
1 
 

Obec Trnava pri Laborci, 072 31 Vinné, okres Michalovce 

 

Zápisnica 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Trnave pri Laborci  

zo dňa 17. decembra 2013 , konaného v zasadačke Obecného úradu 

so začiatkom o 14:00 hod. 

 

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

tie obecného zastupiteľstva. Skonštatoval, že sú prítomní 6  poslanci zo 7 poslancov obecného 
zastupiteľstva. Neprítomný: Ing. Dušan Puškár. 

Program zasadnutia bol poslancom predložený na pozvánke zasadnutia. Vzhľadom k tomu, že 
Odbor krízového riadenia Okresného úradu v Michalovciach odporúča Plán núdzového záso-
bovania pitnou vodou schváliť vo forme VZN, bude  tento bod stiahnutý z programu tohto 
zasadnutia a bude schválený v súlade s legislatívou o prijímaní VZN. Namiesto tohto bodu, na 
žiadosť hlavného  kontrolóra obce bol  do programu tohto zasadnutia obecného zastupiteľstva 
navrhnutý na  prerokovanie plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2014 

 

Upravený návrh programu zasadnutia: 
 

1. Otvorenie. 
2. Voľba overovateľov, voľba návrhovej komisie. 
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcej schôdze. 
4. Rozpočtové opatrenie č.1/2013. 
5. Karta CO obce  na rok 2014. 
6. Metodika činnosti pre mimoriadne opatrenia CO. 
7. Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2014. 
8. Zásady odmeňovania poslancov. 
9. Rôzne. 

10. Záver. 
Iný návrh na zmenu programu zasadnutia predložený nebol. 
Hlasovanie o programe zasadnutia: 

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

Prednesený návrh programu bol prijatý. 

K bodu 2  

Za zapisovateľku bola určená Ing. Mária Konáriková. 

Za členov návrhovej komisie boli  navrhnutí Bc. Ing. Gabriel Badida a  Jozef Chaba. 

O tomto návrhu  hlasovalo obecné zastupiteľstvo nasledovne: 

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

Návrh bol prijatý. 

Za overovateľov zápisnice boli  navrhnutí   Ružena Ličková a  Jozef Golmic. 

O tomto návrhu  hlasovalo obecné zastupiteľstvo nasledovne:  

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

Návrh bol prijatý. 
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K bodu 3 

Uznesenie č. 28/2013 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje splátkový kalendár obce voči veriteľovi, spoločnosti Hypex, 
s.r.o. Michalovce v predloženom znení. 
Uznesenie splnené. 
Uznesenie č. 29/2013 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informatívnu správu o výsledkoch č. 2/2013 za 2.polrok 
2013 za obdobie od 14.9.2013 do 21.11.2013, predloženú hlavným kontrolórom obce. 
Uznesenie splnené. 
Uznesenie č. 30/2013 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k  problematike 
splácania záväzkov obce a k podmienkam vyhlásenia ozdravného opatrenia . 
Uznesenie splnené. 
Uznesenie č. 31/2013 
Obecné zastupiteľstvo doporučuje starostovi obce zverejniť na internetovej stránke obce, čo 
sa uhradilo v rámci záväzkov obce od roku 2011 z pohľadu restov z predchádzajúcich období. 
Bude spracováva sa a bude uverejnené spolu s novoročným číslom Trnavského hlásnika 
Uznesenie č. 32/2013 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu nezávislého audítora o audite účtovnej zá-
vierky obce Trnava pri Laborci za rok 2012. 
Uznesenie splnené. 
Uznesenie č. 33/2013 
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce vysporiadaním pozemkov v majetku obce, ktoré 
sú súčasťou stavebných pozemkov a záhrad občanov a prípravou zmlúv na odpredaj týchto 
pozemkov so zriadením vecného bremena na výstavbu a prevádzku kanalizácie a vodovodu 
v tejto časti obce.     
Uznesenie č. 22/2013 
V súvislosti s plnením uznesenia č. 22/2013, týkajúce ho sa riešenia nového splátkového ka-
lendára a mimorozpočtového vysporiadania záväzkov obce voči zhotoviteľovi diela Vodovod 
a Kanalizácia v obci, bola oslovená VVS, a.s. Košice, ktorá zabezpečuje prevádzku uvede-
ných sieti s ponukou na prevzatie tohto diela aj s nevysporiadanou časťou. Podľa predbežných 
rokovaní, VVS je ochotná prevziať tieto siete do svojho majetku s tým, že obec odovzdá pre-
vodom vodárenskej spoločnosti vysporiadanú časť týchto sieti za symbolickú hodnotu. Na 
nevysporiadanú časť diela, ktorá je v zmysle splátkového kalendára a ustanovení Obchodného 
zákonníka do doby finančného vysporiadania vo vlastníctve zhotoviteľa diela, zhotoviteľ vy-
staví dobropis a finančné vyrovná s VVS. Túto skutočnosť obec oznámila VVS v potvrdení. 
Starosta obce prečítal text potvrdenia č. 143/2013 vydaného pre Východoslovenskú vodáren-
skú spoločnosť, ktoré je prílohou tejto zápisnice.  
Neboli vznesené žiadne pripomienky. 
Uznesenie  č. 34/2013 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s potvrdením obce o prevode a vysporiadaní stavieb Vodovod 
Trnava pri Laborci a Kanalizácia Trnava pri Laborci medzi obcou Trnava pri Laborci, Vý-
chodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice a HYPEX, spol s r.o. Michalovce, spiso-
vá značka 143/2013. 

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

Uznesenie bolo prijaté. 

Starosta  ďalej uviedol, že sú pripravené návrhy zmlúv na tento prevod, o ktorých bude prí-
tomných poslancov informovať v poslednom bode programu. Poslanec Rudolf Šmiga navr-
hol, aby boli návrhy zmlúv prečítané v tomto bode, keďže zo závažných dôvodov potrebuje 
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skôr odísť zo zasadnutia obecného zastupiteľstva. K tomu návrhu neboli vznesené žiadne ná-
mietky a tejto žiadosti bolo vyhovené.  
Prevod medzi obcou a VVS, a.s. Košice sa uskutoční podľa zmluvy na základe ktorej obec 
postupuje vysporiadaný majetok obce v dielach Vodovod Trnava pri Laborci a Kanalizácia 
Trnava pri Laborci včítane pozemku zosilovacej stanicou a prístupovej cesty k tejto stanici. 
VVS bude zabezpečovať údržbu existujúcich sietí, ako aj výstavbu nových sietí. Návrhy 
zmluvy, ktoré sú prílohou tejto zápisnice boli čítané postupne, spolu s návrhom  na uznesenie, 
ktorého sa týkajú. 

Uznesenie č. 35/2013
 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s podpisom zmluvy o prevode pozemku parcelné číslo 225/4, 
v k.ú. Trnava pri Laborci o výmere 325 m2, druh pozemku- zastavané plochy, zapísaný na  
LV č. 893, ktorý je v celosti v majetku obce Trnava pri Laborci v prospech Východosloven-
skej vodárenskej spoločnosti, a.s. Košice, z dôvodu hodného osobitného zreteľa za dohodnutú 
cenu 1 €. Slovom: jedno euro.  

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

Uznesenie bolo prijaté. 

Uznesenie č. 36/2013 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prevod majetku pozemku parcelné číslo 225/4, v k.ú. Trnava 
pri Laborci, o výmere 325 m2, druh pozemku -zastavané plochy, Východoslovenskej vodáren-
skej spoločnosti, a.s. Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva vo vyspo-
riadaní vlastníckych vzťahov k pozemkom na ktorých je postavená stavba. Východoslovenská 
vodárenská spoločnosť, a.s. Košice je vlastníkom a prevádzkovateľom AT stanice, ktorá 
s a nachádza na uvedenom pozemku parcelné číslo 225/4, v k.ú. Trnava pri Laborci a ktorý je 
súčasťou stavby Vodovod Trnava pri Laborci. 

Za: 6 poslancov Proti:  0 poslancov Zdržal sa: 0  poslancov 

Uznesenie bolo prijaté. 

Uznesenie č. 37/2013 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s podpisom kúpnej zmluvy o prevode finančne vysporiadanej 
časti stavby Vodovod Trnava pri Laborci v majetku obce Trnava pri Laborci v prospech Vý-
chodoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
za dohodnutú cenu 1 €. Slovom: jedno euro.  

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

Uznesenie bolo prijaté. 

Uznesenie č. 38/2013 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prevod vysporiadanej časti majetku Vodovod Trnava pri 
Laborci, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že Východoslovenská 
vodárenská spoločnosť, a.s. Košice je spoluinvestorom časti sietí. Obec nemá finančné, mate-
riálové, odborné a personálne kapacity na dlhodobé prevádzkovanie vodovodu. VVS, a.s. je v 
súčasnosti prevádzkovateľom vodovodu obce ktorý je v súčasnosti v majetku obce. VVS za-
bezpečuje opravy a údržbu siete je odborne spôsobilý na prevádzku verejných vodovodov a 
kanalizácií 

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

Uznesenie bolo prijaté. 

O 14,55 hod., počas čítania zmluvy prišiel Ing. Dušan Puškár. Po prečítaní návrhu zmluvy 
mal Ing. Dušan Puškár otázky týkajúce sa prevzatia záväzkov v súvislosti s vodovodom 
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a kanalizáciu VVS, dobropisovania záväzkov  a ťarchy týkajúcej sa pozemkov v súvislosti 
s vodovodom a kanalizáciou. Starosta obce odpovedal, že presne tak ako bolo čítané 
v návrhoch zmlúv, obec prevedie na VVS vysporiadanú časť vodovodu a kanalizácie, nevy-
sporiadaná časť bude dobropisovaná zo strany zhotoviteľa a obec zostane bez záväzkov. Kaž-
dá časť – vodovod aj kanalizácia, ako aj dobropisovanie- bude riešená kvôli prehľadnosti o-
sobitnou zmluvu a osobitným uznesením. S majiteľmi pozemkov boli uzatvorené zmluvy 
s osvedčenými podpismi, ktoré riešia ťarchu prechodu cez pozemky občanov a vstup na tieto 
pozemky. 

Uznesenie č. 39/2013 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s podpisom kúpnej  zmluvy o prevode finančne vysporiadanej 
časti stavby  Kanalizácia Trnava pri Laborci, medzi obcou Trnava pri Laborci v prospech Vý-
chodoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Košice, z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
za dohodnutú cenu 1 €. Slovom: jedno euro.  

Za: 6 poslancov          Proti:  0 poslancov                Zdržalo sa: 1 poslanec -Ing. Dušan Puškár 

Uznesenie bolo prijaté. 

Uznesenie č. 40/2013 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prevod majetku Kanalizácia Trnava pri Laborci, z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že Východoslovenská vodárenská spoloč-
nosť, a.s. Košice je spoluinvestorom časti sieti. Obec nemá finančné, materiálové, odborné 
a personálne kapacity na dlhodobé prevádzkovanie kanalizácie. VVS, a.s. je v súčasnosti pre-
vádzkovateľom kanalizácie obce ktorá je v súčasnosti v majetku obce. VVS zabezpečuje op-
ravy a údržbu siete je odborne spôsobilý na prevádzku verejných vodovodov a kanalizácií a 
obec Trnava pri Laborci je akcionárom VVS, a.s. Košice. 

Za: 6 poslancov          Proti:  0 poslancov              Zdržalo sa: 1  poslanec -Ing. Dušan Puškár 

Uznesenie bolo prijaté. 

Starosta obec prečítal prítomným poslancom návrh uznesení, na prevod nezaplatenej časti 
vodovodu a kanalizácie do rúk zhotoviteľa ak tento dobropisuje túto nezaplatenú sumu v pro-
spech obce. Nadobudnutím účinnosti zmlúv medzi zhotoviteľom a obcou, obec  nebude mať 
voči zhotoviteľovi, spoločnosti Hypex, žiadne záväzky. 
 
Uznesenie č. 41/2013 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s prevodom finančne nevysporiadanej časti stavby  Vodovod 
Trnava pri Laborci medzi obcou Trnava pri Laborci, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v 
prospech HYPEX, spol. s r.o. Michalovce na základe dobropisu v hodnote nevysporiadaného 
majetku.  

Za: 6 poslancov        Proti:  1 poslanec-Ing. Dušan Puškár      Zdržalo sa: 0  poslancov 

Uznesenie bolo prijaté. 

Uznesenie č. 42/2013 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prevod majetku Vodovod Trnava pri Laborci z dôvodu hod-
ného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že Hypex, spol. s r.o. je zhotoviteľom diela 
a obec mu z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov nebola schopná splatiť záväzok jed-
norázovo, ale iba podľa splátkového kalendára, ktorý vzhľadom na finančné  možnosti obce je 
dlhodobí.  

Za: 6 poslancov              Proti: 1 poslanec-Ing. Dušan Puškár  Zdržalo sa: 0  poslancov 

Uznesenie bolo prijaté. 
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Uznesenie č. 43/2013 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí prevodom finančne nevysporiadanej časti stavby  Kanalizácia 
Trnava pri Laborci, medzi obcou Trnava pri Laborci, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v 
prospech HYPEX, spol. s r.o. Michalovce na základe dobropisu v hodnote nevysporiadaného 
majetku.  

Za: 6 poslancov             Proti:  1 poslanec-Ing. Dušan Puškár Zdržalo sa: 0  poslancov 

Uznesenie bolo prijaté. 

Uznesenie č. 44/2013 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prevod majetku Kanalizácia Trnava pri Laborci z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že Hypex, spol. s r.o. je zhotoviteľom diela 
a obec mu z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov nebola schopná splatiť záväzok jed-
norázovo, ale iba podľa splátkového kalendára, ktorý vzhľadom na finančné  možnosti obce je 
dlhodobí.  

Za: 6 poslancov             Proti:  1 poslanec-Ing. Dušan Puškár Zdržalo sa: 0  poslancov 

Uznesenie bolo prijaté. 

Ing. Dušan Puškár sa informoval o úhrade dlhu na splátkach voči zhotoviteľovi kanalizácie, 
a o vplyve dobropisovania záväzkov na splátkový kalendár. Starosta ho informoval, že na 
predchádzajúcom zasadnutí bol prijatý nový splátkový kalendár a po nadobudnutí účinnosti 
zmluvy o prevode majetku a dobropisovaní, bude splátkový kalendár bezpredmetný a obec 
bude bez záväzkov voči spoločnosti Hypex. 
 
K bodu č. 4  
Starosta obce požiadal Ing. Máriu Konárikovú o prečítanie rozpočtového opatrenia, ktoré 
v písomnej podobe majú k dispozícii poslanci, a ktoré je prílohou tejto zápisnice. 
  

Uznesenie č. 45/2013 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1/2013 v predloženej podobe. Záro-
veň súhlasí s prevodom prostriedkov z rezervného fondu a tieto v súlade s platnými predpismi 
použiť na úhradu záväzkov obce z predchádzajúcich období. 
Za:   6 poslancov             Proti:    0 poslancov        Zdržalo sa:  1  poslanec- Ing. Dušan Puškár 

Uznesenie bolo prijaté. 

K bodu č. 5  
V súvislosti s požiadavkou Okresného úradu Michalovce, Odboru krízového riadenia a CO, 
predložená karta CO, aktualizovaná pre rok 2014.  
O 15,45 hod. odišiel Rudolf Šmiga.  
Uznesenie č. 46/2013 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Kartu CO na rok 2014 v predloženej podobe. 
Za:   6 poslancov Proti:  0  poslancov Zdržalo sa: 0   poslancov 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu č. 6  
V súvislosti s požiadavkou Okresného úradu Odboru krízového riadenia a CO je predložená 
Metodika činnosti pre mimoriadne opatrenia a Plán opatrení na zavedenie regulácie predaja 
životne dôležitých výrobkov alebo životne dôležitých tovarov s využitím mimoriadných opat-
rení a odberných oprávnení pre mimoriadne situácie. Metodika a Plán obsahuje postupnosť 
krokov a opatrení pri vyhlásení a uplatnení opatrení v čase mimoriadnej situácie. 
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Uznesenie č. 47/2013 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Metodiku činnosti pre mimoriadne opatrenia v predloženej 
podobe a Plán opatrení na zavedenie regulácie predaja životne dôležitých výrobkov, alebo 
životne dôležitých tovarov s využitím mimoriadnych opatrení a odberných oprávnení v prípa-
de vyhlásenia krízového stavu. 
Za:  6  poslancov Proti: 0  poslancov Zdržalo sa:   0 poslancov 

Uznesenie bolo prijaté. 

K bodu č. 7 
Hlavný kontrolór obce predniesol plán kontrolnej činnosti na 1.polrok 2014, ktorý je prílohou 
tejto zápisnice. 
Uznesenie č. 48/2013 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2014 v predloženej 
podobe a poveruje hlavného kontrolóra vykonaním kontroly. 
Za:   6 poslancov Proti:   0 poslancov Zdržalo sa:  0  poslancov 

Uznesenie bolo prijaté. 

K bodu č. 8  
Predložený návrh oproti doteraz platným zásadám doplňuje poskytovanie odmeny pre členov 
komisií a pre poslancov Obecného zastupiteľstva za vykonávanie činnosti v niektorej oblasti, 
ktorou ho poverí obecné zastupiteľstvo. Návrh je prílohou tejto zápisnice. 
Uznesenie č. 49/2013 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva 
v upravenej podobe. 
Za:   6 poslancov Proti:  0 poslancov Zdržalo sa: 0   poslancov 

Uznesenie bolo prijaté. 

 
K bodu č.9  
Starosta obce informoval o obecné zastupiteľstvo o nasledujúcich skutočnostiach: 

• Od 15.12.2013 platí nový cestovný poriadok na autobusové spojenia. V našej obci sa 
podarilo zachovať všetky spoje  a oproti cestovnému poriadku platnému doteraz.             
Naviac sme naopak získali dva spoje. Ide o spoj z Trnavy pri Laborci do Michaloviec 
s odchodom o 19,00 a spoj Michalovce Trnava pri Laborci s odchodom o 18,25 v letnej 
sezóne v pracovných dňoch. Jedná sa o spoj ktorý obec v uplynulom roku riešila zapla-
tením zachádzky z križovatky do obce. Ing. Dušan Puškár navrhol venovať autobuso-
vému spojeniu reláciu v obecnom rozhlase a zverejniť  to aj internetovej stránke obce.  

• Starosta predložil návrh na usporiadanie tradičného privítania nového roku a sviatku 
vzniku Slovenskej republiky. 

Uznesenie č. 50/2013 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje usporiadanie uvítania Nového roku 2014 a prípravu ohňos-
troja, vatry a novoročného čaju a súhlasí s dotáciou prípravy tejto oslavy do výšky 50 €. 

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

Uznesenie bolo prijaté. 

Ing. Dušan Puškár informoval : 

-  rampa v lese je v majetku JUDr. Podoľského,  ale je v správe miestnych poľovníkov. Ob-
dobne aj rampa na Benčovskom moste, je z dôvodu ničenia osiatej pôdy . 

- cesta v obci nebola uplynulý týždeň posypaná 
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- o otázkach od občanom, aký zmysel malo čistiť cestu smerom do Zbudze 

- pýtal sa Ing. Mečára ako si predstavuje prevádzku vodovodu a kanalizácie, keď bude jej 
majiteľom 

-či  sa budú vešať vianočné ozdoby, ktoré sú podľa neho funkčné všetky a podľa jeho názoru 
by mali byť povešané 

Starosta obce odpovedal : 

-Cesta bola posypaná v nedeľu, mala byť skôr, ale obec nemá posypový stroj ani materiál a 
objednávku sa podarilo zabezpečiť až v uvedenom termíne, 

-Cesta sa používa  na prechod občanov poza záhrady a bola vyčistená pôvodná cesta, lebo 
v súčasnosti sa za cestu používal súkromný pozemok. Okrem toho sa čistí sa aj cesta smerom 
k muničnému sklad a čistená bola aj cesta po most smerom od obce ku kameňolomu. 

-vianočné ozdoby sa vešať nebudú, pretože je ich málo a nie všetky sú funkčné 

Ing. Mečár odpovedal, že akákoľvek odpoveď by bola v súčasnosti len dohadom. Plánom je 
predať to ďalej VVS. 

 

 

Na záver starosta obce poďakoval prítomným za účasť a poprial im príjemné prežitie Vianoč-
ných sviatkov a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva. Zasadnutie sa skončilo o 16,38 
hod. 
 
Trnava pri Laborci 17.decembra 2013 
 
 
 
 
 
Zapísala: Ing. Mária Konáriková,v.r.     Ing. Ignác Štefanič, v.r. 
              starosta obce 
 
             
 
 
 Overili:  Ružena Ličková, v.r.                                                              Jozef Golmic,v.r. 
 
         
 
Prílohy: Príloha č.1 – Prezenčná listina 

    Príloha č.2 –Návrh zmluvy –AT stanica 
               Príloha č.3 – Návrh zmluvy- vodovod 
    Príloha č.4 – Návrh zmluvy- kanalizácia 
    Príloha č.5- Rozpočtové opatrenie č.1/2013 
               Príloha č.6-Plán kontrolnej činnosti na 1.polrok 2014 
    Príloha č.7 – Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 
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Prijaté uznesenia 
  
Uznesenie  č. 34/2013 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s potvrdením obce o prevode a vysporiadaní stavieb Vodovod 
Trnava pri Laborci a Kanalizácia Trnava pri Laborci medzi obcou Trnava pri Laborci, Vý-
chodoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice a HYPEX, spol s r.o. Michalovce, spiso-
vá značka 143/2013. 

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

Uznesenie bolo prijaté. 

Uznesenie č. 35/2013
 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s podpisom zmluvy o prevode pozemku parcelné číslo 225/4, 
v k.ú. Trnava pri Laborci o výmere 325 m2, druh pozemku- zastavané plochy, zapísaný na  
LV č. 893, ktorý je v celosti v majetku obce Trnava pri Laborci v prospech Východosloven-
skej vodárenskej spoločnosti, a.s. Košice, z dôvodu hodného osobitného zreteľa za dohodnutú 
cenu 1 €. Slovom: jedno euro.  

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

Uznesenie bolo prijaté. 

Uznesenie č. 36/2013 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prevod majetku pozemku parcelné číslo 225/4, v k.ú. Trnava 
pri Laborci, o výmere 325 m2, druh pozemku -zastavané plochy, Východoslovenskej vodáren-
skej spoločnosti, a.s. Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva vo vyspo-
riadaní vlastníckych vzťahov k pozemkom na ktorých je postavená stavba. Východoslovenská 
vodárenská spoločnosť, a.s. Košice je vlastníkom a prevádzkovateľom AT stanice, ktorá 
s a nachádza na uvedenom pozemku parcelné číslo 225/4, v k.ú. Trnava pri Laborci a ktorý je 
súčasťou stavby Vodovod Trnava pri Laborci. 

Za: 6 poslancov Proti:  0 poslancov Zdržal sa: 0  poslancov 

Uznesenie bolo prijaté. 

Uznesenie č. 37/2013 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s podpisom kúpnej zmluvy o prevode finančne vysporiadanej 
časti stavby Vodovod Trnava pri Laborci v majetku obce Trnava pri Laborci v prospech Vý-
chodoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
za dohodnutú cenu 1 €. Slovom: jedno euro.  

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

Uznesenie bolo prijaté. 

Uznesenie č. 38/2013 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prevod vysporiadanej časti majetku Vodovod Trnava pri 
Laborci, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že Východoslovenská 
vodárenská spoločnosť, a.s. Košice je spoluinvestorom časti sietí. Obec nemá finančné, mate-
riálové, odborné a personálne kapacity na dlhodobé prevádzkovanie vodovodu. VVS, a.s. je v 
súčasnosti prevádzkovateľom vodovodu obce ktorý je v súčasnosti v majetku obce. VVS za-
bezpečuje opravy a údržbu siete je odborne spôsobilý na prevádzku verejných vodovodov a 
kanalizácií 

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

Uznesenie bolo prijaté. 
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Uznesenie č. 39/2013 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s podpisom kúpnej  zmluvy o prevode finančne vysporiadanej 
časti stavby  Kanalizácia Trnava pri Laborci, medzi obcou Trnava pri Laborci v prospech Vý-
chodoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Košice, z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
za dohodnutú cenu 1 €. Slovom: jedno euro.  

Za: 6 poslancov          Proti:  0 poslancov                Zdržalo sa: 1 poslanec -Ing. Dušan Puškár 

Uznesenie bolo prijaté. 

Uznesenie č. 40/2013 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prevod majetku Kanalizácia Trnava pri Laborci, z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že Východoslovenská vodárenská spoloč-
nosť, a.s. Košice je spoluinvestorom časti sieti. Obec nemá finančné, materiálové, odborné 
a personálne kapacity na dlhodobé prevádzkovanie kanalizácie. VVS, a.s. je v súčasnosti pre-
vádzkovateľom kanalizácie obce ktorá je v súčasnosti v majetku obce. VVS zabezpečuje op-
ravy a údržbu siete je odborne spôsobilý na prevádzku verejných vodovodov a kanalizácií a 
obec Trnava pri Laborci je akcionárom VVS, a.s. Košice. 

Za: 6 poslancov          Proti:  0 poslancov              Zdržalo sa: 1  poslanec -Ing. Dušan Puškár 

Uznesenie bolo prijaté. 

Uznesenie č. 41/2013 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s prevodom finančne nevysporiadanej časti stavby  Vodovod 
Trnava pri Laborci medzi obcou Trnava pri Laborci, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v 
prospech HYPEX, spol. s r.o. Michalovce na základe dobropisu v hodnote nevysporiadaného 
majetku.  

Za: 6 poslancov        Proti:  1 poslanec-Ing. Dušan Puškár      Zdržalo sa: 0  poslancov 

Uznesenie bolo prijaté. 

Uznesenie č. 42/2013 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prevod majetku Vodovod Trnava pri Laborci z dôvodu hod-
ného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že Hypex, spol. s r.o. je zhotoviteľom diela 
a obec mu z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov nebola schopná splatiť záväzok jed-
norázovo, ale iba podľa splátkového kalendára, ktorý vzhľadom na finančné  možnosti obce je 
dlhodobí.  

Za: 6 poslancov              Proti: 1 poslanec-Ing. Dušan Puškár  Zdržalo sa: 0  poslancov 

Uznesenie bolo prijaté. 

Uznesenie č. 43/2013 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí prevodom finančne nevysporiadanej časti stavby  Kanalizácia 
Trnava pri Laborci, medzi obcou Trnava pri Laborci, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v 
prospech HYPEX, spol. s r.o. Michalovce na základe dobropisu v hodnote nevysporiadaného 
majetku.  

Za: 6 poslancov             Proti:  1 poslanec-Ing. Dušan Puškár Zdržalo sa: 0  poslancov 

Uznesenie bolo prijaté. 

Uznesenie č. 44/2013 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prevod majetku Kanalizácia Trnava pri Laborci z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že Hypex, spol. s r.o. je zhotoviteľom diela 
a obec mu z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov nebola schopná splatiť záväzok jed-
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norázovo, ale iba podľa splátkového kalendára, ktorý vzhľadom na finančné  možnosti obce je 
dlhodobí.  

Za: 6 poslancov             Proti:  1 poslanec-Ing. Dušan Puškár Zdržalo sa: 0  poslancov 

Uznesenie bolo prijaté. 

Uznesenie č. 45/2013 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1/2013 v predloženej podobe. Záro-
veň súhlasí s prevodom prostriedkov z rezervného fondu a tieto v súlade s platnými predpismi 
použiť na úhradu záväzkov obce z predchádzajúcich období. 
Za:   6 poslancov             Proti:    0 poslancov        Zdržalo sa:  1  poslanec- Ing. Dušan Puškár 

Uznesenie bolo prijaté. 

Uznesenie č. 46/2013 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Kartu CO na rok 2014 v predloženej podobe. 
Za:   6 poslancov Proti:  0  poslancov Zdržalo sa: 0   poslancov 

Uznesenie bolo prijaté. 

Uznesenie č. 47/2013 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Metodiku činnosti pre mimoriadne opatrenia v predloženej 
podobe a Plán opatrení na zavedenie regulácie predaja životne dôležitých výrobkov, alebo 
životne dôležitých tovarov s využitím mimoriadnych opatrení a odberných oprávnení v prípa-
de vyhlásenia krízového stavu. 
Za:  6  poslancov Proti: 0  poslancov Zdržalo sa:   0 poslancov 

Uznesenie bolo prijaté. 

Uznesenie č. 48/2013 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2014 v predloženej 
podobe a poveruje hlavného kontrolóra vykonaním kontroly. 
Za:   6 poslancov Proti:   0 poslancov Zdržalo sa:  0  poslancov 

Uznesenie bolo prijaté. 

Uznesenie č. 49/2013 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva 
v upravenej podobe. 
Za:   6 poslancov Proti:  0 poslancov Zdržalo sa: 0   poslancov 

Uznesenie bolo prijaté. 

Uznesenie č. 50/2013 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje usporiadanie uvítania Nového roku 2014 a prípravu ohňos-
troja, vatry a novoročného čaju a súhlasí s dotáciou prípravy tejto oslavy do výšky 50 €. 

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

Uznesenie bolo prijaté. 

 
 

 

 

 

 

 

 


