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Hlavný kontrolór  obce Trnava pri Laborci,e-mail : oklamcak.roman100@gmail.com, 
mobil : +421 905 845 698  

___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

SPRÁVA č.1/2013 
o výsledku následnej finančnej kontroly  

 
 
 
 Podľa schváleného uznesenia Obecného zastupiteľstva v Trnave pri Laborci č.6/2013 
zo dňa 05.02.2013, vykonal zamestnanec kontrolného orgánu : 
 
Ing. Roman OKLAMČÁK, hlavný kontrolór obce Trnava pri Laborci 
 
v čase od 06.februára 2013 do 13.mája2013 
 
následnú finančnú kontrolu v týchto oblastiach : 
 
  1.Vyplatenie odmeny bývalej kontrolórke obce, 
  2.Vyplatenie odchodného pre zamestnancov obce, 
  3.Vyplatenie škodovej udalosti spôsobenej obecným traktorom, 
  4.Vyplatenie faktúry z roku 2005 pre Ing. ČIŽMÁRA, 
  5.Dodržanie prijatých uznesení pri výstavbe mosta, 
  6.Kúpa pozemku od p. PETRIČKA, 
  7.Vrátenie štátnej dotácie 4 mil. Sk, 
  8.Predaj rozostavanej budovy obce, 
  9.Vyplatenie mzdy zastupujúcemu starostovi za roky 2009 až 2010, 
10.Preverenie zmluvy medzi obcou Trnava pri Laborci a spoločnosťou EUROVIA z roku 
2010 o výstavbe kanalizácie, 
 
za obdobie : roky 2005 - 2013, 
 
na Obecnom úrade č. 163, 072 31 Trnava priLaborci.  
 
  
 
Kontrolou bolo zistené : 
 

 
 
Po preštudovaní jednotlivých mne dostupných písomných materiálov nachádzajúcich 

sa na Obecnom úrade v Trnave pri Laborci, týkajúcich sa predmetu kontrolymôžem 

jednoznačne konštatovať: 

 

1.Vyplatenie odmeny bývalej kontrolórke obce 
Na základe návrhov na udelenie odmeny hlavnej kontrolórke obce Emílii BOBÍKOVEJ :          
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a) Návrh na udelenie odmeny zo dňa 07.04.2009 vo výške 200,-€ 
-odmena bola vyplatená vo výplate za mesiac marec 2009 vo výške 200,-€ 
b) Návrh na udelenie odmeny zo dňa 17.08.2009 vo výške 43,-€ 
-odmena bola vyplatená vo výplate za mesiac august 2009 vo výške 43,-€ 
c) Návrh na udelenie odmeny zo dňa 01.12.2009 vo výške 200,-€ 
-odmena bola vyplatená vo výplate za mesiac november 2009 vo výške 200,-€ 
d) Návrh na udelenie odmeny zo dňa 08.02.2010 vo výške 60,-€ 
-odmena bola vyplatená vo výplate za mesiac január 2010 vo výške 60,-€ 
e) Návrh na udelenie odmeny zo dňa 29.10.2010 vo výške 200,-€ 
-odmena bola vyplatená v výplate za mesiac október 2010 vo výške 200,-€ 
 
 

Vyplatením vyššie uvedených odmien hlavnej kontrolórke obce Emílii BOBÍKOVEJ 
na základe rozhodnutia Ing. Michala PUŠKÁRA – zastupujúceho starostu obce Trnava pri 
Laborci došlo z jeho strany k porušeniu § 18c ods.5 zákona č.369/1990 Zb.o obecnom 
zriadení, podľa ktorého môže obecné zastupiteľstvo schváliť hlavnému kontrolórovi mesačnú 
odmenu až do výšky 30% z mesačného platu hlavného kontrolóra, v žiadnom prípade nie 
zástupca, resp. zastupujúci starosta obce, ako to bolo vykonané v uvedených prípadoch. 

Podľa môjho názoru zastupujúci starosta obce Trnava pri Laborci - Ing. Michal 
PUŠKÁR vyplatením odmien hlavnej kontrolórke obce Emílii BOBÍKOVEJ spôsobil obci 
škodu, spolu vo výške 703,-€ . Podľa § 420 Občianskeho zákonníka ( zákon č.40/1964 Zb. ), 
v znení neskorších predpisov každý zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil porušením právnej 
povinnosti. 

V súlade s §10 zákona č.514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri 
výkon verejnej moci a o zmene niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov  vo veciach 
náhrady škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím alebo nesprávnym úradným postupom 
orgánov územnej samosprávy pri výkone samosprávy v mene územnej samosprávy koná 
starosta obce, ak škodu spôsobil orgán obce.  
 
 
2.Vyplatenie odchodného pre zamestnancov obce 
Podľa bližšieho doplnenia k tomuto bodu týkajúceho sa kontroly odchodného, bolo starostom 
obce  - Ing. Ignácom ŠTEFANIČOM uvedené, že kontrola vyplatenia odchodného sa dotýka 
týchto bývalých zamestnancov obce :Marty MANDÁKOVEJ a Magdalény ČOREJOVEJ. 
 
 
a)Marta MANDÁKOVÁ 
Pani Marta Mandáková sa stala zamestnankyňou obce od 01.01.1971 podpísaním pracovnej 
zmluvy zo dňa 03.01.1971 na funkciu hospodárskeho a správneho pracovníka ( ďalšie 
pracovné zmluvy p. Mandákovej – zo dňa 18.08.1980, zo dňa 20.02.1981, zo dňa 31.01.1993, 
dohoda o zmene pracovnej zmluvy zo dňa 28.03.2002 a dodatok k pracovnej zmluve zo dňa 
28.03.2002 ). 
Pracovný pomer s obcou Trnava pri Laborci bol skončený dňa 30.06.2009 Dohodou 
o skončení pracovného pomeru zo dňa 29.06.2009 z dôvodu odchodu do starobného 
dôchodku. 
Podľa potvrdenia zo Sociálnej poisťovne zo dňa 02.05.2007 ( číslo : 505 825 2570 ) pani 
Mandáková poberá starobný dôchodok od 25.02.2007 ( taktiež Potvrdenie o výplate 
dôchodkových dávok zo dňa 14.10.2009 zo Sociálnej poisťovne ). 
Podľa § 76 ods.6 Zákonníka práce  - pri prvom skončení pracovného pomeru po nadobudnutí 
nároku na starobný dôchodok patrí zamestnancovi odchodné najmenej v sume jeho 
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priemerného mesačného zárobku podľa § 134, ak požiada o poskytnutie dôchodku pred 
skončením pracovného pomeru alebo bezprostredne po jeho skončení. 
Obidve podmienky nároku na odchodné v zmysle zákonníka práce boli splnené : starobný 
dôchodok poberá pani Mandáková od 25.02.2007 a dňa 30.6.2009 skončila Dohodou 
o skončení pracovného pomeru. Nevidím dôvod prečo zástupca starostu nevyplatil odchodné 
pani Mandákovej, porušil tým vyššie spomínaný §76 ods.6 vtedy platného Zákonníka 
práce. 
V súlade s kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní 
postupujú podľa zákona č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone 
práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších 
predpisov na rok 2009 zamestnávateľ poskytne zamestnancovi odchodné nad ustanovený 
rozsah podľa § 76 ods. 6 Zákonníka práce, najmenej v sume jedného funkčného platu 
zamestnanca.  
Odchodné pre pani Mandákovú bolo vyplatené vo výplate za mesiac apríl 2011 v súlade 
s uznesením č.20/2011 zo dňa 08.04.2011 v sume dvojnásobku funkčného platu zo dňa 
20.01.2009. 
 
 
b)Magdaléna ČOREJOVÁ 
Pani Magdaléna Čorejová sa stala zamestnankyňou obce od 01.07.2002 podpísaním pracovnej 
zmluvy zo dňa 01.07.2002 na funkciu učiteľky a riaditeľky MŠ Trnava pri Laborci ( dohoda 
o zmene pracovnej zmluvy zo dňa 31.12.2008 – zmena pracovného úväzku na 90 % ). 
Pracovný pomer s obcou Trnava pri Laborci bol skončený dňa 19.08.2009 Dohodou 
o skončení pracovného pomeru zo dňa 05.08.2009. 
Podľa potvrdenia zo Sociálnej poisťovne zo dňa 09.09.2006 ( číslo : 505 1081410 ) pani 
Čorejová poberá starobný dôchodok od 08.07.2006. 
Podľa § 76 ods.6 Zákonníka práce  - pri prvom skončení pracovného pomeru po nadobudnutí 
nároku na starobný dôchodok patrí zamestnancovi odchodné najmenej v sume jeho 
priemerného mesačného zárobku podľa § 134, ak požiada o poskytnutie dôchodku pred 
skončením pracovného pomeru alebo bezprostredne po jeho skončení. 
Obidve podmienky nároku na odchodné v zmysle zákonníka práce boli splnené : starobný 
dôchodok poberá pani Čorejová od 08.07.2006 a dňa 09.09.2009 skončila Dohodou 
o skončení pracovného pomeru. Taktiež nevidím dôvod prečo zástupca starostu nevyplatil 
odchodné pani Čorejovej, porušil tým vyššie spomínaný §76 ods.6 vtedy platného 
Zákonníka práce.  
V súlade s kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní 
postupujú podľa zákona č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone 
práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších 
predpisov na rok 2009 zamestnávateľ poskytne zamestnancovi odchodné nad ustanovený 
rozsah podľa § 76 ods. 6 Zákonníka práce, najmenej v sume jedného funkčného platu 
zamestnanca.  
Odchodné pre pani Čorejovú bolo vyplatené vo výplate za mesiac apríl 2011 v súlade 
s uznesením č.20/2011 zo dňa 08.04.2011 v sume dvojnásobku funkčného platu zo dňa 
31.07.2009. 
 
 
3. Vyplatenie škodovej udalosti spôsobenej obecným traktorom 
Podľa objednávky zo dňa 15.02.2010 na opravu poškodeného osobného automobilu 
RenaultThália ŠPZ MI 373 CB odhŕňajúcim pluhom obce Trnava pri Laborci dodávateľovi 
WINKLER, s.r.o., Lastomírska 161, 071 01 Michalovce je zrejmé, že došlo k škodovej 
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udalosti. Taktiež o tom svedčí faktúra č.1100223 zo dňa 19.02.2010 ( zaevidovaná ten istý 
deň v Knihe došlých faktúr za rok 2010 ) na sumu 2 068,37 € s dátumom splatnosti 
26.02.2010, ktorá bola uhradená dňa 22.02.2010, čo vyplýva aj z Denníka účtovných 
prípadov 02/2010 – 03/2010. 
Obec Trnava pri Laborci je vlastníkom motorového vozidla  CRYSTAL 8145, o čom svedčí 
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla                        
č. 6 807 687 912 ( Povinné zmluvné poistenie ) od 01.02.2010 na neurčito v Komunálnej 
poisťovni, a.s. 
Z uvedeného vyplýva, že zástupca starostu Ing. Michal PUŠKÁR uhradením predmetnej 
faktúry č.1100223 v sume 2 068,37 € porušil Čl. 7 bod 3. Zásad hospodárenia 
a nakladanias majetkom obce Trnava pri Laborci, ktoré boli schválené na zasadnutí 
obecného zastupiteľstvadňa 27.03.2009 uznesením č.2. Z uvedeného Čl. 7 bod.3 Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom obce Trnava pri Laborci vyplýva, že o zmluvných 
prevodoch hnuteľného majetku obce rozhoduje starosta obce, ak ide o hodnotu do 2 000,-€. 
Úhradou predmetnej faktúry taktiež došlo zo strany Ing. Michala PUŠKÁRA – zastupujúceho 
starostu obce Trnava pri Laborci k porušeniu uznesenia č.4 obecného zastupiteľstva 
v Trnave pri Laborci, schváleného na mimoriadnom zasadnutí dňa 12.12.2008, podľa 
ktorého obecné zastupiteľstvo schválilo zástupcovi starostu obce podpisové právo do 50 000,-
Sk ( t.j. 1 659,70 € ) na bežné výdavky obecného úradu. 
Úhradou predmetnej faktúry taktiež došlo zo strany Ing. Michala PUŠKÁRA – zastupujúceho 
starostu obce Trnava pri Laborci k porušeniu § 4 písm. c)zákona č.502/2001 Z. z. o finančnej 
kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších 
predpisov, podľa ktorého cieľom finančnej kontroly je dodržiavanie hospodárnosti, 
efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami – čo v tomto prípade 
vykonané nebolo. 
Úhradou predmetnej faktúry taktiež došlo zo strany Ing. Michala PUŠKÁRA – zastupujúceho 
starostu obce Trnava pri Laborci k porušeniu § 31ods.1 písm. j)zákona č.523/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení 
neskorších predpisov, podľa  ktorého porušením finančnej disciplíny je nehospodárne, 
neefektívne a neúčinné vynakladanie verejných prostriedkov. 

Podľa môjho názoru zastupujúci starosta obce Trnava pri Laborci - Ing. Michal 
PUŠKÁR zaplatením predmetnej faktúry č.1100223 zo dňa 19.02.2010  vo výške 2 068,37 € 
spôsobil obci škodu vo výške zaplatenej faktúry 2 068,37,-€ . Podľa § 420 Občianskeho 
zákonníka ( zákon č.40/1964 Zb. ), v znení neskorších predpisov každý zodpovedá za škodu, 
ktorú spôsobil porušením právnej povinnosti. 

V súlade s §10 zákona č.514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri 
výkon verejnej moci a o zmene niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov  vo veciach 
náhrady škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím alebo nesprávnym úradným postupom 
orgánov územnej samosprávy pri výkone samosprávy v mene územnej samosprávy koná 
starosta obce, ak škodu spôsobil orgán obce.  
 
 
4. Vyplatenie faktúry z roku 2005 pre Ing. ČIŽMÁRA 
Zo zápisnice z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Trnave pri Laborci zo 
dňa 12.12.2008 vyplýva, že obecné zastupiteľstvo schválilo uznesenie č.10, podľa ktorého 
súhlasí s uhradením faktúry p. Ing. Štefanovi Čižmárovi ( firma Agropro ) vo výške    
44 000,- Sk, ktorá je restom z roku 2005. V tomto uznesení obecné zastupiteľstvo taktiež 
ukladá zástupcovi starostu obce s Ing. Čižmárom uzatvoriť pracovnú zmluvu o technickom 
dozore na diele „Kanalizácia obce Trnava p/L“. 
Skontroloval som Knihu faktúr za roky 1998 – 2009, avšak v roku 2005nie je v Knihe 
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faktúr zaevidovaná žiadna faktúra od p. Ing. Štefana Čižmára alebo firmy AGROPRO. 
Zo zápisnice z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Trnave pri Laborci, 
konaného dňa 12.12.2008 vyplýva, že poslanci obecného zastupiteľstva boli 
upovedomenízastupujúcim starostom obce Trnava pri Laborci - Ing. Michalom PUŠKÁROM  
aj s tou skutočnosťou, že z roku 2005 je ešte nevyplatená faktúra firme AGROPRO  v sume  
44 000,- Sk za technickú výpomoc. Podľa môjho názoru došlo zo strany Ing. Michala 
PUŠKÁRA – zastupujúceho starostu obce Trnava pri Laborci k naplneniu §326 Trestného 
zákona, v znení neskorších predpisov - k zneužitiu právomoci verejného činiteľa.  
Podľa Knihy faktúr je predmetná faktúra č.0814 od firmy Ing. Štefan Čižmár AGROPRO 
zaevidovaná pod poradovým číslom 269 zo dňa 16.12.2008 na sumu 44 000,- Sk, ktorá bola 
aj uhradená 16.12.2008. Spomínaná faktúra č.0814 bola vystavená dňa 01.12.2008, splatná 
15.12.2008 fakturovaná na základe dohody za výkon inžinierskej činnosti na stavbe 
„Vodovod Trnava pri Laborci – I. etapa“.Žiadna dohoda ( spomínaná vo faktúre č.0814 ) za 
výkon inžinierskej činnosti na stavbe „Vodovod Trnava pri Laborci – I. etapa“ s firmou Ing. 
Štefan Čižmár AGROPRO sa nenachádza v písomnej forme na Obecnom úrade v Trnave 
pri Laborci. 
Úhradou faktúry č.0814 došlo zo strany Ing. Michala PUŠKÁRA – zastupujúceho starostu 
obce Trnava pri Laborci k porušeniu § 31ods.1 písm. g) zákona č.523/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení 
neskorších predpisov, podľa ktorého porušením finančnej disciplíny je umožnenie 
bezdôvodného obohatenia získaním finančného prospechu z verejných prostriedkov. 
Podľa môjho názoru došlo v tomto prípade zo stranyfirmy Ing. Štefan Čižmár AGROPRO 
k bezdôvodnému obohateniu v zmysle §451 Občianskeho zákonníka č.40/1964 Zb. , v znení 
neskorších predpisov. 
Existuje v evidencii písomných dokumentov obce písomný materiál Rozdelenie dohodnutej 
ceny podľa predmetu plnenia v zmluve a bodu 3.3 „Sadzobníka“, v ktorom je nejaký obsah 
dopísaný rukou ( nečitateľný ), podľa môjho názoru došlo v zmysle § 176 Trestného zákona 
k falšovaniu a pozmeňovaniu verejnej listiny.  
 
 
5. Dodržanie prijatých uznesení pri výstavbe mosta 
Podľa zápisnice z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Trnave pri Laborci zo dňa 
06.07.2009 schválili poslanci obecného zastupiteľstva uznesenie č.2, ktorým odsúhlasili 
výstavbu mosta cez miestny potok poniže č. d.100–p. Mojmíra KOŠČÁKA v sume 
200 000,- Sk ( 6 638,78 € ). V tomto uznesení obecné zastupiteľstvo taktiež uložilo 
zástupcovi starostu obce vstúpiť do jednania o uzatvorení zmluvy o budúcej zmluve s p. 
Mikulášom PETRIČKOM. Ide o odkúpenie parcely č.611 a 308/2,3, kat. ú. Trnava pri 
Laborci na cestu k uvedenému mostu. Odsúhlasená kúpne cena : 500,-€. 
V knihe faktúr za roky 1998 – 2009 sa nachádza posledný záznam  : poradové číslo 126 zo 
dňa 25.06.2009 na sumu 23,80 € - Oprava ústredne rozhlasu. Z uvedeného vyplýva, že 
nezaevidovaním predmetnej faktúry v Knihe došlých faktúr za roky 1998 - 2009 došlo 
k porušeniu § 32 zákona č.431/2002 o účtovníctve , v znení neskorších predpisov 
v súvislosti s preukázateľnosťou účtovného záznamu. 
Dňa 24.09.2009 firma EUROVIA – Cesty, a.s. vystavila obci Trnava pri Laborci faktúru č. : 
490600680007722009 na sumu 8 253,77 € s dátumom splatnosti 24.10.2009 za Premostenie 
potoka v obci Trnava pri Laborci. 
Vyššie spomínaná faktúra č. 490600680007722009 bola uhradená v sume 8 253,77 € dňa 
01.10.2009 z účtu obce č. : 4200429002/5600. 
Z uvedeného vyplýva, že zástupca starostu Ing. Michal PUŠKÁR uhradením predmetnej 
faktúry č.490600680007722009  v sume 8 253,77 € porušil uznesenie č.2 obecného 
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zastupiteľstva v Trnave pri Laborci, schváleného na riadnom zasadnutí dňa 06.07.2009, 
podľa ktorého obecné zastupiteľstvo schválilo výstavbu mosta cez miestny potok poniže č. 
d.100–p. Mojmíra KOŠČÁKAv sume 200 000,- Sk ( 6 638,78 € ). 
Úhradou predmetnej faktúry taktiež došlo zo strany Ing. Michala PUŠKÁRA – zastupujúceho 
starostu obce Trnava pri Laborci k porušeniu § 4 písm. c)zákona č.502/2001 Z. z. o finančnej 
kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších 
predpisov, podľa ktorého cieľom finančnej kontroly je dodržiavanie hospodárnosti, 
efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami – čo v tomto prípade 
vykonané nebolo.  
Úhradou predmetnej faktúry taktiež došlo zo strany Ing. Michala PUŠKÁRA – zastupujúceho 
starostu obce Trnava pri Laborci k porušeniu § 31ods.1 písm. k)zákona č.523/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení 
neskorších predpisov, podľa ktorého porušením finančnej disciplíny je nedodržanie 
ustanoveného alebo určeného spôsobu nakladania s verejnými prostriedkami. 
 
 
6.Kúpa pozemku od p. PETRIČKA 
Podľa zápisnice z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Trnave pri Laborci zo dňa 
06.07.2009 schválili poslanci obecného zastupiteľstva uznesenie č.2, ktorým odsúhlasili 
výstavbu mosta cez miestny potok poniže č. d.100–p. Mojmíra KOŠČÁKA v sume 200 000,- 
Sk ( 6 638,78 € ). V tomto uznesení obecné zastupiteľstvo taktiež uložilo zástupcovi 
starostu obce vstúpiť do jednania o uzatvorení zmluvy o budúcej zmluve s p. Mikulášom 
PETRIČKOM. Ide o odkúpenie parcely č.611 a 308/2,3, kat. ú. Trnava pri Laborci na 
cestu k uvedenému mostu. Odsúhlasená kúpne cena : 500,-€. 
 
Dňa 02.11.2009 bola podpísaná Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti 
uzavretá podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi Predávajúcim :Mikulášom 
PETRIČKOM  a Kupujúcim : Obec Trnava pri Laborci, zastúpená zastupujúcim starostom 
obce Ing.Michalom PUŠKÁROM. Podľa tejto kúpnej zmluvy predávajúci predáva svoj podiel 
v ½ z nehnuteľnosti v katastrálnom území Trnava pri Laborci vytvorený geometrickým 
plánom č. 14328810-41/2009 ako parcely KN – C : 
748/47 o výmere 195 m2 zast. plocha,  
617 o výmere 374 m2 zast. plocha,  
623/3 o výmere 56 m2 zast. plocha,  
531/5 o výmere 136 m2 zast. plocha, 
za sumu 500,- €, ktorá bola uhradená v hotovosti z pokladne obecného úradu v Trnave pri 
Laborci dňa 05.11.2009, čo dokazuje kópia výdavkového dokladu zo dňa 05.11.2009 a denník 
účtovných prípadov 11/2009. 
 
Dňa 09.10.2010 bolo obci Trnava pri Laborci doručené Rozhodnutie Obvodného 
pozemkového úradu Michalovce zo dňa 31.05.2010 o zastavení konania  vo veci vydania 
rozhodnutia o zmene druhu pozemku v kat. území Trnava pri Laborci z dôvodu, že neboli 
odstránené nedostatky podania. 
Dňa 22.03.2013 bolo obci Trnava pri Laborci doručené Rozhodnutie Správy katastra 
Michalovce o zastavení konania návrhu na vklad kúpnej zmluvy zo dňa 02.11.2009, pretože 
novovytvorený druh pozemku parcely č.748/47 je možné zapísať len na základe rozhodnutia 
orgánu Poľnohospodárskeho pôdneho fondu o zmene druhu pozemku. 
Úhradou kúpnej ceny za predmetné pozemky došlo zo strany Ing. Michala PUŠKÁRA – 
zastupujúceho starostu obce Trnava pri Laborci k porušeniu § 4 písm. c)zákona č.502/2001 
Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
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v znení neskorších predpisov, podľa ktorého cieľom finančnej kontroly je dodržiavanie 
hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami – čo 
v tomto prípade vykonané nebolo.  
 
7.Vrátenie štátnej dotácie 4 mil. Sk 
 
Dňa 15.04.2008 Rozhodnutím ( č. 59907/Č-75/08 ) ministra životného prostredia Slovenskej 
republiky o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu boli pre obec 
Trnava pri Laborci schválené finančné prostriedky vo výške 4.000.000,00 Sk na akciu 
Kanalizácia Trnava pri Laborci.  
Dňa 02.06.2008 Rozhodnutím minister životného prostredia Slovenskej republiky 
o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu pre obec Trnava pri Laborci 
zmenil rozhodnutie zo dňa 15.04.2008 ( č. 59907/Č-75/08 ) nasledovne : poskytnutie 
finančných prostriedkov vo výške 2.000.000,00 Sk na akciu Kanalizácia Trnava pri Laborci.  
Následne dňa 16.06.2008 bola podpísaná Zmluva č.5990708U01 o poskytnutí podpory 
z Environmentálneho fondu formou dotácie vo výške 2.000.000,00 Sk na akciu Kanalizácia 
Trnava pri Laborci medzi obcou Trnava pri Laborci a Environmentálnym fondom. 
Dňa 01.10.2008 bola podpísaná Zmluva č.60730 08U01 o poskytnutí podpory 
z Environmentálneho fondu formou dotácie vo výške 2.000.000,00 Sk na akciu Vodovod 
Trnava pri Laborci medzi obcou Trnava pri Laborci a Environmentálnym fondom. 
Za obec Trnava pri Laborci podpisoval obidve tieto zmluvy zástupca starostu Ing. Tibor 
PESTUCH, ktorého obecné zastupiteľstvo v Trnave pri Laborci uznesením číslo 1/2008 zo 
dňa 14.02.2008 poverilo zastupovaním starostu obce v čase od 22.01.2008. 
Dňa 20.05.2008 obecné zastupiteľstvo v Trnave pri Laborci schválilo uznesenie č.3, podľa 
ktorého pridelené finančné prostriedky z Environmentálneho fondu na rok 2008 vo výške 
4.000.000,00 Sk sa preinvestujú na výstavbu nových, t.j. doposiaľ nezačatých trás. 
Dňa 16.10.2008 zaslal zástupca starostu obce Ing. Tibor PESTUCH na Environmentálny fond 
o vyjadrenia stanoviska či obec Trnava pri Laborci môže uzatvoriť zmluvu s iným 
dodávateľom v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, keďže terajší dodávateľ stavby si 
neplní svoje povinnosti a či je  možné presunúť splatnosť faktúr do 15.12.2008. 
Od Environmentálneho fondu prišlo obci Trnava pri Laborci dňa 24.10.2008 nasledovné 
Stanovisko fondu : odstúpiť od zmluvy o dielo uzatvorenej medzi obcou a dodávateľom 
stavby je možné len v súlade s podmienkami tejto zmluvy a to vzájomnou dohodou 
zmluvných strán dodatkom k tejto zmluve. S predĺžením termínu predkladania faktúr 
a dokladov k uvoľňovaniu poskytnutej dotácie do 15.12.2008 fond súhlasí za podmienky, že 
do 15.11.2008 doručí obec Environmentálneho fondu písomnú informáciu, či bude predmetné 
stavby realizovať súčasný alebo nový dodávateľ. 
Dňa 23.10.2008 obecné zastupiteľstvo v Trnave pri Laborci zobralo na vedomie uznesením 
č.13/2008 za A/ návrh Ing. Tibora PESTUCHA o vzdaní sa funkcie zástupcu starostu obce 
k 31.10.2008.  
Dňa 28.11.2008 na mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva v Trnave pri Laborci bol 
uznesením č.2 zvolený za zástupcu starostu obce Ing. Michal PUŠKÁR. Uznesením č.8 zo 
dňa 28.11.2008 obecné zastupiteľstvo v Trnave pri Laborci zobralo na vedomie, že starosta 
obce Ing. Gabriel SKUS odovzdal všetky svoje právomoci zástupcovi starostu obce Ing. 
Michalovi PUŠKÁROVI.  
Podľa môjho názoru, tým že obec Trnava pri Laborci nevyužila všetky možnosti a nečerpala 
schválené finančné prostriedky z Environmentálneho fondu v  došlo zo strany Ing. Tibora 
PESTUCHA zástupcu starostu obce ( v období od 22.01.2008 – do 31.10.2008 ) a zo strany  
Ing. Michala PUŠKÁRA – zastupujúceho starostu obce Trnava pri Laborci ( v období od 
28.11.2008 ) k porušeniu § 4 písm. c)zákona č.502/2001 Z. z. o finančnej kontrole 
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a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, 
podľa ktorého cieľom finančnej kontroly je dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti 
a účinnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami – čo v tomto prípade vykonané nebolo.  
 
 
8.Predaj rozostavanej budovy obce 
Dňa 27.10.2008 na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva v Trnave pri Laborci bolo 
schválené uznesenie č.14/2008 po A/ obecné zastupiteľstvo berie na vedomie zmluvu 
o budúcej zmluve o odpredaji účelovej budovy Bytovému spoločenstvu Trnava pri Laborci, 
s.r.o. Výška za odpredaj budovy bude dojednaná na nasledujúcom zasadaní OZ. 
Dňa 31.10.2008 na zasadnutí mimoriadneho zastupiteľstva obce Trnava pri Laborci obecné 
zastupiteľstvo uznesením č.15/2008 po A/ odpredalo účelovú budovu v sume 950 000,- Sk 
pre Bytové spoločenstvo Trnava pri Laborci s.r.o. s tým, že vklad do katastra hradí obec 
Trnava pri Laborci. 
Dňa 31.10.2008 bola podpísaná Zmluva o budúcej zmluve medzi budúcim predávajúcim : 
Obec Trnava pri Laborci, zastúpená Ing. Tiborom PESTUCHOM – zástupcom starostu obce 
a budúcim kupujúcim Bytové spoločenstvo Trnava pri Laborci s.r.o., zastúpená budúcimi 
spoločníkmi – Katarínou PUŠKÁROVOU, Martinom MIŽOM, Ing. Michalom PUŠKÁROM, 
Milanom KRÁĽOM a Monikou ŠTEFANIČOVOU. 
Podľa výpisu z Obchodného registra bolo Bytové spoločenstvo Trnava pri Laborci s.r.o. 
zapísané v Obchodnom registri od 01.12.2008. 
Dňa 05.12.2008 bola podpísaná Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti medzi 
Obcou Trnava pri Laborci, zastúpená Ing. Michalom PUŠKÁROM, zástupcom starostu obce 
a Bytovým spoločenstvom Trnava pri Laborci s.r.o., zastúpená Ľubošom PUŠKÁROM, 
konateľom spoločnosti. 
Dňa 05.12.2008 obec Trnava pri Laborci podala Návrh na vklad vlastníckeho práva do 
katastra nehnuteľností na Správu katastra Michalovce.  
Dňa 19.12.2008 bola na účet obce Trnava pri Laborci, č. ú. : 4200429002/5600 vložená kúpna 
cena 950 000,-Sk ( v zmysle Čl. II. Kúpna cena,  Kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva 
k nehnuteľnosti zo dňa 05.12.2008 ) v hotovosti v stanovenom termíne do 14 dní od zápisu na 
katastri. 
Dňa 31.10.2008 na mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva poslanci schválili 
uznesenie č.15/2008 : „Obecné zastupiteľstvo A/ Odpredáva :Účelovú budovu v sume 
950 000,- Sk pre Bytové spoločenstvo Trnava pri Laborci s.r.o. s tým, že vklad do katastra 
hradí Obec Trnava pri Laborci, B/ Berie na vedomie : Oznámenie, že Mgr. Angela 
PUŠKÁROVÁ, neprijíma funkciu kontrolórky obce.“ Dňa 11.12.2008 bol urobený Výpis 
z uznesenia OZ zo dňa 31.10.2008 Číslo 15/2008, ktorý má nasledovné znenie : „Obecné 
zastupiteľstvo odpredáva viacúčelovú nedokončenú stavbu s pozemkom, parcelné číslo 286/2 
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 170 m2 , katastrálne územie 865 273 Trnava pri 
Laborci, zapísanom v katastri nehnuteľností Katastrálneho úradu Správa katastra Michalovce, 
na liste vlastníctva č.893. Túto nedokončenú stavbu a pozemok odpredáva v sume 950 000,- 
Sk, pre Bytové spoločenstvo Trnava pri Laborci s.r.o. s tým, že vklad do katastra hradí Obec 
Trnava pri Laborci.“ Podľa môjho názoru vyhotovením takéhoto Výpisu z uznesenia OZ zo 
dňa 31.10.2008 číslo 15/208, došlo v zmysle § 176 Trestného zákona k falšovaniu 
a pozmeňovaniu verejnej listiny.   

Dňa 12.12.2008 na mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva poslanci schválili 
uznesenie č.11, podľa ktorého obecné zastupiteľstvo ukladá zástupcovi starostu obce doplniť 
kúpnopredajnú zmluvu o odpredaji viacúčelovej budovy Bytovému spoločenstvu Trnava p/L, 
s.r.o. o menný zoznam bytového spoločenstva a o vecné bremeno nemožnosti odpredaja 
svojho podielu mimo rodinných príslušníkov. Doplnenú kúpnopredajnú zmluvu pred 
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podpisom prerokovať v obecnom zastupiteľstve. 
Zo zápisnice z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 29.12.2008 je 
zrejmé, že poslanci prerokovali Dodatok č.1 ku kúpnopredajnej zmluve viacúčelovej budovy, 
s ktorým však nesúhlasili, ale žiadali do kúpnopredajnej zmluvy zapracovať vecné bremeno 
zákazu predaja nehnuteľnosti po dobu 15-tich rokov od kolaudácie. Tiež požiadali 
predsedajúceho, aby oboznámil obecné zastupiteľstvo s takto opraveným LV-čkom, čo bolo 
posunuté do návrhu uznesení. Poslanci schválili dňa 29.12.2008 uznesenie č.1, kde obecné 
zastupiteľstvo žiada starostu obce kúpnopredajnú zmluvu viacúčelovej budovy doplniť 
o vecné bremeno zákazu predaja nehnuteľnosti po dobu 15-tich rokov od kolaudácie 
a následne oboznámiť obecné zastupiteľstvo s takto opraveným LV-čkom ( Dodatok č.1 ku 
kúpnopredajnej zmluve sa nenachádza v písomných materiáloch obce Trnava pri Laborci ) . 
 
Dňa 02.12.2006 bol za starostu obce zvolený Ing. Gabriel SKUS. Dňa 19.01.2009 Ing. 
Gabriel SKUS - starosta obce sa v zmysle §13a ods.1 písm. c) vzdal mandátu starostu obce 
Trnava pri Laborci ku dňu 19.01.2009. 
Dňa 14.02.2008 uznesením č.1 obecné zastupiteľstvo poverilo Ing. Tibora PESTUCHA 
zastupovaním starostu obce v čase od 22.01.2008. 
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva zo dňa 23.10.2008 zobralo obecné zastupiteľstvo 
uznesením č.13 na vedomie návrh Ing. Tibora PESTUCHA o vzdaní sa funkcie zástupcu 
starostu obce k 31.10.2008. 
Na mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva zo dňa 28.11.2008 obecné zastupiteľstvo 
uznesením č.2 zvolilo Ing. Michala PUŠKÁRA za zástupcu starostu obce. 
Na tom istom zasadnutí obecného zastupiteľstva poslanci uznesením č.8 zobrali na vedomie, 
že starosta obce Ing. Gabriel SKUS odovzdal všetky svoje právomoci zástupcovi starostu 
obce Ing. Michalovi PUŠKÁROVI. 
Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 29.12.2008 schválili uznesenie č.4, že obecné 
zastupiteľstvo berie na vedomie, že zástupca starostu obce Ing. Michal PUŠKÁR, aby 
odstránil patovú situáciu obce odovzdal starostovi obce Ing. Gabrielovi SKUSOVI jeho 
listinu odovzdania právomoci zo dňa 2811.2008, overenú podľa osvedčovacej knihy 
č.164/2008, ako aj súdny spis obce s firmou HYPEX, s.r.o., Michalovce o 10,8 mil. Sk.  
Obecné zastupiteľstvo dňa 19.01.2009 na mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva 
v Trnave pri Laborci zobralo uznesením č.1 na vedomie, že Ing. Gabriel SKUS dňa 
19.01.2009 odstúpil z funkcie starostu obce Trnava pri Laborci. Na tom istom mimoriadnom 
zasadnutí obecného zastupiteľstva bolo uznesením č.2 schválené poverenie zástupcu starostu 
obce Ing. Michala PUŠKÁRA plnením úloh starostu obce v plnom rozsahu podľa zákona 
o obecnom zriadení č.369/1990 Zb., §13b do zvolenia nového starostu obce. 
Zástupca starostu obce Ing. Michal PUŠKÁR podpísaním Kúpnej zmluvy o prevode 
vlastníctva k nehnuteľnosti zo dňa 05.12.2008 medzi Obcou Trnava pri Laborci, zastúpenou 
Ing. Michalom PUŠKÁROM, zástupcom starostu obce a Bytovým spoločenstvom Trnava pri 
Laborci s.r.o., zastúpenou Ľubošom PUŠKÁROM, konateľom spoločnosti, porušil §13b, 
ods.4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien, pretože 
zastupoval starostu obce v plnom rozsahu na čo mal právo až 19.01.2009 zaniknutím mandátu 
starostu pred plynutím funkčného obdobia v zmysle §13a ods.1 písm. c) zákona č.369/1990 
Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien.    
Podľa môjho názoru podpísaním kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti zo dňa 
05.12.2008, neprerokovaním jej v obecnom zastupiteľstve - porušením uznesenia č.11 
obecného zastupiteľstva zo dňa 12.12.2008 došlo zo strany Ing. Michala PUŠKÁRA – 
zastupujúceho starostu obce Trnava pri Laborcik naplneniu §326 Trestného zákona, v znení 
neskorších predpisov - kzneužitiu právomoci verejného činiteľa.  
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9.Vyplatenie mzdy zastupujúcemu starostovi za roky 2009 až 2010 
Tento bod, týkajúci sa následnej finančnej kontroly je predmetom súdneho sporu, kde obec 
Trnavu pri Laborci zastupuje Advokátska kancelária JUDr. Ing. Michal PLENTA – advokát. 
Dňa 02.04.2013 bol obci Trnava pri Laborci doručený Rozsudok v mene Slovenskej 
republiky pod číslom : 3T/70/2012-225, 7712010244. 
Ďalej sa týmto bodom následnej finančnej kontroly nebudem v Správe č.1/2013 o výsledku 
následnej finančnej kontroly zaoberať. 
 
10.Preverenie zmluvy medzi obcou Trnava pri Laborci a spoločnosťou EUROVIA 
z roku 2010 o výstavbe kanalizácie 
Kontrola tohto bodu následnej finančnej kontroly si vyžaduje dlhší čas, preto odporúčam 
obecnému zastupiteľstvu v Trnave pri Laborci presunúť, resp. zahrnúť túto kontrolu do Plánu 
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Trnava pri Laborci na II. polrok 2013.  
 
Zoznam príloh, ktoré tvoria najmä doklady a písomnosti vzťahujúce sa k predmetu následnej 
finančnej kontroly tvorí prílohu k tejto Správe č.1/2013 o výsledku následnej finančnej 
kontroly ( str.11-12 tejto Správy č.1/2013 o výsledku následnej finančnej kontroly ). 
 
 
Kontrolný orgán prerokoval dňa 13.05.2013v Trnave pri Laborci Správu č.1/2013 o výsledku 
následnej finančnej kontroly. 
 
Kontrolovaný subjekt môže  ku kontrolným zisteniam podať námietky v lehote : do 7 dní. 
 
Správa č.1/2013 o výsledku následnej finančnej kontroly bola vyhotovená v dvoch 
rovnopisoch, z ktorých je jeden pre kontrolovaný subjekt a jeden pre kontrolný orgán. 
 
 
 
 
Za kontrolovaný subjekt :  

 
Ing. Ignác ŠTEFANIČ v.r. 
 starosta obce      
 
 
 
 
Za kontrolný orgán :      

 
Ing. Roman OKLAMČÁK v.r. 
hlavný kontrolór obce    
 
 
 
 
 
 
 



11 
 

Zoznam príloh k Správe č.1/2013 o výsledku následnej finančnej kontroly 

 
 
 

K bodu č. 1.Vyplatenie odmeny bývalej kontrolórke obce 
Návrhy na udelenie odmeny zo dňa 07.04.2009, 17.08.2009, 01.12.2009, 08.02.2010               
a 29.10.2009 
Mzdové listiny za obdobie : 1/2009 – 12/2009 a 1/2010 – 12/2010 
Výplatné pásky za 8/2009 
K bodu č. 2.Vyplatenie odchodného pre zamestnancov obce  
p. Magdaléna ČOREJOVÁ 
Stanovisko MPSVaR SR zo dňa 26.08.2009 
Odpoveď obce na Váš list zo dňa 21.08.2009 zo dňa 22.09.2009 
Oznámenie obce zo dňa 20.09.2009 
Žiadosť o preplatenie odchodného zo dňa 14.08.2009 
Príloha č.1 zo dňa 29.04.2011 
Dohoda o skončení pracovného pomeru zo dňa 05.08.2009 
Určenie funkčného platu zo dňa 31.07.2009 
Rozhodnutie sociálnej poisťovne zo dňa 09.09.2006 
Dohoda o zmene pracovnej zmluvy zo dňa 31.12.2008 
Pracovná zmluva zo dňa 01.07.2002 
p. Marta MANDÁKOVÁ 
Dohoda o skončení pracovného pomeru zo dňa 29.06.2009 
Rozhodnutie sociálnej poisťovne zo dňa 02.05.2007 
Výzva na úhradu zo dňa 22.02.2011 
Výzva zo dňa23.09.2009 
Určenie funkčného platu zo dňa 20.01.2009 
Obec Trnava pri Laborci zo dňa 29.10.2009 
Potvrdenie o výplate dôchodkových dávok zo dňa 14.10.2009 
Doplatenie mzdy – výzva zo dňa 08.07.2009 
Príloha č.1 zo dňa 29.04.2011 
Mzdová listina za obdobie 1/2011-6/2011 
K bodu č. 3.Vyplatenie škodovej udalosti spôsobenej obecným traktorom 
Faktúra 1100223 zo dňa 19.02.2010 
Objednávka č.1/2/10 zo dňa 15.02.2010 
Kniha došlých faktúr za rok 2010, str. za obdobie 1.2.-28.2.2010 
Denník účtovných prípadov za 02/2010 – 03/2010 
Zápisnica z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva v Trnava p/L konaného dňa 
27.03.2009 
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla číslo : 
6 807 687 912  
K bodu č. 4.Vyplatenie faktúry z roku 2005 pre Ing. ČIŽMÁRA 
Faktúra číslo 0814 zo dňa 01.12.2008 
Rozdelenie Dohodnutej ceny podľa predmetu plnenia v zmluve a bodu 3.3“Sadzobníka“ zo 
dňa apríl 2001 
Platobný poukaz zo dňa 05.12.2008 
Výpis z účtu 4200429002/5600 číslo 51 zo dňa 19.12.2008 
Príkaz na úhradu zo dňa 16.12.2008 
Kniha došlých faktúr za roky 1998 – 2009, por.č.269 v roku 2008 
Denník účtovných prípadov za 12/2008 



12 
 

Zápisnica z mimoriadneho zasadania OZ v Trnave p/L, konaného dňa 12.12.2008 
K bodu č. 5.Dodržanie prijatých uznesení pri výstavbe mosta 
Faktúra č.490600680007722009 zo dňa 24.09.2009 
Denník účtovných prípadov 09/2009 – 12/2009 
Kniha došlých faktúr za roky 1998 – 2009, por.č.126 v roku 2009 zo dňa 25.06. posledná 
evidovaná faktúra 
Zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach zo dňa 24.09.2009 
Príkaz na úhradu zo dňa 01.10.2009 
Zápisnica z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva v Trnava p/L, konaného dňa 
06.07.2009 
K bodu č. 6.Kúpa pozemku od p. PETRIČKA 
Kúpna zmluva  zo dňa 02.11.2009 
Výdavkový doklad zo dňa 05.11.2009 
Návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra zo dňa 05.11.2009 
Zmluva o budúcej zmluve zo dňa 14.07.2009 
Výpis z listu vlastníctva č.1199 zo dňa 14.07.2009 
Denník účtovných prípadov 11/2009 
Rozhodnutie zo dňa 31.05.2010 
Rozhodnutie zo dňa 25.03.2011 
Výpis z listu vlastníctva č.1199 zo dňa 02.04.2013 
Výpis z katastra nehnuteľností ohľadom Parcely registra „C“ zo dňa 02.04.2013 
K bodu č. 7.Vrátenie štátnej dotácie 4 mil. Sk 
Rozhodnutie ministra ŽP SR zo dňa 15.04.2008 
Rozhodnutie ministra ŽP SR zo dňa 02.06.2008 
Zmluva č. 60730 08U01 zo dňa 01.10.2008 
Zmluva č. 59907 08U01 zo dňa 16.06.2008 
Žiadosť o vyjadrenie stanoviska zo dňa 16.10.2008 
K bodu č. 8.Predaj rozostavanej budovy obce 
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti zo dňa 05.12.2008 
Návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností zo dňa 05.12.2008 
Výpis z listu vlastníctva č.2154 zo dňa 02.03.2011 
Výpis z listu vlastníctva č.2154 zo dňa 31.01.2011 
Výpis z uznesenia OZ zo dňa 31.10.208 číslo 15/2008 zo dňa 11.12.2008 
Zápisnica z riadneho zasadania obecného zastupiteľstva v Trnava p/L, konaného dňa 
27.10.2008 
Zápisnica z mimoriadneho zasadania OZ v Trnave p/L, konaného dňa 31.10.2008 
Zápisnica z mimoriadneho zasadania OZ v Trnave p/L, konaného dňa 19.01.2009 
Výpis z účtu 4200429002/5600 č.51 zo dňa 19.12.2008 
Denník účtovných prípadov 12/2008 
K bodu č. 9.Vyplatenie mzdy zastupujúcemu starostovi za roky 2009 až 2010 
Žaloba zo dňa 12.02.2013 
Rozsudok v mene SR zo dňa 02.04.2013 


