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Obec Trnava pri Laborci, 072 31 Vinné, okres Michalovce 
 

Zápisnica  

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Trnave pri Laborci 

zo dňa 27. júna 2013 v malej 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 

zasadnutie obecného zastupiteľstva. Skonštatoval, že sú prítomní  5 poslanci zo 7 poslancov 
obecného zastupiteľstva, dvaja poslanci sú neprítomní- Bc. Ing. Gabriel Badida a Ing. Dušan 
Puškár, ktorý sa ospravedlnili pre pracovné zaneprázdnenie. Starosta obce skonštatoval, že 
obecné zastupiteľstvo je  uznášaniaschopné. 

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva bol poslancom  predložený na pozvánke  na 
zasadnutie. Na základe požiadavky hlavného kontrolóra, starosta obce  navrhol predložený 
návrh doplniť o bod č.5 a prerokovať plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2013.  

Starosta obce navrhol tento program zasadnutia obecného zastupiteľstva: 
 

1. Otvorenie 
2. Voľba overovateľov, voľba návrhovej komisie 
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcej schôdze 
4. Prerokovanie záverečného účtu za rok 2012 
5. Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2013 
6. Rôzne 
7. Záver 

 
Iný návrh na úpravu programu zasadnutia podaný nebol.  
 
Hlasovanie o programe zasadnutia: 

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

Predložený návrh  programu zasadnutia bol prijatý. 
 

K bodu 2  

     Voľba overovateľov, voľba návrhovej komisie 

 
Za zapisovateľku bola určená Ing. Mária Konáriková. 
 
Za členov návrhovej komisie boli  navrhnutí Jaroslav Libovič a  Jozef Chaba. 
Iný návrh predložený nebol. 
O tomto návrhu  hlasovalo obecné zastupiteľstvo nasledovne: 
Za: 5   poslancov Proti:  0  poslancov Zdržalo sa:   0 poslancov 

Návrh bol prijatý.  

Za overovateľov zápisnice boli  navrhnutí Ružena Ličková a  Jozef Golmic. 
Iný návrh predložený nebol. 
O tomto návrhu  hlasovalo obecné zastupiteľstvo nasledovne:  
Za:  5  poslancov Proti:0   poslancov Zdržalo sa: 0  poslancov 

Návrh bol prijatý.  
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K bodu 3 

Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia  

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. 
Správa bola podaná na ORPZ Michalovce na prešetrenie. Okresná prokuratúra tento materiál 
dostane z polície. 

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. 

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. 

Uznesenie č. 13/2013 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje sadzobník poplatkov za služby poskytované občanom 
a užívateľom a schvaľuje jeho uplatňovanie od 1.7.2013. 

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.  

Objednávka na opravu rozhlasu bola vystavená na požadovaný rozsah opravy. Poverený 
príslušník OR PZ Michalovce príde uzatvoriť reláciu o dopravnej nehode na obecný úrad. 
Týmto by mal byť prípad celkové uzatvorený.  

 

K bodu č. 4  

Prerokovanie návrhu záverečného účtu obce za rok 2012 

 
Starosta obce skonštatoval, že písomnú správu „Návrh záverečného účtu Obce Trnava pri 
Laborci za rok 2012“ dostali poslanci v predstihu, zároveň bola zverejnená v súlade so 
zákonom. Obecnému úradu neboli doručené žiadne písomné pripomienky k Návrhu 
záverečného účtu obce za rok 2012. K jednotlivým položkám záverečného účtu sa starosta 
obce v stručnosti vyjadril a odovzdal slovo hlavnému kontrolórovi obce, aby prečítal svoje 
odborné stanovisko k záverečnému účtu obce. 
 

Uznesenie č. 15/2013 
Obecné zastupiteľstvo v Trnave pri Laborci: 

a) schvaľuje záverečný účet hospodárenia obce za rok 2012 bez výhrad.  
b) schvaľuje prevedenie prebytku hospodárenia za rok 2012 vo výške 7 209,79 € do 

rezervného fondu obce  
c) berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra.  

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

Uznesenie bolo prijaté. 
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K bodu č. 5 

Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2013 
Plán kontrolnej činnosti bol zverejnený v dostatočnom predstihu a nebola k nemu  doručená 
žiadna pripomienka. 
Plán na druhý 2. polrok 2013 predložil hlavný kontrolór obce, Ing. Oklamčák. K prečítanému 
plánu kontrolnej činnosti neboli vznesené žiadne pripomienky. 
 
Uznesenie č. 16/2013 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na  
2. polrok 2013 a ukladá hlavnému kontrolórovi vykonať kontrolu v súlade s týmto plánom. 
 
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. 
V súlade s uznesením č. 14/2013 bola objednaná oprava verejného rozhlasu u p. Andreja 
Lukáča Michalovce, ktorý predložil najnižšiu cenovú ponuku. V súčasnosti zabezpečuje 
materiál na realizáciu rekonštrukcie. Bola objednaná výmena 3 stĺpov verejného rozhlasu, 
dvoch reproduktorov verejného rozhlasu, 300 m samonosného kábla. Oprava 3 stĺpov, 
demontáž a opätovná inštalácia jedného stĺpa s podperou. 
• Nenávratná dotácia. 
Bola podpísaná zmluva s Ministerstvom kultúry SR o poskytnutí nenávratnej finančnej 
dotácie na posúdenie statického stavu strešnej konštrukcie kúrie, príčin vlhkosti a na 
spracovanie projektovej dokumentácie na ich sanáciu. Na základe tejto zmluvy v súlade 
s platnými predpismi bola oslovená odborne spôsobilá osoba na organizáciu výberového 
konania a tiež boli oslovené 3 spoločnosti na zaslanie cenovej ponuky. 
O 14,53 sa na zasadnutie obecného zastupiteľstva dostavil Ing. Dušan Puškár. 
• Výberové konanie na verejné osvetlenie. 
Na základe poverenia obecného zastupiteľstva bola oslovená odborne spôsobilá osoba na 
organizovanie výberového konania na verejné osvetlenie prostredníctvom Úradu pre 
verejné obstarávanie.  
• Generálny pardon. 
VVS, a.s.  vyhlásila 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. 
• Pripojenie na kanalizáciu. 
VVS, a.s. Michalovce chce osloviť a vyzvať obyvateľov obývaných rodinných domov 
v obci, ktoré majú možnosť napojenia na kanalizáciu aby sa napojili. Pokiaľ tak neurobia 
VVS, a.s.  spolu Úradom životného prostredia  preskúma spôsob, ako riešia likvidáciu  
odpadových vôd. V zmysle zákona a platného VZN občania sú povinní napojiť sa na 
verejnú kanalizáciu ak existuje. 
• Prostredníctvom verejného rozhlasu a obecnej informačnej tabule bolo zverejnené  
bezplatné telefónne číslo, kde si môžu občania dať poradiť pri výbere dodávateľa energií.  
• Udeľovanie poriadkových pokút. 
Z programu predchádzajúceho zasadnutia bol vypustený bod - zásady práce komisie 
verejného poriadku- z dôvodu preverenia možnosti udeľovania poriadkovej pokuty pre 
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občanov ktorí nedodržiavajú všeobecne stanovené pravidlá. Pokuty môže obec udeliť iba 
v súlade so zákonom, alebo s VZN obce. Preveruje sa ešte  možnosť zo zákona pre 
ohrozenie požiarom, povodňami, obťažovaním občanov nebezpečnými živočíchmi 
a podobne. 
 

Prednesené návrhy a pripomienky: 
 
Rudolf Šmiga:         – navrhol vymeniť aj stĺpy verejného rozhlasu a rozhlasové vedenie  
                                   zdvihnúť vyššie. 
Ing. Ctibor Mečár:  - navrhol prijať nejaké opatrenia, aby tí, čo rýchlo jazdia na motorkách  
                                  a štvorkolkách neohrozovali deti, hlavne cez prázdniny. Podotkol, že  
                                  nemá na mysli Ing. Michala Puškára.  

          Tento návrh podporili  aj Ing. Dušan Puškár a Ružena Ličková. 
Marta Mandáková: - informovala sa, či sa v prípade kúrie berie do úvahy aj v minulosti  
                                   vykonaný prieskum arch.Gojdiča 
Jozef Chaba:             - konštatoval potrebu rekonštrukcie kúrie 
Jaroslav Libovič :      - upozornil na túlajúcich sa psov v obci 
Ing. Dušan Puškár  : -informoval sa o ponuke na rekonštrukciu verejného osvetlenia v obci,  
                                    s možnosťou riešiť túto rekonštrukciu cez aktuálne projekty 

- navrhol zrekonštruovať verejný rozhlas v celej obci 
- navrhol umiestniť v obci spomaľovacie retardéry 
- pýtal sa, či faktúra na vodovodnú prípojku nie je zverejnená duplicitne 
- pýtal sa, za čo je faktúra na geodetické práce od Ing. Jozefa Badidu 
- pýtal sa, na zdôvodnenie výšky zaplatenej dane zo stavieb za rok 2012 
- pýtal sa, či má firma Univerza zaplatenú daň aj za predchádzajúce roky 
- pýtal sa, čo je zahrnuté pod kapitálovými výdavkami v záverečnom 

účte obce za rok 2012 
- podľa jeho názoru nebola zverejnená faktúra za vodovod v hornej časti 

obce   
- pýtal sa, či sa budú rúbať stromy na cintoríne, ktoré podľa neho slúžia 

ako vetrolamy a nie sú lámavé 
- prečo nebola zverejnená jeho odpoveď na výzvu Ing. Mečára 

Jozef Golmic:        -     navrhol, aby Ing. Dušan Puškár posúdil výhodnosť ponuky na  
                                    rekonštrukciu verejného osvetlenia, nakoľko v danej oblasti pracuje. 

- navrhol  konzultovať umiestnenie spomaľovacích retardérov so 
správou ciest 

Prítomní ešte prediskutovali :- problém odtekania vody v obci, zasypávanie rigolov-šancov  
                                    občanmi obce a problémy s tým súvisiace 

- možnosť poskytnutia priestorov pre mládež s podmienkou 
zabezpečenia zodpovednosti za tieto priestory dospelou osobou 

O 15,53 odišiel Jozef Golmic. 
Starosta obce reagoval nasledovane: 

- súhlasil s posúdením ponuky na rekonštrukciu verejného osvetlenia 
- umiestnenie spomaľovacích retardérov bude potrebné konzultovať so 

správou ciest 
- rýchlu jazdu po miestnych komunikáciách bude vo zvýšenej miere 

počas prázdnin kontrolovať polícia 
- v prípade kúrie sa  berie do úvahy aj spomínaný prieskum, no prioritne 

je potrebné riešiť krov a vlhnutie múrov kúrie 
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- faktúry na vodovodnú prípojku sú dve, jedna za pripojenie budovy 
obecného úradu a druhá za pripojenie budovy kúrie, nakoľko pôvodné 
prívodné vodovodné potrubie  do budovy kúrie prasklo a bolo treba 
riešiť havarijnú situáciu, buď opraviť staré potrubie, alebo pripojiť 
budovu na verejný vodovod 

- faktúra na geodetické práce  je za zameranie a výškopis  obecných 
komunikácií 

- daň zo stavieb za rok 2012 je uvedená v takej výške, v akej bola 
vybraná 

- firma Univerza má zaplatenú daň aj za minulé roky 
- pod kapitálovými výdavkami sú uvedené výdavky na kanalizáciu 
- faktúra za vodovod v hornej časti obce je zverejnená  v období, kedy 

bola doručená obecnému úradu v roku 2012. Po ukončení zasadnutia sa 
o tom Ing. Dušan Puškár presvedčil osobne. 

- obci bola doručená petícia za výrub stromov na cintoríne, výrub 
stromov bol na základe tejto petície konzultovaný so štátnou ochranou 
prírody, starosta vyjadril obavy zo škôd spôsobených  vyvrátením 
stromov na pomníky 

- zverejnenie odpovede Ing. Dušana Puškára na výzvu Ing. Mečára by 
z pohľadu obce neriešilo nič, preto že neodpovedalo na konkrétne body 
výzvy 

Na záver starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie obecného 
zastupiteľstva. Zasadnutie sa skončilo o 16,06 hod. 
 
Trnava pri Laborci 27.júna 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 záverečného účtu obce za rok 2012  
              Príloha č.3 – Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu 
   Príloha č.4 –  Plán kontrolnej činnosti na 2.polrok 2013 
   Príloha č.5 – Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 
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Prijaté uznesenia 

 Uznesenie č. 15/2013 
Obecné zastupiteľstvo v Trnave pri Laborci: 

d) schvaľuje záverečný účet hospodárenia obce za rok 2012 bez výhrad.  
e) schvaľuje prevedenie prebytku hospodárenia za rok 2012 vo výške 7 209,79 € do 

rezervného fondu obce  
f) berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra.  

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

Uznesenie bolo prijaté. 

 
Uznesenie č. 16/2013 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na  
2. polrok 2013 a ukladá hlavnému kontrolórovi vykonať kontrolu v súlade s týmto plánom. 
 
Za: 5 poslancov Proti:  0  poslancov  Zdržalo sa:  0 poslancov 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 
 
 
 


