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Obec Trnava pri Laborci, 072 31 Vinné, okres Michalovce 
 

Zápisnica  

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Trnave pri Laborci 

konaného dňa  10.04.2013 v malej zasadačke Obecného úradu 

 so začiatkom o 14:00 hod. 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá je prílohou zápisnice. 

 
Prítomných privítal starosta obce Ing. Ignác Štefanič, ktorý zároveň otvoril toto zasadnutie 

obecného zastupiteľstva. Skonštatoval, že sú prítomní 5 poslanci zo 6 poslancov obecného 
zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo je teda uznášaniaschopné. 

Starosta obce predložil tento návrh programu zasadnutia: 

 
1. Otvorenie 
2. Voľba overovateľov, voľba návrhovej komisie 
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcej schôdze 
4. Kooptácia poslanca do obecného zastupiteľstva 
5. Schválenie programu zhromaždenia občanov  
6. Rôzne 
7. Záver 

 
K prečítanému programu neboli prednesené žiadne pripomienky. 

 
Hlasovanie o programe  zasadnutia: 

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

Program bol prijatý jednomyseľne. 

 
K bodu 2  

Voľba overovateľov, voľba návrhovej komisie 
Za zapisovateľa bola určená Ing. Mária Konáriková. 
Za členov návrhovej komisie boli  navrhnutí pán Jozef Golmic a pán Jozef Chaba . 
K tomuto návrhu neboli vznesené pripomienky. 
O tomto návrhu  hlasovalo obecné zastupiteľstvo nasledovne: 
Za:5  poslancov Proti: 0 poslancov Zdržalo sa: 0  poslancov 

Návrh bol prijatý jednomyseľne. 

Za overovateľov zápisnice boli  navrhnutí pani Ružena Ličková a pán Rudolf Šmiga. 
K tomuto návrhu neboli vznesené pripomienky. 
O tomto návrhu  hlasovalo obecné zastupiteľstvo nasledovne:  
Za: 5 poslancov Proti:0 poslancov Zdržalo sa:0 poslancov 

 

K bodu 3  

Kontrola uznesení z predchádzajúcej schôdze 

Uznesenie č. 1/2013 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet obce na rok 2013 v súlade s predloženým návrhom.  

Hospodárenie obce je zabezpečované v súlade s rozpočtom. 
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Uznesenie č. 2/2013 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného 
rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a výdavky starostovi obce do výšky 1000,- Eur. 

Uznesenie nebolo prijaté. 

Uznesenie č.3/2013 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Programový rozpočet obce na rok 2013 v súlade s 

predloženým návrhom.  
Hospodárenie obce je zabezpečované v súlade s programovým rozpočtom. 

Uznesenie č. 4/2013 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Správu o kontrolnej činnosti za rok 2012 v predloženom 

znení.  
Uznesenie  č. 5/2013 

     Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí konanom dňa 18.10.2012 prejednalo 
a schválilo prevod nehnuteľností vo vlastníctve Obce Trnava pri Laborci pre nadobúdateľa: 
František Chaba, bytom 57.Miara st., Parlin, N.J., PSČ 088 59, USA . 

1. Predávajúci je pod B2 podielovým spoluvlastníkom vo výške podielu 1/6 k celku z 
nehnuteľností vedených na liste vlastníctva LV č. 232, vedeného Katastrálnym 
úradom, Správa katastra Michalovce, pre katastrálne územie Trnava pri Laborci , 
obec Trnava pri Laborci , okres Michalovce a to: 

a) parcela registra „C“ parcelné číslo 339, výmera 94 m2, druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria, 

b) parcela registra „C“ parcelné číslo 340, výmera 1273 m2, druh pozemku: 
záhrada, 

c) parcela registra „C“ parcelné číslo 341, výmera 649 m2, druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria, 

d) rodinný dom súp. č. 42, stavba postavená na pozemku parcelné číslo 341. 
2. Predávajúci je podielovým spoluvlastníkom aj na príslušenstve nehnuteľností, a to: 

drobné stavby na parcele č. 341, 339, oplotenie parcely č. 341, 340, studňa na parcele 
č. 341, vonkajšie úpravy na parcele č. 341. 

3. Kúpna cena pozemku podľa Znaleckého posudku č. 5/2012 zo dňa 26.03.2012, ktorý 
vypracoval znalec Ing. Juraj Kanóc, Kukučínova 3, 071 01 Michalovce je 1833,33 € 
(slovom jedentisícosemstotridsaťtri EUR a 33/100 eurocentov). 

4. Prevod sa uskutočňuje v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení zmien a doplnkov z dôvodu vysporiadania vlastníckych 
vzťahov k pozemkom, na ktorých sú už postavené stavby a stavbám na týchto 
pozemkoch medzi podielovými spolumajiteľmi.  

Odpredaj časti nehnuteľnosti bol zverejnený v súlade splatnými predpismi na obecnej 
tabuli Neboli doručené žiadne námietky. V súčasnosti sa pripravuje zmluva na odpredaj 
v súlade so znaleckým posudkom. 
Uznesenie  č. 6/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Trnave pri Laborci žiada hlavného kontrolóra obce 
o vykonanie kontroly za roky 2008 až 2010 a to v týchto oblastiach:  

- vyplatenie odmeny bývalej kontrolórke obce 

- vyplatenie odchodného  pre zamestnancov obce 

- vyplatenie škodovej udalosti spôsobenej obecným traktorom 

- vyplatenie faktúry z roku 2005 pre Ing. Čižmára  

- dodržanie prijatých uznesení pri výstavbe mosta 

- kúpa pozemku od p. Petrička 
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- vrátenie štátnej dotácie 4 mil. Sk 

- predaj rozostavanej budovy obce 

- vyplatenie mzdy za rok 2009 až 2010 

- preveriť zmluvu medzi obcou Trnava pri Laborci a spoločnosťou Eurovia z roku 2010 
o výstavbe kanalizácie 

V prípade, že pri uvedenej kontrole budú zistené rozpory so zákonmi, alebo 
uzneseniami obce, postupuje s právomocami danými mu zákonom. Vzhľadom 
k nejednotným názorom na isté úkony vykonané zástupcom starostu v rokoch 2009 
a 2010, kvôli ktorým vznikajú rozpory medzi poslancami obce navrhujeme, aby obecné 
zastupiteľstvo týmto uznesením zaviazalo kontrolóra obce na vykonanie tejto kontroly. 

Na realizácií tohto uznesenia hlavný kontrolór pracuje. 
 

K bodu 3  
Doplnenie počtu poslancov Obecného zastupiteľstva 
Právoplatným rozsudkom Okresného súdu v Michalovciach, zo zákona  zanikol mandát 
poslancovi obecného zastupiteľstva, Ing. Michalovi Puškárovi, pretože bol právoplatne 
odsúdený za úmyselný trestný čin sprenevery. Krajský súd Košice rozhodol o odvolaní Ing. 
Michala Puškára tak, že ho zamietol a týmto rozhodnutím rozsudok Okresného súdu v 
Michalovciach nadobudol právoplatnosť 31.1.2013. O tejto skutočnosti sa obec Trnava pri 
Laborci dozvedela dňa 2.4.2013. Po vyznačení právoplatnosti rozsudku  starosta obce, Ing. 
Ignác Štefanič v zákonom stanovenej lehote zvolal zasadnutie obecného zastupiteľstva na 
doplnenie počtu poslancom obecného zastupiteľstva. Podľa výsledkov posledných 
komunálnych volieb je náhradníkom s najvyšším počtom dosiahnutých hlasov pán Jaroslav 
Libovič.  
Uznesenie č. 7/2013 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie zánik poslaneckého mandátu Ing.Michala Puškára 
z dôvodu, že bol právoplatným rozsudkom  Okresného súdu v Michalovciach odsúdený za 
úmyselný trestný čin sprenevery.  

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

Uznesenie bolo prijaté.  

 
Starosta obce vyzval pána Jaroslava Liboviča, pokiaľ mandát poslanca prijíma, aby prečítal 
poslanecký sľub a podpísal ho. Pán Jaroslav Libovič prečítal sľub poslanca, ktorý ja prílohou 
tejto zápisnice a potvrdil ho svojím podpisom.  
Starosta obce skonštatoval, že  je prítomných 6 poslancov zo 7 poslancov obecného 
zastupiteľstva. 
Uznesenie č. 8/2013 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie doplnenie obecného zastupiteľstva o poslanca pána 
Jaroslava Liboviča.  

Za:  5 poslancov Proti:  0  poslancov  Zdržalo sa: 1  poslanec- 

   Jaroslav Libovič 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 5 

Schválenie programu zhromaždenia občanov 
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 5.2.2013 rozhodlo o zvolaní verejného 
zhromaždenia občanov obce, na ktorom  budú občania informovaní o tom, čo sa v obci 
realizovalo v priebehu tohto volebného obdobia. Keďže bolo veľkonočné obdobie a tiež 
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kultúrny dom bol už dlhšie rezervovaný na svadbu,  toto zhromaždenie sa uskutoční najbližšiu 
nedeľu, 14.4.2013 o 15,00 hodine v kultúrnom dome. Starosta obce navrhol nasledovný 
program zhromaždenia: 

1. Otvorenie 
2. Informácia o činnosti obce vo volebnom období od roku 2011 
3. Diskusia 
4. Záver 

Pripomienky k prednesenému programu: 
Jozef Golmic navrhol zúžiť tému verejného zhromaždenia na oblasť kanalizácia. 
Jozef Chaba navrhol, aby sa verejné zhromaždenie venovalo celkovej situácii a nezameralo sa 
len na vodovod a kanalizáciu. Taktiež navrhol informovať občanov o tom, čo je skolaudované 
a tiež o možnosti napojiť sa na verejné siete. 
 
Hlasovanie o prednesenom programe zhromaždenia občanov: 

Za:  6 poslancov Proti:  0  poslancov  Zdržalo sa: 0  poslancov  

Program zhromaždenia občanov bol schválený jednomyseľne. 

 

K bodu 6 

Rôzne 
1. Starosta obce informoval prítomných poslancov o ponuke spoločnosti LEADER LIGHT 
Performance contracting,s.r.o. zo Spišskej Novej Vsi na rekonštrukciu verejného osvetlenia. 

Pripomienky poslancov: 

Jozef Golmic- pýtal sa, či by sa menila výška platby za elektrinu. 

Jaroslav Libovič-navrhol osloviť aj iné firmy, za účelom nájsť najvýhodnejšiu ponuku. 

Starosta obce odpovedal, že platby za elektrinu by sa nezmenili a samozrejme budú oslovené 
aj iné firmy aby sa našla ponuka najvýhodnejšia pre obec.  

Uznesenie č. 9/2013 
Obecné zastupiteľstvo   v Trnave pri Laborci poveruje starostu obce rokovaním so 
spoločnosťou o rekonštrukcii verejného osvetlenia.  

Za:  6 poslancov Proti:  0  poslancov  Zdržalo sa: 0  poslancov 

Uznesenie bolo prijaté. 
 

2.  Starosta obce informoval prítomných poslancov o tom, že poslal list tým občanom, ktorí 
nemajú zaplatený poplatok za Tko za rok 2013.  Viacerí zareagovali a prišli zaplatiť tento 
poplatok. Marián Kozár požiadal o odpustenie poplatku. Starosta obce mu navrhol zaplatiť 
tento poplatok na splátky, na čo namietal, že nemá z čoho. 

Poslanci v diskusii nesúhlasili s odpustením poplatku v prípade Mariána Kozára. Navrhli  
však riešiť to, že koza Mariána Kozára sa voľne pohybuje a chodí tiež na cintorín, kde ničí 
výzdobu hrobov a znečisťuje cintorín. Je potrebné vyzvať Mariána Kozára, aby si zamedzil 
voľnému pohybu kozy . 

K bodu 7 

Diskusia 
Ing. Ctibor Mečár – navrhol dokončiť oplotenie cintorína v časti za domom smútku.  

Rudolf Šmiga – navrhol urobiť na cintoríne za domom smútku bránu, opraviť bránku v smere 
na vinice a tiež opraviť poklop na septik. 
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Poslanci ešte  prediskutovali: 

- možnosť riešenia nevykosených priestorov v obci, kde hrozí okrem iného aj nebezpečenstvo 
požiaru 

- voľné pobehovanie psov po obci 

- odstránenie suchého stromu pri štátnej ceste –starosta informoval, že má dohodnuté 
stretnutie s p.Kráľom zo správy ciest na riešenie tejto situácie, ako aj na riešenie odtekania 
vody pri moste pani Moniky Čorejovej. 

- spôsob odstránenia odpadkov pri ceste do obce ako aj pri ceste pod hrad 

Na záver starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie obecného 
zastupiteľstva. Zasadnutie sa skončilo o 15,12 hod. 
 
Trnava pri Laborci 10.apríla 2013 
 
 
 
 
 
 
  Zapísala: Ing. Mária Konáriková,v.r.    Ing. Ignác Štefanič,v.r. 
              starosta obce 
 
 
 
 
 
Overili:   Ružena Ličková,v.r.                                         Rudolf Šmiga,v.r. 
 
 
 
Prílohy: Príloha č.1 – Prezenčná listina 
   Príloha č.2 – Sľub poslanca  
              Príloha č.3 – Pozvánka na zasadnutie OZ  
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Prijaté uznesenia 

Uznesenie č. 7/2013 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie zánik  poslaneckého mandátu Ing.Michala Puškára 
z dôvodu, že bol právoplatným rozsudkom  Okresného súdu v Michalovciach odsúdený za 
úmyselný trestný čin sprenevery.  

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

Uznesenie bolo prijaté. 

Uznesenie č. 8/2013 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie doplnenie obecného zastupiteľstva o poslanca pána 
Jaroslava Liboviča.  

Za:  5 poslancov Proti:  0  poslancov  Zdržalo sa: 1  poslanec- 

   Jaroslav Libovič 

Uznesenie bolo prijaté. 

Uznesenie č. 9/2013 
Obecné zastupiteľstvo   v Trnavae pri Laborci poveruje starostu obce rokovaním so 
spoločnosťou o rekonštrukcii verejného osvetlenia.  

Za:  6 poslancov Proti:  0  poslancov  Zdržalo sa: 0  poslancov 

Uznesenie bolo prijaté. 
 

 

 
 


