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Obec Trnava pri Laborci, 072 31 Vinné, okres Michalovce 
 

Zápisnica  

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Trnave pri Laborci 

zo dňa 6.júna 2013 v malej zasadačke Obecného úradu 

 so začiatkom o 14:00 hod. 
 

 
Pred začiatkom zasadnutia obecného zastupiteľstva Ing. Ján Ferko, zástupca spoločnosti 

EcoLed Solutions, a.s., informoval prítomných o ponuke  na rekonštrukciu verejného 
osvetlenia v obci a možných alternatívach tejto rekonštrukcie ako aj odpovedal na otázky 
poslancov. Pred začatím zasadnutia obecného zastupiteľstva Ing. Ján Ferko odišiel.  

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá je prílohou tejto zápisnice. 
Prítomných privítal starosta obce Ing. Ignác Štefanič, ktorý zároveň otvoril riadne 

zasadnutie obecného zastupiteľstva. Skonštatoval, že sú prítomní  5 poslanci zo 7 poslancov 
obecného zastupiteľstva, dvaja poslanci sú neprítomní- Ružena Ličková, ktorá sa 
ospravedlnila a Ing. Dušan Puškár, ktorý sa neospravedlnil.  Obecné zastupiteľstvo je teda 
uznášania schopné. 

Starosta obce navrhol vypustiť z programu rokovania, ktorý bol  uvedený v pozvánke  bod 
„ Zásady činnosti komisie verejného poriadku“ , keďže  podľa odporúčania obecnej rady je 
potrebné niektoré zásady ešte prekonzultovať.  

Poslancom bol predložený  tento návrh programu zasadnutia: 
 
1. Otvorenie 
2. Voľba overovateľov, voľba návrhovej komisie 
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcej schôdze 
4. Prerokovanie správy z následnej finančnej kontroly  kontroly za 1. polrok 2013 
5. Organizačné zabezpečenie stretnutia Trnáv v našej obci 
6. Zasadnutie komisie verejného poriadku zo dňa 21.5.2013 
7. Poplatky obecného úradu za poskytnuté služby 
8. Rôzne 
9. Záver 

 
Návrh na úpravu programu zasadnutia podaný nebol.  
 
Hlasovanie o programe zasadnutia: 

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

 
K bodu 2  
Za zapisovateľku bola určená Ing. Mária Konáriková. 
 
Za členov návrhovej komisie boli  navrhnutí Jaroslav Libovič a  Jozef Chaba. 
K tomuto návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky. 
O tomto návrhu  hlasovalo obecné zastupiteľstvo nasledovne: 
Za:  5 poslancov Proti:0  poslancov Zdržalo sa:  0 poslancov 

Návrh bol prijatý jednomyseľne. 
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Za overovateľov zápisnice boli  navrhnutí Rudolf Šmiga a  Jozef Golmic. 
K tomuto návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky.  
O tomto návrhu  hlasovalo obecné zastupiteľstvo nasledovne:  
Za: 5 poslancov Proti: 0 poslancov Zdržalo sa: 0 poslancov 

Návrh bol prijatý jednomyseľne. 

 

K bodu 3 

Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia  

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

    

Uznesenie č. 9/2013 
Obecné zastupiteľstvo v Trnave pri Laborci poveruje starostu obce rokovaním so 
spoločnosťou o rekonštrukcii verejného osvetlenia.  
Obci bola doručená cenová ponuka od spoločnosti EcoLed Solutions. Zástupca tejto 
spoločnosti pred začiatkom zasadnutia  poskytol prítomným  informácie o takejto 
rekonštrukcii.  

 

K bodu č. 4  

Prerokovanie správy z následnej finančnej kontroly  kontroly za 1. polrok 2013 

 
V súlade s plánom kontrolnej činnosti schválenej obecným zastupiteľstvom hlavný kontrolór 
obce  Ing. Roman Oklamčák vykonal následnú finančnú kontrolu, ktorú predkladá obecnému 
zastupiteľstvu. Kópia správy bola doručená poslancom spolu s pozvánkou. Hlavný kontrolór 
obce prečítal Správu o následnej finančnej kontrole ktorá je prílohou tejto zápisnice. 
Kontrola sa týkala  týchto oblastí, za obdobie rokov 2005 - 2013 : 
 
  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, 
 
Starosta obce poďakoval hlavnému kontrolórovi za prečítanie správy a vyzval prítomných 
k predneseniu pripomienok k nej. 
Žiadne pripomienky vznesené neboli. 
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Uznesenie č. 10/2013 
Obecné zastupiteľstvo v Trnave pri Laborci berie na vedomie Správu o výsledku následnej 
finančnej kontroly č. 1/2013 a obecné zastupiteľstvo odstupuje túto správu orgánom činným 
v trestnom konaní na základe zistení, ktoré sú uvedené v Správe o výsledku následnej 
finančnej kontroly č. 1/2013. 
Za: 5   poslancov Proti:  0   poslancov  Zdržalo sa:  0 poslancov 

Uznesenie bolo prijaté. 

 
K bodu č. 5 

Organizačné zabezpečenie stretnutia Trnáv v našej obci. 
Naša obec je v roku 2013 organizátorom stretnutia Trnáv z bývalej Československej 
republiky a súťaže dobrovoľných hasičských zborov týchto obci o Pohár primátora mesta 
Trnava.  Na prípravu tohto stretnutia bol zostavený  organizačný výbor, ktorého súčasťou je 
väčšina poslancov obecného zastupiteľstva. Tento začal postupne s organizáciou a prípravou 
stretnutia. Termín stretnutia je stanovený na dni 30.8., 31.8. a 1.9. 2013. V súčasnosti sú 
rozpracované jednotlivé úlohy, ktoré si vyžadujú dlhodobejšiu prípravu. Starosta obce 
Informoval o pripravovanom programe tohto stretnutia.  
 
Uznesenie č. 11/2013 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie termín stretnutia Trnáv v našej obci a poveruje 
starostu obce a organizačný výbor, v zložení poslanci obecného zastupiteľstva a členovia 
DHZ prípravou a organizačným zabezpečením stretnutia a súťaže dobrovoľných hasičských 
zborov o pohár primátora Trnavy v súlade s prerokovaným programom. 
 
Za:  5 poslancov Proti:  0  poslancov  Zdržalo sa:0  poslancov 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu č. 6 

 Zasadnutie komisie verejného poriadku zo dňa 21.5.2013 
Komisia verejného poriadku sa zišla dňa 21.5.2013 aby v súlade s VZN o dani 
z nehnuteľnosti vyhodnotila dodržiavanie podmienok  stanovených pre priznanie zľavy z dane 
za zastavané plochy. Na základe obhliadky komisia odporučila  starostovi obce, aby listom 
upozornil jednotlivých vlastníkov nehnuteľnosti, na povinnosť udržiavať verejné priestranstvo 
prináležiace k nehnuteľnosti a na dôsledky, ak si túto povinnosť nesplnia. List s upozornením 
bol zaslaný občanom, u ktorých nebol viditeľný zásah do údržby verejného priestranstva. Išlo 
o týchto občanov: Jaroslav Mihok, Mikuláš Petričko, Peter Kocun, Viliam Laco, Matej Kozár, 
Marián Kozár, Peter Puľak, Ing. Eva Štrbavá, Ing. Igor Svreček, Ján Bajus, Ján Macik, Jozef 
Denhardt, Anton Pastornický a Gabriela Kuzevičová. 
 

Uznesenie č. 12/2013 
Obecné zastupiteľstvo berie správu poriadkovej komisie a odporučenie starostovi na vedomie, 
navrhuje uskutočniť obhliadku v termínoch august 2013, aby bola obec upravená k termínu 
stretnutia Trnáv, a október 2013 pred zimným obdobím. 
Za:  5 poslancov Proti:    0 poslancov  Zdržalo sa: 0 poslancov 

Uznesenie bolo prijaté.  
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K bodu č. 7  

Poplatky obecného úradu za poskytnuté služby 
Starosta obce predložil návrh na stanovenie poplatkov za poskytované služby v obci, 
z dôvodu, že sa vyskytovali požiadavky zo strany občanov na poskytovanie služieb, ktoré 
doteraz platný sadzobník poplatkov neriešil a tiež z dôvodu, že pri prechode na menu Euro, 
bol sadzobník matematicky prepočítaný a tento návrh premieta okrem zaokrúhlenia 
poplatkov, čiastočne aj zvýšené ceny energií. V diskusii bolo navrhnuté doplniť sadzobník 
o poplatok za požičanie látkových obrusov. Sadzobník poplatkov je prílohou zápisnice. 
 
Uznesenie č. 13/2013 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje sadzobník poplatkov za služby poskytované občanom 
a užívateľom a schvaľuje jeho uplatňovanie od 1.7.2013. 
Za:   5 poslancov Proti:    0 poslancov  Zdržalo sa: 0  poslancov 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 6 

Rôzne 
Starosta obce informoval o obecné zastupiteľstvo o nasledujúcich skutočnostiach:  

• Havária verejného rozhlasu 
23.5.2013 došlo k strhnutiu vedenia verejného rozhlasu motorovým vozidlom 
a poškodeniu 6 stĺpov verejného rozhlasu a jedného telefónneho stĺpa. Škodová 
udalosť bola nahlásená na políciu a následne aj poisťovni ako škoda spôsobená 
motorovým vozidlom. Zamestnanec poisťovne urobil obhliadku škodovej udalosti 
5.6.2013,  takže obec  môže začať s opravou cez dodávateľskú firmu. Bolo oslovených 
6 organizácií a živnostníkov, ktorí podľa zlatých stránok zabezpečujú opravy a montáž 
verejných rozhlasov. Do pondelka 5.6.2013 mali možnosť doručiť cenové ponuky. 
Z oslovených firiem boli obce doručené dve cenové ponuky, dve spoločnosti oznámili, 
že nevedia službu poskytnúť dve sa neozvali.  
Cenové ponuky  poslali spoločnosť LUMEN SR, a.s. z Košíc a  Andrej Lukáč, 
živnostník Michalovce.  Starosta obce predložil poslancom doručené cenové ponuky, 
aby bola vybraná firma, na opravu verejného rozhlasu. Zápisnica z vyhodnotenia 
cenových ponúk je prílohou tejto zápisnice. 

Uznesenie č. 14/2013 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s tým, aby opravu verejného rozhlasu zabezpečil dodávateľ 
Andrej Lukáč s najnižšou cenovou ponukou z výsledkov vykonaného prieskumu trhu 
a poveruje starostu obce aby s týmto dodávateľom uzatvoril zmluvu na vykonanie opravy.  
Za:   5 poslancov Proti:    0 poslancov  Zdržalo sa: 0  poslancov 

Uznesenie bolo prijaté. 
 

• Petícia občanov o zabezpečení autobusového spojenia cez prázdniny. 
Cestovný poriadok platný cez prázdniny  je doplnený o zachádzku spoja s odchodom z 
Michaloviec  o 18,50 cez Trnavu p/L do Vinného s pokračovaním do Michaloviec, 
čiže zoberie ľudí z mesta a pokračovaním cez Vinné dovezie občanov do Michaloviec. 

• Petícia občanov o vyrezaní borovíc na miestnom cintoríne 
Starosta obce konzultoval túto požiadavku  so Štátnou ochranou prírody v Trebišove, 
pod ktorú spadá naša obec. Podľa ich vyjadrenia, v prípade, že tieto stromy ohrozujú 
hroby nevidia v ich vyrezaní problém. Musí sa to však urobiť v čase vegetačného 
kľudu a musí byť na to vydané rozhodnutie. Problémom bude spôsob zabezpečenia 
tohto výrubu a tiež cena za tento výrub. 
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• VVS, a.s.  vyhlásila od 29.5 do 29.6.2013 generálny pardon pre tých čo sú napojení na 
verejnú kanalizáciu bez zmluvy v prípade, že v tomto období uzatvoria s VVS, a.s. 
zmluvu o pripojení. 

Poslanci prediskutovali možnosti riešenia vymývania koryta miestneho potoka  oproti domu 
p. Mišľana.  
Na záver starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie obecného 
zastupiteľstva. Zasadnutie sa skončilo o 16,15 hod. 

 
Trnava pri Laborci 6.júna 2013 
 
 
 
 
Zapísala: Ing. Mária Konáriková  v.r.                          Ing. Ignác Štefanič v.r. 
              starosta obce 
 
 
 
 
 Overili:  Jozef Golmic  v.r.                                                         Rudolf Šmiga   v.r. 
   
 
 
Prílohy: Príloha č.1 – Prezenčná listina 
   Príloha č.2 – Správa z následnej finančnej kontroly č.1/2013 
   Príloha č.3 – Zápisnica z vyhodnotenia cenových ponúk  
              Príloha č.4 – Návrh sadzobníka poplatkov  
              Príloha č.5 – Pozvánka na zasadnutie OZ  
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Prijaté uznesenia 

 
Uznesenie č. 10/2013 
Obecné zastupiteľstvo v Trnave pri Laborci berie na vedomie Správu o výsledku následnej 
finančnej kontroly č. 1/2013 a obecné zastupiteľstvo odstupuje túto správu organom činným 
v trestnom konaní na základe zistení, ktoré sú uvedené v Správe o výsledku následnej 
finančnej kontroly č. 1/2013. 
Za: 5   poslancov Proti:  0   poslancov  Zdržalo sa:  0 poslancov 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Uznesenie č. 11/2013 
Obecné zastupiteľstvo berie termín stretnutia Trnáv  v našej obci na vedomie a poveruje 
starostu obce a organizačný výbor, v zložení poslanci obecného zastupiteľstva a členovia 
DHZ prípravou a organizačným zabezpečením stretnutia a súťaže dobrovoľných hasičských 
zborov o pohár primátora Trnavy v súlade s prerokovaným programom. 
 
Za:  5 poslancov Proti:  0  poslancov  Zdržalo sa:0  poslancov 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Uznesenie č. 12/2013 
Obecné zastupiteľstvo berie správu poriadkovej komisie a odporučenie starostovi na vedomie, 
navrhuje uskutočniť obhliadku v termínoch august 2013, aby bola obec upravená k termínu 
stretnutia Trnáv, a október 2013 pred zimným obdobím. 
Za:  5 poslancov Proti:    0 poslancov  Zdržalo sa: 0 poslancov 

Uznesenie bolo prijaté. 
 

Uznesenie č. 13/2013 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje sadzobník poplatkov za služby poskytované občanom 
a užívateľom a schvaľuje jeho uplatňovanie od 1.7.2013. 
Za:   5 poslancov Proti:    0 poslancov  Zdržalo sa: 0  poslancov 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Uznesenie č. 14/2013 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s tým, aby opravu verejného rozhlasu zabezpečil dodávateľ 
s najnižšou cenovou ponukou Andrejom Lukáčom z výsledkov vykonaného prieskumu trhu 
a poveruje starostu obce aby s týmto dodávateľom uzatvoril zmluvu na vykonanie opravy.  
Za:   5 poslancov Proti:    0 poslancov  Zdržalo sa: 0  poslancov 

Uznesenie bolo prijaté. 


