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Obec Trnava pri Laborci, 072 31 Vinné, okres Michalovce 
 

Zápisnica 
z riadneho  zasadnutia  obecného zastupiteľstva v Trnave pri Laborci, 

konaného dňa 7.1.2012 v malej zasadačke Obecného úradu 
so začiatkom o 17:00 hod. 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny- Príloha č.1 
 
Pred začiatkom zasadnutia obecného zastupiteľstva predseda miestneho odboru Matice 

slovenskej v Trnave pri Laborci Róbert Mamčák, informoval prítomných  o  pláne činnosti 
MO MS na rok 2012, ktorý bol prerokovaný a schválený  výborom miestneho odboru Matice 
slovenskej v Trnave pri Laborci. Podujatia podľa plánu činnosti navrhol  realizovať 
v spolupráci s Farským úradom a Obecným úradom. Starosta obce, Ing. Ignác Štefanič, 
poďakoval predsedovi MO MS v Trnave pri Laborci za oboznámenie s plánom činnosti 
a vyjadril nádej, že vzájomná spolupráca sa bude aj v naďalej prebiehať tak dobre ako 
doteraz. 

Starosta obce, Ing. Ignác Štefanič, otvoril riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva. 
Skonštatoval, že je prítomných  5  poslancov zo 6 poslancov obecného zastupiteľstva. Obecné 
zastupiteľstvo je teda uznášania schopné. Oznámil prítomným, že poslanec obecného 
zastupiteľstva, Ing. Tibor Tomovčík  sa písomne vzdal svojho poslaneckého mandátu 
a v súlade s platnými predpismi na jeho miesto by mal nastúpiť ten, kto v danom volebnom 
obvode získal najvyšší počet hlasov medzi nezvolenými kandidátmi na poslanca, a tým je pán 
Jozef Chaba. Starosta obce sa opýtal prítomného Jozefa Chabu, či prijíma mandát poslanca 
a ak ho prijíma, aby prečítal sľub poslanca podpísal ho. Pán Jozef Chaba mandát prijal, 
prečítal a podpísal sľub poslanca, ktorý je prílohou tejto zápisnice. Starosta obce zablahoželal 
novému poslancovi  Jozefovi Chabovi  a vyjadril presvedčenie, že jeho práca bude prínosom 
pre obec a skonštatoval, že počet poslancov bol doplnený  na 7. 

Starosta obce predložil tento návrh programu zasadnutia: 
1. Otvorenie 
2. Doplnenie poslanca OZ 
3. Návrh rozpočtu na rok 2012 
4. Voľba hlavného kontrolóra obce 
5. Rôzne 
6. Diskusia 
7. Záver 

Pripomienky k predloženému návrhu programu zasadnutia: 
• Ing. Dušan Puškár navrhol vypustiť z programu  bod 3 z dôvodu, že rozpočet nebol 

zverejnený obvyklým spôsobom dostatočný počet dní. Navrhol zverejniť návrh 
rozpočtu a pozvánku na zasadnutie obecného zastupiteľstva na internetovej stránke 
obce.  

• Pán Jozef Pastornický navrhol, aby bolo oznámenie o zasadnutí obecného 
zastupiteľstva vyhlásené v miestnom rozhlase aj s programom zasadnutia.  

Počas predkladania pripomienok prišla poslankyňa Ružena Ličková a teda boli prítomní 
všetci poslanci obecného zastupiteľstva.  
Hlasovanie o vypustení bodu č. 3 – Návrh rozpočtu na rok 2012 a jeho prejednaní na 
nasledujúcom  zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

Za: 7  poslancov Proti: 0 poslancov Zdržalo sa: 0 poslancov 
Návrh bol prijatý jednomyseľne a bod č.3 sa vypúšťa z tohto  rokovania obecného 
zastupiteľstva. 
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Keďže iné pripomienky k návrhu programu neboli, starosta obce prečítal upravený návrh 
programu  rokovania  v tomto znení: 

1. Otvorenie 
2. Doplnenie poslanca OZ 
3. Voľba hlavného kontrolóra obce 
4. Rôzne 
5. Diskusia 
6. Záver 

Hlasovanie o tom, aby sa schôdza riadila prečítaným programom 
Za: 7 poslancov Proti: 0 poslancov Zdržalo sa: 0 poslancov 

Návrh programu  bol prijatý jednomyseľne. 
 
K bodu 1  Otvorenie 

Za zapisovateľa bola určená Ing. Mária Konáriková. 
Za overovateľov zápisnice boli  navrhnutí  pani Ružena Ličková a pán Jozef Golmic. 
Ing. Michal Puškár navrhol za overovateľa zápisnice Ing. Dušana Puškára. 
Iné návrhy predložené neboli.  
Hlasovanie o tom aby bol overovateľom zápisnice Ing. Dušan Puškár: 
Za: 2 poslanci Proti: 5 poslancov Zdržalo sa: 0 poslancov  
Návrh nebol prijatý.  
Hlasovanie o tom aby bola overovateľkou  zápisnice pani Ružena Ličková: 
Za: 4 poslanci Proti: 2 poslanci Zdržalo sa: 1 poslankyňa 
Návrh bol prijatý.  
Hlasovanie o tom aby bol overovateľom zápisnice pán Jozef Golmic: 
Za: 4 poslanci Proti: 2 poslanci Zdržalo sa: 1 poslanec 
Návrh bol prijatý.  
Za overovateľov boli schválení pani Ružena Ličková a pán Jozef Golmic.  
 

K bodu 4  Voľba hlavného kontrolóra obce 
Za členov návrhovej komisie a volebnej komisie na voľbu hlavného kontrolóra boli navrhnutí 
Ing Bc.Gabriel Badida a Rudolf Šmiga. 

Iný návrh predložený nebol. 
Obecné zastupiteľstvo  hlasovalo o tomto návrhu nasledovne: 
Za: 5 poslancov Proti:  0 poslancov Zdržalo sa: 2 poslanci 

Tento návrh bol prijatý.  

Starosta obce, Ing. Ignác Štefanič uviedol, že voľby hlavného kontrolóra budú verejné 
a aklamačné. Na vyvesenú a zverejnenú voľbu hlavného kontrolóra bola v stanovenom 
termíne doručená jedna prihláška od uchádzača  Ing. Romana Oklamčáka. Starosta obce 
odovzdal obálku Ing. Bc. Gabrielovi Badidovi  a poprosil ho, aby predloženú obálku 
skontroloval, otvoril a oboznámil prítomných s jej  obsahom. Ing. Bc. Gabriel Badida 
skonštatoval, že obálka je zapečatená a neporušená a prečítal obsah životopisu, 7 osvedčení 
o odbornej spôsobilosti  a ostaných dokumentov týkajúcich sa uchádzača o miesto hlavného 
kontrolóra obce včítane potvrdenia o bezuhonnosti.  
Pripomienky : 

• Ing. Michal Puškár navrhol aby sa uchádzač o miesto hlavného kontrolóra prišiel 
predstaviť osobne a tiež mal pripomienku k tomu, či sa mu v prípade zvolenia do 
funkcie bude preplácať cestovné.  

• Jozef Golmic mal pripomienku, či je uchádzač oboznámený s podmienkami práce.  
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Starosta obce odpovedal, že v podmienkach  na voľbu hlavného kontrolóra obce bolo 
uvedené, že ide o 10% pracovný úväzok  a tiež nebolo uvedené, že bude preplácané cestovné. 

Hlasovanie o tom  aby bola  s Ing. Romanom Oklamčákom uzatvorená pracovná zmluva na 
miesto hlavného kontrolóra. 

Za: 5 poslancov Proti:  0 poslancov Zdržalo sa: 2 poslanci 

Tento návrh bol prijatý.  

Uznesenie č. 1/2012 
Obecné zastupiteľstvo zvolilo za hlavného kontrolóra obce Ing. Romana Oklamčáka 
a v súlade s platnými predpismi a podmienkami vyhlásenými v podmienkach voľby hlavného 
kontrolóra stanovuje mu rozsah pracovného úväzku vo výške 10 %.  
Za: 5 poslancov                               Proti: 0 poslancov                         Zdržalo sa : 2 poslanci 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu č 6 Rôzne 
 Starosta obce informoval o nasledujúcich bodoch: 

1. Zákon o podpore cestovného ruchu. 
NR SR prijala nový zákon o podpore cestovného ruchu vzhľadom na podmienky sa 

naša obec nepripojila v súčasnosti do združenia cestovného ruchu Zemplínska šírava, 
pretože sa v súčasnosti v našej obci neposkytujú ubytovacie kapacity a museli by sme 
prispievať na činnosť združenia z rozpočtu obce bez toho, aby sme z toho mali 
adekvátny prínos. Keď sa situácia zmení môžeme sa k združeniu pripojiť. 

2. Informácia o stave v realizácií vodovodu a kanalizácie obce. 
               Rozostavaná časť stavby kanalizácie bola prevzatá od zhotoviteľov diela a boli              
         podniknuté kroky na kolaudáciu. Bola podaná žiadosť o kolaudáciu na Obvodný úrad 

životného prostredia v Michalovciach a vyhláškou bol stanovený termín verejného 
prerokovania podmienok kolaudácie na  19.1.2012.  

3. Program „Obnovte si svoj dom“. 
Podali sme  žiadosť  o nenávratnú dotáciu na vypracovanie projektov na 

rekonštrukciu a obnovu kaštieľa  v našej obci , žiadosť bola prijatá, ale  zatiaľ nemáme 
informáciu o tom ako dopadlo výberové konanie. 

4. Upratovanie sály kultúrneho domu, kuchyne a domu smútku. 
Obec poskytuje kultúrny dom, kuchyňu a dom smútku pre potreby občanov a 

v niektorých prípadoch nastáva problém s upratovaním týchto priestorov . Starosta obce 
preto navrhol, že pokiaľ používateľ týchto priestorov za sebou neuprace tieto priestory, 
aby sa stanovil poplatok 5,- Eur ako náhrada za upratanie každého z týchto priestorov. 

Pripomienky: 
• Pani Ružena Ličková navrhla aby bol tento poplatok  10,- Eur. 
• Pán Jozef Golmic  sa pýtal, kto bude posudzovať, či je priestor dostatočne 

uprataný. 
• Ing. Dušan Puškár navrhol aby to posudzoval ten, kto bude priestory 

odovzdávať a aj preberať.  
Uznesenie č. 2/2012 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje spôsob upratovania priestorov kultúrneho domu, kuchyne 
a domu smútku každým, kto si požičia tieto priestory, alebo zaplatením finančnej 
protihodnoty za upratanie, vo výške 10,- € za kultúrny dom, 10,- € za kuchyňu a 10,- € za 
dom smútku v prípade, že tieto priestory neuprace sám. 

Za: 6 poslancov Proti:0 poslancov Zdržalo sa: 1 poslanec 
Uznesenie bolo prijaté. 
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Starosta obce, Ing. Ignác Štefanič informoval obecné zastupiteľstvo a zúčastnenú verejnosť 
o plnení uznesení prijatých na predchádzajúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

 Ing. Dušan Puškár mal pripomienku, že zápisnica z predchádzajúceho zastupiteľstva, na 
ktorom sa nezúčastnil, nebola zverejnená na internete do 7 ani do 10 pracovných dní. 

Uznesenie č. 64/2011 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predložený text za rok 2010 s úpravami na zápis do kroniky 
obce a súhlasí s vyplatením odmeny kronikárke obce za spracovanie textu v súlade so 
zásadami odmeňovania. 
Za: 4 poslanci                                  Proti: 0 poslancov                          Zdržalo sa : 0 poslancov 
Uznesenie sa plní odmena bude vyplatená vo výplatnom termíne mesiaca december 2011. 
Uznesenie č. 65/2011 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje dodatok č. 2 k VZN č.1/2010 s prejednanými  úpravami 
a predlžuje platnosť VZN č. 1/2010 o dani z nehnuteľnosti a poplatkoch za TKO a drobný 
stavebný odpad pre rok 2012. 
Za: 4 poslanci                                  Proti: 0 poslancov                          Zdržalo sa : 0 poslancov 
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť k 1.1.2012. 
Uznesenie č. 66/2011 
Obec   preverí podmienky uskladňovania TKO medzi jednotlivými zbernými dňami 
v prevádzkach zabezpečujúcich predaj potravín. 
Za: 4 poslanci                                  Proti: 0 poslancov                          Zdržalo sa : 0 poslancov 
Zatiaľ nebolo splnené. 
Uznesenie č. 67/2011 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje usporiadanie osláv na privítanie Nového roka a na prípravu 
osláv z rozpočtu obce na občerstvenie vyčleňuje 30,- Eur. 
Za: 4 poslanci                                  Proti: 0 poslancov                          Zdržalo sa : 0 poslancov 
Novoročná vatra zvrchovanosti bola za spolupráce s členmi DHZ zrealizovaná. 
V skutočnosti bolo na ohňostroj použitých 24,- Eur. 
 
K bodu 6 Diskusia 

• Ing. Dušan Puškár navrhol uviesť do návrhu rozpočtu v časti výdavky skutočné 
čerpanie rozpočtu za rok 2011, žiadal informovať o celkových podmienkach úveru 
a na budúcom zasadnutí informovať,  ako sa zmenili podmienky úveru. Pýtal sa 
prečo na preberacích protokoloch ku kanalizácii  nie je pečiatka stavebného dozoru. 

• Ing. Michal Puškár chcel vedieť : 
- účel úveru,  úroky, dobu splácania, zálohu na úver, 
- za čo chcú poslanci firme Hypex zaplatiť 11,8 mil. korún  
- čo bolo za rok 2007,2008,2009 urobené na kanalizácii a vodovode 

Na tieto pripomienky starosta obce, Ing. Ignác Štefanič reagoval nasledovne: 
• Skutočné čerpanie rozpočtu za rok 2011 ešte nie je k dispozícii. 
• Úver  je žiadaný na pokrytie neuhradených záväzkov za kanalizáciu za predchádzajúce 

roky, podmienky úveru boli prerokované a schválené na predchádzajúcich 
zasadnutiach obecného zastupiteľstva, úrok 5,2 % podľa rozpracovania úveru 
v minulom roku, nakoľko došlo k zmene vlastníka vo financujúcej Dexia banke, nie je 
isté aký úrok nám bude ponúknutý v tomto roku, splácanie po dobu 10 rokov, do 
zálohy obec nedáva nič, ale  podpisuje biankozmenku. 

• Čo sa týka otázky čo bolo urobené v rokoch 2007 až 2009 mu odpovedal tak, že 
otázka sa dá postaviť aj tak, že, ktorými faktúrami bola zaplatená kanalizácia, ktorá 
bola urobená, postavená, neskolaudovaná a obec pritom nevyužila 4 mil. korún určené 
na úhradu faktúr ale boli vrátené Environfondu.  
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• Preberací protokol je medzi zhotoviteľom a investorom preto pečiatka stavebného 
dozora nie je na protokole opodstatnená. 

• Pán Jaroslav Libovič   sa obrátil na Ing. Michala Puškára s tým , že on a jeho partia 
v listoch adresovaných občanom tvrdili, že Ing. Mečár duplicitne fakturoval  vykonané 
práce ale nedokázal to, a teda  občanov zavádzal. Opýtal sa,  kto v republike urobil to, 
že vrátil Environfondu 4 mil. korún. Skonštatoval, že keby sa zaplatili 4 mil. korún, 
ktoré boli vrátené, nemusela by mať obec problémy. Ďalej s pýtal, prečo sa 
nepokračovalo výstavbou kanalizácie do uličky popri škôlke, ale vo výstavbe od 
hájenky po les. 
• Ing. Dušan Puškár na to reagoval, že Puškárovci nemali takú moc aby vrátili 4 
mil. korún.  
Ich vzájomná výmena názorov o kanalizácií vyústila do osobného napádania a hrozila 
fyzickou výmenou názorov na čo ich starosta vyzval k ukľudneniu sa, lebo v opačnom 
prípade bude musieť volať políciu. 
• Jozef Golmic k tomu dodal, že časť kanalizácie od hájenky po les bola vybudovaná za 
peniaze obce. Obec mohla už koncom rok a 2011 dostať nejaké peniaze z Environfondu, ale 
na základe sťažnosti niektorých ľudí z Tarnavy  na Environfond prišla do obce následná 
kontrola, ktorá vykonala hĺbkovú kontrolu  dokladov a aj fyzickú kontrolu a nenašla žiadnu 
závadu okrem toho, že neboli viditeľné šachty, ktoré boli zakryté asfaltom. Firma Hypex 
šachty následne otvorila a každá šachta sa skontrolovala. A zase bolo ublížené obci a takto 
niekto  oberá obec o to aby sme dostali peniaze z Environfondu. Keď sa postavila časť 
kanalizácia a vodovodu, nech sa dokončí všetko a nech je konečne pokoj. 
• Ing. Michal Puškár  uviedol, že na preberacích protokoloch  medzi obcou 
a firmou Hypex chýbajú náležitosti o cene a kvalite.  
• Ing. Bc. Gabriel Badida sa opýtal Ing. Michal Puškára, že keď je kanalizácia urobená 
tak nekvalitne, kam sa chcel napojiť s kanalizáciou postavenou firmou Eurovia. Prečo bola 
urobená kanalizácia bez vodovodu. Keď bola kanalizácia postavená firmou Hypex zlá, 
nemalo sa pokračovať ďalej vo výstavbe. Ing. Michal Puškár mu odpovedal, že keby zostal 
v úrade starostu , mal v pláne dať kanalizáciu do takého stavu , aby vyhovovala normám. 
Ing. Bc. Gabriel Badida uviedol, že presne to sa  súčasnej dobe deje. 
• Poslanci Ing. Michal Puškár a Ing. Dušan Puškár v diskusii vyjadrili 
pripomienku, že zápisy z preberacieho konania na kanalizáciu v časti od hájenky po 
les a v časti od obecného úradu po hájenku neobsahujú informáciu o cene prevzatého 
diela, závady, odchýlky od projektu, nedorobky a vady, tlakové skúšky. Na tieto veci 
upozornili z dôvodu že v predchádzajúcom období pri nelegálnom užívaní kanalizácie 
došlo ku kontaminácií studní a infekčným ochoreniam dvoch rodín, o ktorých sú 
záznamy v korešpondencii obecného úradu.  
• Ing. Ctibor Mečár  sa Ing. Michala Puškára opýtal, čo urobil preto, aby boli tieto 
prípady súdne prešetrené a aby z toho boli vyvodené dôsledky. Ing. Michal Puškár na 
to nereagoval.  
• Ing. Dušan Puškár  informoval o tom, že v obci sa vyskytujú túlavé psy, ktoré mu 
roztrhali srnku, ktorú doma choval. Ďalej uviedol, v obci sa realizuje predaj chleba 
a pečiva priamo z auta  a tak ohrozuje existenciu miestnej predajne potravín 
• Starosta obce, Ing. Ignác Štefanič  mu odpovedal, že najbližší šarha je 
v Trebišove a ten, okrem toho že jeho služby sú veľmi drahé, pre množstvo práce 
odmieta prísť. Čo sa týka ambulantného predaja pečiva, starosta nemôže 
podnikateľovi zakázať, aby v obci predával pečivo. Podnikateľovi v rámci svojich 
právomoci okamžite navrhol alternatívu, aby dodával chlieb do miestnej predajne 
potravín. Prinútiť ho však nemôže.  










