž na aktuálnu jedáleň, ktorá je už tiež nedostačujúca. Rozpočet na stavebnú časť je na
sumu 409.659,91 Eur, ďalšie položky sa odvíjajú od tejto sumy a požiadavku môžeme rozšíriť o zariadenie
a vybavenie učebne, spálne, o stavebný dozor, výdavky za projektovú dokumentáciu a verejné
obstarávanie. Výška požadovanej dotácie je 547 182,74 € , spolufinancovanie obce je vo výške 5%, v sume
28 799,09 €. Predovšetkým je potrebné sa rozhodnúť, či do projektu ísť alebo nie. Obec urobila analýzu
počtu detí, mení sa aj legislatíva a od 1. 1. 2021 sa zavádza povinnosť predprimárneho vzdelávania pre
všetky 5-ročné deti. Ročne sa v obci narodí cca 30 – 35 detí, ktoré budú toto vzdelávanie potrebovať, môže
sa stať aj to, že deti, ktoré dnes navštevujú škôlku v Šali, tam už nebudú mať miesto.
Zároveň treba mať na pamäti to, že rozšírením kapacít sa navýšia prevádzkové náklady, budú potrebné
dve učiteľky a minimálne jeden nepedagogický zamestnanec. Napriek tomu obec navrhuje požiadať
o NFP. Poslanec R. Hrabovský navrhol zapojiť sa do projektu, poslanec Ing. Rábek sa dopytoval na to, či
sa tým neobmedzí vonkajší priestor v materskej škole. Mgr. Vargová odpovedala, že obec pričlení
k materskej škole časť dnešného dvora obecného úradu.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom
1. Berie na vedomie predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu
Ľudské zdroje v rámci výzvy s kódom OPLZ-PO6-SC612-2019-2 s názvom projektu „Základná škola s
materskou školou Trnovec nad Váhom – rozšírenie kapacít materskej školy“
2. Schvaľuje a súhlasí
-

s predložením Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Ľudské zdroje
na sprostredkovateľský orgán, kód výzvy OPLZ-PO6-SC612-2019-2 na projekt s názvom
„Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom – rozšírenie kapacít materskej školy“
pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce a platným územným
plánom obce,

-

so zabezpečením realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia nenávratného
finančného príspevku,

-

so zabezpečením finančných prostriedkov na povinné spolufinancovanie realizácie projektu vo
výške min. 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu

-

so zabezpečením financovania prípadných neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu
realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa z rozpočtu obce

Prezentácia:7
Za: 7 (Ing. Ábrahámová, E. Fülöpová, Ing. Gašpierik, Ing. Hlavatý, R. Hrabovský, Ing. Rábek, K. Tusková)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo prijaté v navrhovanom znení.
K bodu programu 3: „Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z operačného programu Kvalita
životného prostredia na projekt vodozádržných opatrení v obci Trnovec nad Váhom –
spolufinancovanie“
Starosta obce uviedol, že aj v tomto bode ide o schválenie spolufinancovania, lebo plánujeme podať
žiadosť o nenávratný finančný príspevok a následne odovzdal slovo prednostke úradu. Mgr. Vargová
priblížila poslancom tento projekt, ktorý sa skladá z troch častí. V areáli základnej školy sa plánuje
odvodnenie strechy smerom k futbalovému ihrisku, vytvorí sa tam zberná nádrž a vegetačná stena, ako
aj vsakovací rigol.
Druhým objektom je obecný úrad, kde sa vytvorí zelená strecha. Pri tomto type strechy nie je potrebná
starostlivosť o zeleň, odvodnenie, vytvorí sa nádrž v areáli ZOS, tá bude slúžiť k zavlažovaniu areálu
a súčasťou projektu je aj výmena dlažby na parkovisku za polopriepustné dlaždice.
Poslednou časťou projektu je riešenie situácie na Okružnej ulici, kde sa pri dažďoch sústreďuje voda
a zaplavuje pivnice rodinných domov, tu sa plánuje vybudovanie vsakovacích studní a pri dome Valových
rigol smerom k Sötérovej ulici. Celkové náklady projektu sú 294.708,55 Eur, z toho 95% je NFP a 5% je
spolufinancovanie zo strany obce. To predstavuje sumu 14.735,43 Eur.
Poslanci mali niekoľko otázok, Ing. Gašpierik sa zaujímal, aká bude zeleň, ktorá nepotrebuje
starostlivosť, Mgr. Vargová odpovedala, že sa jedná o extenzívnu zeleň, rastliny a byliny takto vysadené
nepotrebujú zavlažovanie. R. Hrabovský sa spýtal na umiestnenie vsakovacej jamy pri ihrisku, Mgr.
Vargová ho informovala, že tá bude umiestnená zo strany školy, pri dnešnom plote. R. Hrabovský
pripomenul, že na ploche ihriska sa dnes nachádza derivačná jama, v ktorej sa kumuluje spodná voda,
starosta ho uistil, že obec plánuje vybagrovať aj okolie tejto jamy a jej rozšírenie.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Obecné zastupiteľstvo v Trnovci nad Váhom
1. Berie na vedomie predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Operačného
programu Kvalita životného prostredia v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO2-SC211-2018-40
zameranú na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí) s názvom
projektu „Vodozádržné opatrenia v obci Trnovec nad Váhom“
2. Schvaľuje
a. predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Kvalita
životného prostredia v rámci výzvy s kódom OPKZP-PO2-SC211-2018-40 zameranú na
vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí) s názvom projektu
„Vodozádržné opatrenia v obci Trnovec nad Váhom“ pričom ciele projektu sú v súlade s
platným programom rozvoja obce a platným územným plánom obce
b. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia nenávratného
finančného príspevku,
c. zabezpečenie finančných prostriedkov na povinné spolufinancovanie realizácie projektu
vo výške min. 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu v súlade s podmienkami
poskytnutia nenávratného finančného príspevku,
Celkové oprávnené výdavky projektu: 294.708,55 €
Nenávratný finančný príspevok: 279.973,12 €

Spolufinancovanie: 14.735,43 €
d. so zabezpečením financovania prípadných neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v
priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa z rozpočtu
obce
Prezentácia:7
Za: 7 (Ing. Ábrahámová, E. Fülöpová, Ing. Gašpierik, Ing. Hlavatý, R. Hrabovský, Ing. Rábek, K. Tusková)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo prijaté v navrhovanom znení.
K bodu programu 4: „Diskusia“
Starosta v diskusii poinformoval poslancov o opatreniach, ktoré sa podnikli z dôvodu prevencie šírenia
pandémie koronavírusu COVID-19, doplnil, že zajtra zasadá krízový štáb. Na zasadnutí sa budú zaoberať
otváracími hodinami úradu pre verejnosť, ktoré by mali byť len 3 hodiny denne, zatiaľ bude toto
opatrenie trvať týždeň, zberný dvor plánuje obmedziť na dve hodiny, dať odporúčania, aby pohostinstvá
obmedzili návštevnosť, resp. úplne zatvorili prevádzky aspoň na týždeň. Ústredný krízový štáb rozhodol
o zatvorení škôl od 16. marca, starosta prikázal zatvoriť našu základnú aj materskú školu už v piatok, 13.
marca. Opatrenia prichádzajú písomne a my na ne reagujeme, už celý týždeň to zaberá podstatnú časť
pracovnej doby. Obec odporúčala špeditérskym firmám dobrovoľnú karanténu pre vodičov, situáciu
riešime aj s lekárom pre dospelých a pediatričkou, dali sme von informáciu, aby ľudia navštevovali
ambulancie minimálne. Dve rodiny v obci sú v dobrovoľnej karanténe, žiadny prípad u nás zatiaľ nie je,
dokonca ani podozrenie. Ing. Ábrahámová uviedla, že kamionisti sú vybavení rôznymi ochrannými
prostriedkami, väčšie riziko nákazy majú tu ako v Taliansku. Dnes sú prepravcovia tŕňom v oku, ale ich
tlačia, aby jazdy nezastavili, lebo potom padne ekonomika v štáte.
Starosta informoval, že sa rieši aj stravovanie dôchodcov, informovali tých, ktorí majú donášku od obce,
že je tu riziko, že im stravu nebudeme môcť zabezpečiť a budú musieť pomôcť rodinní príslušníci. Nad
rámec sme urobili aj to, že škola by nemala organizovať výlety ani po Slovensku, zakázali sme
ambulantný predaj, aby sa riziko nákazy minimalizovalo. Zo strany občanov sú reakcie rôzne, doplnila
prednostka OcÚ, niektorí by chceli obec celkom uzavrieť, iní nie sú opatrní vôbec. Starosta dal za pravdu
poslankyni E. Fülöpovej, ktorá podotkla, že je to všetko o zodpovednosti ľudí. Mgr. Vargová
argumentovala, že niektorí ľudia majú povolanie, pri ktorom sú zvýšenému riziku vystavení, z niečoho je
treba žiť. Poslankyňa E. Fülöpová ju doplnila, že aj živnostníci, keď budú nútení prevádzky zatvoriť,
odvody platiť musia, aj energie, dnes ťažko povedať, či za to budú kompenzovaní. Poslanec R. Hrabovský
sa zapojil do diskusie a požiadal o posunutie dopravnej značky pri zjazde z nitrianskej cesty smerom na
podjazd, táto značka určuje výšku podjazdu a prekáža. Odpovedal mu starosta, že určite sa to bude
riešiť, obec tam plánuje osadiť dopravné zrkadlo.
Ďalšie diskusné príspevky neodzneli, preto na záver starosta všetkým prítomným poďakoval za účasť na
dnešnom neplánovanom zasadnutí, vyjadril nádej, že táto situácia s pandémiou sa čo najskôr
normalizuje a ukončil 14. zasadnutie OZ.

Overovatelia:

Ing. Monika Ábrahámová v. r.

Rastislav Hrabovský v. r.

Zapísala: Iveta Mesárošová

V Trnovci nad Váhom, 19. 3. 2020

Mgr. Oliver Berecz, starosta obce v. r.

