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Obec Trnava pri Laborci, 072 31 Vinné, okres Michalovce 

 

Zápisnica 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Trnave pri Laborci 

uskutočneného 07.12.2012 v malej zasadačke Obecného úradu 

so začiatkom o 14:00 hod. 

 
Prítomní poslanci: Bc. Ing. Gabriel Badida, Jozef Golmic, Jozef Chaba, Ružena Ličková, 

Rudolf Šmiga (prezenčná listina - príloha č.1) 
Prítomných privítal starosta obce Ing. Ignác Štefanič, ktorý zároveň otvoril zasadnutie 

obecného zastupiteľstva. Skonštatoval, že je prítomných 5 poslancov zo 7 poslancov 
obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo je teda uznášania schopné. 

Starosta obce predložil tento návrh programu zasadnutia: 

1. Otvorenie 
2. Voľba overovateľov, voľba návrhovej komisie 
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcej schôdze 
4. Návrh VZN 2/2012 Daň z nehnuteľnosti 
5. Návrh VZN 3/2012 Poplatok  za komunálny odpad 
6. Informácia o výsledkoch auditu za rok 2011 
7. Informatívna správa z vykonaných kontrol hlavným kontrolórom obce 
8. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2013 
9. Rôzne 

10. Záver 

K prečítanému návrhu programu neboli vznesené žiadne pripomienky. 
Schválenie programu zasadnutia: 

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

Program bol schválený. 

K bodu 2  
Za zapisovateľa bola určená Ing. Mária Konáriková. 
Za členov návrhovej komisie boli  navrhnutí p. Jozef Golmic a Bc.Ing. Gabriel Badida.  
Iný návrh prednesený nebol.  
O tomto návrhu  hlasovalo obecné zastupiteľstvo nasledovne: 
Za: 5 poslancov Proti:0  poslancov Zdržalo sa: 0  poslancov 

Tento návrh bol prijatý. 

Za overovateľov zápisnice boli  navrhnutí p. Ružena Ličková a p. Rudolf Šmiga. 
Iný návrh prednesený nebol. 
O tomto návrhu  hlasovalo obecné zastupiteľstvo nasledovne:  
Za:  5 poslancov Proti:0 poslancov Zdržalo sa:0 poslancov 

Tento návrh bol prijatý. 

K bodu 3 Kontrola uznesení z predchádzajúcej schôdze 

Uznesenie č.15/2012 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prečítaný text kroniky obce za rok 2011 a po napísaní textu 
do kroniky  vyplatenie odmeny kronikárke v súlade so schválenými zásadami odmeňovania.   

Odmena bude vyplatená v novembrovej výplate, pokiaľ bude do tohto termínu 

prepísaná do definitívnej podoby. 

Uznesenie č.16/2012 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje VZN č.1/2012 o zneškodňovaní odpadových vôd na území 
obce s tým, že občania, ktorí nie sú  napojení na verejnú kanalizáciu. Ale zachytávajú 
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odpadové vody do žumpy, sú povinní preukazovať legálny vývoz žumpy v objeme   na 25 m3 

na osobu a na rok 
Uznesenie bolo prijaté, bolo vyhlásené spôsobom predpísaným zákonom a nadobudlo 

platnosť.  Vyhodnocovať sa bude  v priebehu nasledujúceho roka. 

Uznesenie č.17/2012 
Obecné zastupiteľstvo doporučuje prejednať mimosúdne vysporiadanie vrátenia neoprávnene 
vyplatených finančných prostriedkov od predchádzajúceho zástupcu starostu  obce Ing. 
Michala Puškára do 20.11.2012. Ak nedôjde k dohode, potom uplatniť vymáhanie finančných 
prostriedkov súdnou cestou. 
Vzhľadom k tomu, že písomné vyhotovenie rozsudku bolo doručené obci až v minulom 

týždni rokovanie zatiaľ sa neuskutočnilo. List s výzvou na uhradenie neoprávnene 

vyplatenej mzdy je pripravený a bude odoslaný. 

Uznesenie č.18/2012 
Obecné zastupiteľstvo zrušuje uznesenie č.32/2011 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva 
konaného dňa 20.5.2011. 
Uznesenie bolo prijaté. 

Uznesenie č.19/2012 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prevod nehnuteľností vo vlastníctve Obce Trnava pri 
Laborci pre nadobúdateľa: Miroslav Beňak, Trnava pri Laborci 210,07231 Vinné takto: 
1. pozemky, ktoré boli zamerané Geometrickým plánom č.36582972-125/2007 zo dňa 

10.03.2008, vypracovaného spoločnosťou G.K.T.,spol. s r.o., geodetické práce, ul. kpt. 
Nálepku 20, 071 01 Michalovce, IČO: 36 582 972, autorizačne overenom dňa 10.03.2008 
Ing. Eduardom Treščákom, úradne overenom pod č. G1-164/2008 dňa .8.4.2008 Ing. 
Máriou Kundrátovou, vypracovaného na určenie vlastníckeho práva takto: 
a) pozemok registra „C“ parcel. č. 476/4, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, 

výmera 6 m2, 
b) pozemok registra „C“ parcel. č. 476/5, druh pozemku: zastavané plochy a 
nádvoria, výmera 24 m2, 
c) pozemok registra „C“ parcel. č. 476/6,  druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, 

výmera 112 m2, 
d) pozemok registra „C“ parcel. č. 482/2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, 

výmera 71 m2, 
e) pozemok registra „C“ parcel. č. 482/4, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, 

výmera 158 m2, 
f) pozemok registra „C“ parcelné číslo 483/2, druh pozemku: záhrada, výmera 283 m2, 
nehnuteľnosti sú vedené na LV č. 893 pre k. ú.: Trnava pri Laborci, obec: Trnava pri 
Laborci, okres Michalovce, list vlastníctva vedený Katastrálnym úradom Košice, Správa 
katastra Michalovce. 

2. Kúpna cena pozemku 5,- €/m2 €, za celkovú výmeru 654 m2 predstavuje sumu 3270,- €. 
Kupujúci uhradí všetky náklady spojené s prevodom. 

3. 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.  

Uznesenie bolo prijaté. Zmluva s p. Miroslavom Beňakom bola podpísaná a bol 

realizovaný vklad na kataster. 

Uznesenie č.20/2012 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie pripojenie budovy Obecného úradu na verejný 
vodovod a kanalizáciu. 
Uznesenie bolo prijaté. 

 



3 
 

Uznesenie č.21/2012 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s podpísaním dohody o vrátení 10 000 Eur, ktoré spoločnosť 
Hypex, s.r.o. Vajanského 20, Michalovce uhradila v mene obce Trnava pri Laborci          
JUDr. Sabadošovi, ako súdne trovy zo sporov uzatvorených v rámci súdnych zmierov. 
Uznesenie bolo prijaté. JUDr. Sabadošovi obec ešte zostáva dlžná 4200 Eur. Čiastku 

10 000 Eur bolo nutné urýchlene uhradiť, nakoľko bola doručená neliehavá výzva zo 

strany JUDr. Sabadoša pod hrozbou exekúcie. 

K bodu 4  
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh VZN č. 2/2012 Daň z nehnuteľnosti, 
ktorý bol pripravený vzhľadom k zmenám na úrovni štátu a upozornil prítomných, aby si 
v písomnom vyhotovení návrhu VZN nahradili slovné spojenie platobný výmer, slovným 
spojením daňový výmer.  Návrh VZN bol zverejnený spôsobom predpísaným zákonom a pred 
zasadnutím obecného zastupiteľstva bol písomne doručený všetkým  poslancom. 
K zverejnenému návrhu VZN nedošli písomné pripomienky. 
Pri spracovaní návrhu sa vychádzalo zo sadzieb aké  boli v našom doterajšom VZN a zo 
sadzieb v okolitých obciach. Boli hodnotené obce v našom okolí jednalo sa o obce Vinné, 
Zbudza, Zalužice, Staré, Suché, Kusín, Krásnovce, Hažín. Pri vyhodnocovaní výšky dane 
bola vypustená najvyššia a najnižšia sadzba a z ostatných sa vyhodnocovalo rozpätie daňovej 
sadzby. Pre návrh bola potom navrhnutá sadzba v polovici rozpätia. Starosta obce podotkol, 
že pri prieskume boli vyhodnocované doteraz platné sadzby v jednotlivých obciach. 
Osobitne bola stanovená sadzba za daň z nádvorí a zastavanej plochy. Je navrhnuté túto 
sadzbu zvýšiť razantne v porovnaní s doterajším stavom, ale na druhej strane je v návrhu 
VZN navrhnutá 75% zľava pre tých daňovníkov, ktorí si budú zabezpečovať údržbu 
verejného priestranstva k prislúchajúcej parcele. Ak si vlastník pozemku nebude udržiavať 
priestranstvo v priebehu roka, zľava mu bude zrušená a daň dorubená v mesiaci november 
bežného roka. Tento postup pol navrhnutý z toho dôvodu, že mnohí občania obce 
neudržiavajú priestranstvo pred svojimi domami a pri potoku pred svojím domom, a to aj 
napriek tomu, že ho v mnohých prípadoch aj reálne využívajú.  
Počas výkladu k návrhu VZN prišiel Ing. Michal Puškár.  
Pripomienky: 

• Rudolf Šmiga- pýtal sa, ako sadzbou sa zdaňujú garáže, ktoré sú spojené s hlavnou stavbou. 
• Jozef Golmic- pýtal sa, či spôsob poskytovania zľavy na daň z nádvorí a zastavaných 

plôch bol konzultovaný s daňovým poradcom. 
• Ing. Michal Puškára- pýtal sa, o koľko percent sa zvyšujú sadzby dane oproti 

pôvodným sadzbám,  aké služby sa ponúkajú občanom za zvýšenie dane, navrhol 
úľavu na dani pre občanov obce, ktorí bývajú od 50 m od „dobrej cesty“ vo výške 
10%, ktorí nemajú možnosť napojiť sa na vodovod úľavu ďalších 5% a na kanalizáciu 
ďalších 5%, netýkalo by sa to občanov nad 75 rokov, ktorí majú úľavu z titulu veku. 
Ďalej uviedol, že nesúhlasí s úľavou  75 % z dane za zastavené plochy a nádvoria  za 
údržbu verejného priestranstva a tieto priestranstvá kosiť obcou. Uviedol, že nesúhlasí 
so zvyšovaním daní. Podľa neho starosta vo svojej volebnej kampani hovoril, že 
necháva 50% svojho platu obci a to, že poberá plný plat je za zvyšovaním daní.  

Starosta obce odpovedal nasledovne: 
• Spomínané garáže sa nezdaňujú osobitnou sadzbou. 
• Spôsob poskytovania zľavy bol konzultovaný s odborníkom a je možné ho uplatniť, 

keďže bude aplikovaný na všetkých občanov obce.  

• Navrhované sadzby dane sa oproti aktuálne platným sadzbám zvyšujú o 0,11% a 0,14%. 
Upozornil Ing. Michala Puškára, že daň nie je platba za služby.  
K ním navrhovaným úľavám podotkol, že sú aj takí občania, ktorí majú možnosť napojenia na 
verejný vodovod a kanalizáciu a neurobia tak. Taktiež starosta informoval, že pri príprave VZN 
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o dani z nehnuteľnosti, bol návrh, aby sa peniaze ktoré obec platí za nájom cesty aby mohli 
občania túto cestu používať, a ktorú obec musela uzatvoriť s lesnou spoločnosťou „Kruhy“, boli 
pripočítané k dani občanom, ktorí túto cestu využívajú.  

• Uviedol, že vo svojej volebnej kampani o plate nehovoril nič,  a upozornil  Ing. 
Michala Puškára, že  to bola jeho volebná rétorika. 

Zástupca starostu, Jozef Golmic uviedol, že ide hlavne o to, aby si občania udržiavali 
poriadok na priestranstve pred svojím domom. Ak to nebudú robiť, nebude u nich uplatnená 
úľava a priestranstvo bude udržiavať obec. Ide o benefit tým, ktorí si udržiavajú verejné 
priestranstvo pred svojím domom. 
Iné pripomienky vznesené neboli.  
Hlasovanie o návrhu Ing. Michala Puškára zrušiť zľavu 75% z dane za zastavané plochy a 
nádvoria za udržiavanie verejného priestranstva a upravila sa na 0,40% ako u ostatných plôch. 
Za:1 poslanec, Ing. Michal Puškár (na vlastnú žiadosť uvedený menovite) 

Proti: 5 poslancov Zdržalo sa:  0 poslancov Tento návrh nebol prijatý. 

Hlasovanie o návrhu Ing. Michala Puškára  poskytnúť úľavu 10 % na dani za zastavané 
plochy a nádvoria  tým občanom, ktorí majú od bránky po dobrú cestu nad 50m. 
Za:1 poslanec, Ing. Michal Puškár (na vlastnú žiadosť uvedený menovite) 

Proti: 5 poslancov Zdržalo sa:  0 poslancov Tento návrh nebol prijatý. 

Hlasovanie o návrhu Ing. Michala Puškára  poskytnúť úľavu 5 % na dani za zastavané plochy 
a nádvoria  tým občanom, ktorí nemajú možnosť napojiť sa na vodovod a kanalizáciu. 
Za:1 poslanec, Ing. Michal Puškár (na vlastnú žiadosť uvedený menovite) 

Proti: 5 poslancov Zdržalo sa:  0 poslancov Tento návrh nebol prijatý. 

Uznesenie č.22/2012 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Trnava pri Laborci  č. 
2/2012 o dani z nehnuteľnosti. 
Za: 5 poslancov Proti:  1poslanec,Ing. Michal Puškár Zdržalo sa:  0  poslancov 

Uznesenie bolo prijaté. 

K bodu 5  
Starosta obce oboznámil prítomných poslancov s informáciou od spoločnosti Fura, že 
v budúcom roku ponecháva cenu za komunálny odpad bez zmeny, ale vzhľadom k tomu, že 
sa zvýšil počet KUKA nádob bude obci fakturované za zber komunálneho dopadu podľa 
skutočného počtu KUKA nádob bez ohľadu na to koľko v nich je komunálneho odpadu. Toto 
by neúmerne zaťažovalo obecný rozpočet, keď obec aj tak nemôže zo zákona dotovať vývoz 
komunálneho odpadu. Z toho dôvodu pri spracovaní návrhu VZN chce obec prejsť na 
množstevný zber komunálneho odpadu, kde si každý bude platiť za odovzdané množstvo 
komunálneho odpadu. Aby sa zabránilo vzniku čiernych skládok, tí občania, ktorí nebudú 
mať KUKA nádoby sú povinní  zakúpiť si vrecia na komunálny odpad. Odstráni sa tým určitá 
nespravodlivosť platby podľa počtu osôb v domácnosti. 
Písomné pripomienky k návrhu neboli doručené.  

Uznesenie č.23/2012 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh Všeobecne záväzné nariadenie obce Trnava pri 
Laborci č. 3/2012 O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
Za:5  poslancov Proti: 1 poslanec, Ing. Michal Puškár Zdržalo sa: 0  poslancov 

Uznesenie bolo prijaté. 

K bodu 6 Informácia o výsledkoch auditu za rok 2012 
Starosta oboznámil poslancov o výsledkoch auditu prečítaním správy nezávislého audítora  
pre obecné zastupiteľstvo obce, ktorá je prílohou tejto zápisnice. Kópie tejto správy boli 
k dispozícii poslancom na zasadnutí obecného zastupiteľstva.  
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Pripomienky:  
Ing. Michal Puškár sa pýtal, kedy bude správa audítora k dispozícii na internete. 
Starosta obce mu odpovedal, že po schválení v obecnom zastupiteľstve. 
Uznesenie č.24/2012 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu nezávislého audítora o audite účtovnej 
závierky obce Trnava pri Laborci za rok 2011. 
Za: 5 poslancov Proti:  0 poslancov Zdržal sa: 1  poslanec, Ing. M Puškár 

Uznesenie bolo prijaté. 

K bodu 7  
Hlavný kontrolór obce, Ing. Roman Oklamčák predložil obecnému zastupiteľstvu 
informatívnu správu z vykonaných kontrol, ktorá je prílohou tejto zápisnice. 
K prednesenej správe mal Ing. Michal Puškár pripomienku, v ktorej uviedol, že spolu s Ing. 
Dušanom Puškárom nevedia na základe akej zmluvy a projektu bola realizovaná výstavba 
vodovodu od hájenky až po les a aj napriek poslaneckým prieskumom túto informáciu 
nemajú. Podľa  jeho názoru sa tomu mal venovať hlavný kontrolór vo svojej správe. Zaujímal 
sa , kedy bude môcť nahliadnuť do účtovníctva.  
Hlavný kontrolór obce uviedol, že pri kontrole postupoval podľa schváleného plánu kontrol, 
ktorý bol doplnený o návrh poslancov Ing. Michala Puškára a Ing. Dušana Puškára na 
preskúmanie oboch správ o následnej finančnej kontrole z roku 2011. 
Jozef Golmic upozornil Ing. Michal Puškára, že obecné zastupiteľstvo je kolektívny orgán 
a ako taký aj postupuje, a kontrolór vykonával kontrolu podľa schváleného plánu  kontroly. 
Starosta obce informoval, že výstavba vodovodu bola realizovaná podľa pôvodného 
schváleného projektu. Do účtovníctva bude možné nahliadnuť po jeho uzatvorení.  
Ružena Ličková sa pýtala Ing. Michal Puškára, podľa akého projektu bola realizovaná 
výstavba kanalizácie  od Hájenky po les, keď bolo naplánované pokračovať vo výstavbe na 
„majeri“ a tiež prečo dal opravovať cestu cez obec, a nie v uličkách, kde to bolo potrebné. 
Ing. Michal Puškár jej neodpovedal.  

Uznesenie č.25/2012 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o výsledkoch následnej finančnej 
kontroly za 2. polrok 2012. 
Za: 5 poslancov Proti:1  poslanec, Ing. Michal Puškár Zdržalo sa: 0  poslancov 

Uznesenie bolo prijaté. 

K bodu 8  
Hlavný kontrolór obce, Ing. Roman Oklamčák predniesol návrh plánu kontrolnej činnosti na . 
1.polrok 2013, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 
Pripomienky: 
Ing. Michal Puškár namietal, že aj keby nadiktoval návrh uznesenia podľa jeho názoru by 
nebol schválený. Ďalej uviedol, že stále nevie o koľko sa zvyšujú dane. 
Jozef Golmic mu navrhol, aby dal písomný návrh uznesenie. Tiež podotkol, že plán 
kontrolnej činnosti je možné kedykoľvek doplniť. 
Starosta obce skonštatoval, že čísla sú jasné a preto je jednoduché prepočítať si to. 

Uznesenie č.26/2012 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2013 a ukladá 
hlavnému kontrolórovi uskutočniť kontrolu v súlade so schváleným plánom. 
Za:  5 poslancov Proti:1  poslanec, Ing. Michal Puškár Zdržalo sa:  0 poslancov 

Uznesenie bolo prijaté. 

O 15,37 sa zo zasadnutia obecného zastupiteľstva ospravedlnil zástupca starostu Jozef 
Golmic. 
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K bodu  9  
Starosta obce informoval o aktuálnych otázkach: 
• Od 9.12.2012 platí nový grafikon pre autobusovú dopravu. Oproti súčasnému stavu je 
zmena v tom, že posledný spoj z obce a do obce v pracovných dňoch bude zabezpečovaný 
zachádzkou linky Poruba pod Vihorlatom. Zrušený je spoj v sezóne v sobotu a v nedeľu , 
ktorý od obce a z obce  prichádzal v odpoludňajších hodinách (15,50 – 16,20). 
• V uplynulom mesiac, 11.11.2012, bolo uskutočnené stretnutie s občanmi obce staršími 
ako 65 rokov. Stretnutie bolo obohatené kultúrnym programom. 
• 24.11.2012 bolo privítanie malých občanov ktorí sa narodili v roku 2011 a 2012. Za 
obe tieto aktivity starosta obce poďakoval ZPOZ a tým ktorí pripravili kultúrny program 
najmä z deťmi. 
• Bola skolaudovaná druha časť vodovodnej siete, po rokovaniach s VVS, a.s. bolo 
dohodnuté, že pokiaľ to dovolí počasie je možné sa napájať na vodovod po splnení 
podmienok na pripojenie a uzatvorení zmlúv so správcom vodovodu. Bolo dohodnuté, že 
VVS, a.s., bude prevádzkovať aj novoskolaudovanú časť vodovodu. 

Pripomienky: 
Ing. Michal Puškár sa zaujímal v akom stave je odstraňovanie kolaudačných závad 
kanalizácie. Starosta obce uviedol, že ide nedorobky, ktoré neboli vyfakturované v cene diela  
a budú dorobené, keď bude mať obec peniaze na ich zaplatenie.  

Uznesenie č.27/2012 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s podpísaním dodatku č. 1 k zmluve o výkone správy majetku 
obce č.1120/25/2006/Z Mi s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. Košice 
závod Michalovce a poveruje starostu podpísať uvedený dodatok. 

Za: 4  poslanci Proti: 0 poslancov  

Zdržalo sa: 1  poslanec, Ing. Michal Puškár 

Uznesenie bolo prijaté. 

O 15,49 sa zo zasadnutia obecného zastupiteľstva odišiel Ing. Michal Puškár, a súčasne 
ospravedlnil zo zasadnutia poslanca Ing. Dušana Puškára, ktorý bol v tom čase na lekárskej 
prehliadke. 

Príspevky občanov do diskusie: 
Ing. Ján Kaťuch: 

• informoval prítomných o tom, že  pripravuje  petíciu za to, aby bolo obnovené 
autobusové spojenie do obce v poobedňajších hodinách v sobotu a v nedeľu 

• sťažoval sa na nevyhovujúci stav cesty od č. d.114 po les 

• pýtal sa, z akých zdrojov obec zaplatí firme Hypex 

• namietal objem splaškovej vody uvedený vo VZN č. 1/2012, 25 m3 sa mu zdá veľa 
• pýtal sa, prečo sa zasadnutia OZ robia popoludní a nie neskôr 

Starosta obce odpovedal  nasledovne: 
• na to, aby bolo udržané spomínané autobusové spojenie, je potrebné zabezpečiť každú 

sobotu a nedeľu minimálne 4 cestujúcich  
• bola naplánovaná oprava cesty formou projektu ako reakcie na výzvu týkajúcu sa 

opravy ciest, ktorá mala byť vyhlásená ešte v minulom roku 
• s firmou Hypex bol dohodnutý splátkový kalendár 
• objem splaškovej vody účtovaný VVS je 55 m3 , objem uvedený vo VZN bol 

upravený pri prejenávaní príslušného VZN 
• čas zasadnutí OZ je určený  z dôvodu, aby sa rokovania nekončili v neskorých 

nočných hodinách ako tomu bolo v minulosti, kedy sa končili  okolo 23,00 hodiny. 
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Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a o 16,06 hod. ukončil zasadnutie obecného 
zastupiteľstva. 

Trnava pri Laborci, 7.12.2012 
 
 
 
 
 
Zapísala..........................................                                         .................................................... 
            Ing. Mária Konáriková     Ing. Ignác Štefanič 
              starosta obce 
 
 
 
 
 Overili:  .......................................    ....................................................... 
  Ružena Ličková                             Rudolf Šmiga 
 
 
 
Prílohy: Príloha č.1 – Prezenčná listina 
   Príloha č.2 – Návrh VZN č.2/2012 
              Príloha č.3 – Návrh VZN č.3/2012 
              Príloha č.4 -  Správa nezávislého audítora  
                                   pre obecné zastupiteľstvo obce Trnava pri Laborci 
              Príloha č.5 - Informatívna správa z vykonaných kontrol hlavným kontrolórom  
                                   obce Trnava pri Laborci 
              Príloha č.6 - Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1.polrok 2013 
              Príloha č.7 – Pozvánka na zasadnutie OZ  
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Prijaté uznesenia 

 

Uznesenie č.22/2012 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Trnava pri Laborci  č. 
2/2012 o dani z nehnuteľnosti. 

Za: 5 poslancov Proti:  1poslanec,Ing. Michal Puškár 

Zdržalo sa:  0  poslancov 

Uznesenie bolo prijaté. 

Uznesenie č.23/2012 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh Všeobecne záväzné nariadenie obce Trnava pri 
Laborci č. 3/2012 O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

Za:5  poslancov Proti: 1 poslanec, Ing. Michal Puškár 

Zdržalo sa: 0  poslancov 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Uznesenie č.24/2012 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu nezávislého audítora o audite účtovnej 
závierky obce Trnava pri Laborci za rok 2011. 

Za: 5 poslancov Proti:  0 poslancov  

Zdržalo sa: 1  poslanec, Ing. Michal Puškár 

Uznesenie bolo prijaté. 
 
Uznesenie č.25/2012 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o výsledkoch následnej finančnej 
kontroly za 2. polrok 2012. 

Za: 5 poslancov Proti:1  poslanec, Ing. Michal Puškár         

Zdržalo sa: 0  poslancov 

Uznesenie bolo prijaté. 
 
Uznesenie č.26/2012 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2013 a ukladá 
hlavnému kontrolórovi uskutočniť kontrolu v súlade so schváleným plánom. 

Za:  5 poslancov Proti:1  poslanec, Ing. Michal Puškár 

Zdržalo sa:  0 poslancov 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Uznesenie č.27/2012 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s podpísaním dodatku č. 1 k zmluve o výkone správy majetku 
obce č.1120/25/2006/Z Mi s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. Košice 
závod Michalovce a poveruje starostu podpísať uvedený dodatok. 

Za: 4  poslanci Proti: 0 poslancov  

Zdržalo sa: 1  poslanec, Ing. Michal Puškár 

Uznesenie bolo prijaté. 
 


