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Obec Trnava pri Laborci, 072 31 Vinné, okres Michalovce 
 

Zápisnica  

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Trnave pri Laborci 

zo dňa 2. októbra 2013 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 

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

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva bol poslancom  predložený na pozvánke  na 
zasadnutie. Starosta obce   navrhol predložený návrh doplniť o bod č.5 a prerokovať návrh 
textu do  kroniky za rok 2012. 

Hlasovanie o doplnení programu o návrh textu do kroniky za rok 2012. 
Za : 5 poslancov                          proti: 0 poslancov                    zdržalo sa: 0 poslancov 
 
Starosta obce navrhol tento program zasadnutia obecného zastupiteľstva: 
 

1. Otvorenie 
2. Voľba overovateľov, voľba návrhovej komisie 
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcej schôdze 
4. Správa o výsledkoch kontroly za 2.polrok 2013 
5. Návrh textu do kroniky za rok 2012 
6. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2014 až 2020 
7. Rôzne  
8. 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 Rudolf Šmiga a  Jozef Golmic. 
Iný návrh predložený nebol. 
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O tomto návrhu  hlasovalo obecné zastupiteľstvo nasledovne:  
Za:  5  poslancov Proti:0   poslancov Zdržalo sa: 0  poslancov 

Návrh bol prijatý.  

 

K bodu 3 

Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia  

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.  

 

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. 
 
 

K bodu č. 4  

Správa o výsledkoch kontroly za 2.polrok 2013 

 
Starosta obce skonštatoval, že správu o výsledkoch kontroly  v písomnej podobe dostali 

poslanci spolu s pozvánkou na zasadnutie. A odovzdal slovo hlavnému kontrolórovi obce , 
Ing. Romanovi Oklamčákovi, aby oboznámil prítomných so záznamom z výsledkov kontroly, 
ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

 Uznesenie č. 17/2013 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Záznam o výsledkoch  kontroly č.1/2013 

predložený hlavným kontrolórom obce. 
Za: 5   poslancov Proti: 0    poslancov  Zdržalo sa:  0  poslancov 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu č. 5 

Návrh textu do kroniky rok 2012 
Starosta obce odovzdal slovo kronikárke obec, Ružene Čorejovej aby prečítala návrh textu 

do kroniky za rok 2012. Počas toho, o 14,50 prišiel Ing. Dušan Puškár. 
 
Uznesenie č. 18/2013 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prednesený text  do kroniky obce za rok 2012 a schvaľuje 

odmenu kronikárke  obec v súlade s prijatými zásadami odmeňovania. 
 
Za: 5 poslancov Proti:  0  poslancov  Zdržalo sa:  1 poslanec

   Ing. Dušan Puškár,  

   z dôvodu, že nepočul celý  

     navrhovaný text 

Uznesenie bolo prijaté. 
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K bodu 6 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2014 až 2020 
Starosta obce informoval  obecné zastupiteľstvo o ponuke spoločnosti Open Door na 

spracovanie  programu  hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2014 až 2020 
a o podmienkach tejto ponuky.  

V diskusii sa poslanci zhodli na tom, že táto ponuka nie je v súčasnosti pre obec 
zaujímavá, a program hospodárskeho a sociálneho rozvoja pre obec bude spracovaný 
interne.  

 
Uznesenie č. 19/2013 
Obecné zastupiteľstvo  nesúhlasí s podpisom zmluvy o spracovaní programu 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky  2014 až 2020 spoločnosťou Open Door 
v tomto velebnom období a odporúča preskúmať aktualizáciu projektov nezrealizovaných 
v programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja v predchádzajúcom období.  

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

    

Uznesenie bolo prijaté. 
K bodu 7 

Rôzne 
Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o nasledujúcich skutočnostiach: 

• Vyhodnotenie stretnutie Trnáv 
Na tomto stretnutí, ktoré sa v tomto roku uskutočnilo v našej obci sa zúčastnili 

zástupcovia všetkých obcí s názvom „Trnava“ zo Slovenskej a z Českej republiky -
okrem domácej Trnavy pri Laborci tu boli aj účastníci z mesta Trnava, Trnava 
pri Zlíne, Trnava pri Třebíči a Trnava pri Hradci Králové. Vďaka práci organizačného 
výboru malo toto stretnutie zdarný priebeh, za čo starosta obce poďakoval  všetkým, 
ktorí sa aktívne zapojili do práce pri príprave tohto stretnutia. Ohlasy od zúčastnených 
boli viac než pozitívne.  Celkové náklady  na zabezpečenie tohto stretnutia boli   
3 327,75 Eur. Vďaka  podpore sympatizantov  bolo z rozpočtu obce uhradených  iba  
2 296,75 Eur. Tieto prostriedky  boli použité na úhradu ubytovania účastníkov 
stretnutia vo výške 1 5459,44 Eur, na nákup potravín v miestnom obchode vo výške 
157,37 Eur, požičanie lavičiek 40Eur a na zabezpečenie ostatných tovarov vo výške 
549,37 Eur.  

 
Uznesenie č. 20/2013 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vyhodnotenie stretnutia Trnáv a čerpanie finančných 

prostriedkov v uvedenom rozsahu.    
 
Za: 6 poslancov Proti:  0  poslancov  Zdržalo sa:  0  poslancov 

Uznesenie bolo prijaté. 
 

• Starosta obce informoval prítomných o podpísaní dodatku zmluve 
o zabezpečovaní prevádzky vodovodu a kanalizácie v ktorom obec splnomocňuje 
VVS, a.s. Košice na zaevidovanie sietí v evidencii ÚRSO. V tejto súvislosti  starosta 
tiež informoval o tom, že na Obvodný úrad v Michalovciach bola podaná sťažnosť od 
občanov obce na vypúšťanie odpadových vôd do potoka a do „šancov“ .Obvodný 
úrad, odbor životného prostredia preto vyzval obec na riešenie tejto situácie v rámci 
stavebného konania, pričom následne sa táto situácia bude riešiť v pôsobnosti 
Obvodného úradu , odbor životného prostredia.  
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Uznesenie č. 21/2013 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie podpísanie dodatku č.2 k Zmluve o prevádzkovaní  

verejných rozvodov vody a kanalizácie o poverení VVS, a.s. Košice na zaevidovanie sietí do 
evidencií ÚRSO.   

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

   Ing. D.Puškár   

Uznesenie bolo prijaté. 
 

• VVS, a.s. sa obrátila na obec s požiadavkou o oslovenie tých domácností, ktoré 
majú možnosť napojiť sa na vodovod a kanalizáciu a doteraz tak neurobili. Obec na 
základe zoznamu od VVS a.s. oslovila tieto domácnosti s predmetnou záležitosťou 
a podľa prvých reakcií mnohí plánujú napojiť sa na verejné siete v jarnom období 
budúceho roka. Odpovede občanov budú postúpené VVS a.s. 

 
• V predchádzajúcom období obec oslovila VVS a.s. so žiadosťou o odkúpenie 

a dostavbu vodovodu a kanalizácie v obci, a týmto spôsobom a získanie mimorozpočtových 
zdrojov na vysporiadanie záväzkov minulých období. Z doručenej odpovede je zrejmé, že táto 
žiadosť je v evidencii, no v tomto roku sú zdroje na rozvoj už vyčerpané. V tejto súvislosti je 
potrebné, aby obec prerokovala splátkový kalendár so svojím veriteľom.  

 
 Uznesenie č. 22/2013 
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce na prerokovanie splátkového kalendára 

s veriteľom, spoločnosťou Hypex, s.r.o. a zreálnenie možnosti splácania s možnosťou 
zrýchleného splácania dlhu z mimorozpočtových zdrojov.  

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

 Ing. D.Puškár    

Uznesenie bolo prijaté. 
Ing.Dušan Puškár predniesol tento návrh uznesenia: 
 

Uznesenie č. 23/2013 
Vzhľadom k tomu, že celková výška záväzkov po lehote splatnosti dosiahla 15% 

skutočných príjmov obce za predchádzajúce obdobie, došlo k naplneniu §19 ods.1 zákona 
583/2004, žiadam, aby bol vypracovaný návrh na ozdravný režim obce a predložený na 
zasadnutí obecného zastupiteľstva do 15 dní. 

Za: 2 poslancov Proti: 2  poslanci    Zdržalo sa:  2 poslanci  

Ing. D.Puškár, J. Golmic J. Chaba, R.Šmiga R. Ličková, J.Libovič 

Uznesenie nebolo prijaté. 
Prítomní poslanci upozornili Ing. Dušana Puškára, že túto záležitosť rieši prijaté uznesenie 

č.22/2013. 
 
Ing. Dušan Puškár predniesol ďalší návrh uznesenia: 
Uznesenie č. 24/2013 
Obecné zastupiteľstvo žiada hlavného kontrolóra obce o podanie správy k  problematike 

splácania záväzkov obce a zároveň aby preveril podmienky vyhlásenia ozdravných opatrení. 
Za: 6 poslancov Proti: 0  poslancov   Zdržalo sa:  : 0  poslancov 

Uznesenie bolo prijaté. 
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• Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh zmluvy o vykonaní 
auditu od Ing. Vladimíra Ladiča. 

Uznesenie č. 25/2013 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie, že spracovanie auditu pre potreby obce bude aj 

naďalej vykonávať audítor Ing. Vladimír Ladič. 
Za: 5 poslancov Proti: 0  poslancov   Zdržalo sa:  : 1  poslanec

   Ing. Dušan Puškár  

Uznesenie bolo prijaté. 
• Na základe dotácie z ministerstva kultúry na projektovú dokumentáciu na 

opravu  
krovu kúrie a odvlhčenia stavby bolo v súlade  so zákonom uskutočnené výberové 

konanie. Na základe výberového konania spracovanie dokumentácie zabezpečuje  
spoločnosť Boskov s.r.o.. Zmluva na spracovanie projektovej dokumentácie na opravu 
strechy a sanáciu muriva proti vlhkosti je 4 300 Eur.  

 
Uznesenie č. 26/2013 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie výsledky výberového konania na dodávateľa 

spracovania projektovej dokumentácie na posúdenie statiky a sanácie vlhkosti muriva 
a súhlasí s podpisom zmluvy s výhercom výberového konanie, projekčnou kanceláriou 
Boskov, s.r.o., Myslina.  

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

Uznesenie bolo prijaté. 
 

• V diskusii poslanci prerokovali naliehavosť rekonštrukcie verejného osvetlenia 
a možnosti, ktorá bola obci ponúknutá na túto rekonštrukcia zhodli sa na tom, že 
v najbližšom období sa takáto rozsiahla rekonštrukcia realizovať nebude. 

 
• Starosta obce informoval, že sa blíži obdobie vegetačného pokoja rastlín 

v ktorom by bolo možné urobiť výrub stromov na miestnom cintoríne. Keďže názory 
na výrub sa rôznia, poslanci  rozhodli o využití možnosti ankety v takej forme, že 
každá domácnosť dostane anketový lístok na ktorom vyjadrí svoj názor.  

 
• Poistná udalosť týkajúca sa strhnutia rozhlasu v hornej časti obce bola 

uzatvorená tak, že úhrada od poisťovne predstavovala čiastku 2 632,28 Eur 
a spoluúčasť obce bola  337, 86 Eur. 

 
Uznesenie č. 27/2013 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie vysporiadanie poistnej udalosti –strhnutie 

rozhlasu –v časti obce od č.d. 103 po koniec obce spôsobenej motorovým vozidlom MI 246 
AC. 

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

Uznesenie bolo prijaté. 
 

• Starosta obce informoval, že v súlade s platnými zásadami odmeňovania boli 
poslancom vyplatené odmeny za 1.polrok 2013. 

 
Jozef Chaba predložil prítomným návrh týkajúci a pohrebných služieb a údržby cintorína, 

ktorý je prílohou tejto zápisnice. Cieľom tohto  návrhu je zaviesť systém pri zabezpečovaní 
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pohrebných služieb a údržbe cintorína. V diskusii k tomuto návrhu poslanci navrhli preveriť 
dostupné možnosti na zlepšenie súčasnej situácie, hlavne personálne možnosti.  

 
Ing. Dušan Puškár informoval hlavného kontrolóra obce, že podľa jeho názoru 

neuhradením sumy 25 000 Eur spoločnosti Hypex , tak ako je uvedené v splátkovom 
kalendári nastala podmienka ozdravného režimu. Spomenul aj neuhradenú faktúru za 
vodovod, ktorá nie je súčasťou splátkového kalendára ako to starosta bude riešiť. 
K uvedenému problému sa strhla ostrá diskusia o príčine nepriaznivej finančnej situácie obce 
a kto ju spôsobil.  

Vzhľadom k tomu, že táto diskusia neviedla k produktívnemu riešeniu a program 
zasadnutia bol vyčerpaný starosta ukončil túto hádku a vzhľadom k tomu že do diskusie už 
nebol nikto ďalší prihlásený, zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil 

 
Na záver starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie obecného 

zastupiteľstva. Zasadnutie sa skončilo o 17,08 hod. 
 
Trnava pri Laborci 2.októbra 2013 
 
 
 
 
 
Zapísala:   Ing. Mária Konáriková, v. r.               Ing. Ignác Štefanič, v. r. 
              starosta obce 
 
 
 
 
Overili:   Rudolf Šmiga, v. r.                                           Jozef Golmic, v. r. 
 
 
 
Prílohy: Príloha č.1 – Prezenčná listina 

    Príloha č.2 – Správa o výsledkoch kontroly za 2. polrok 2013 
               Príloha č.3 – Návrh textu do kroniky za rok 2012 
  Príloha č.4 –  Návrh na zlepšenie pohrebných služieb 
  Príloha č.5 – Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

Prijaté uznesenia 
 
Uznesenie č. 17/2013 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Záznam o výsledkoch  kontroly č.1/2013 

predložený hlavným kontrolórom obce. 
Za: 5   poslancov Proti: 0    poslancov  Zdržalo sa:  0  poslancov 

Uznesenie bolo prijaté. 

 
Uznesenie č. 18/2013 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prednesený text  do kroniky obce za rok 2012 a schvaľuje 

odmenu kronikárke  obec v súlade s prijatými zásadami odmeňovania. 
 
Za: 5 poslancov Proti:  0  poslancov  Zdržalo sa:  1 poslanec

   Ing. Dušan Puškár,  

   z dôvodu, že nepočul celý  

     navrhovaný text 

Uznesenie bolo prijaté. 

 
Uznesenie č. 19/2013 
Obecné zastupiteľstvo  nesúhlasí s podpisom zmluvy o spracovaní programu 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky  2014 až 2020 spoločnosťou Open Door 
v tomto velebnom období a odporúča preskúmať aktualizáciu projektov nezrealizovaných 
v programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja v predchádzajúcom období.  

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

Uznesenie bolo prijaté. 
 
Uznesenie č. 20/2013 
Obecné zastupiteľstvo   schvaľuje vyhodnotenie stretnutia Trnáv a čerpanie finančných 

prostriedkov v uvedenom rozsahu.    
 
Za: 6 poslancov Proti:  0  poslancov  Zdržalo sa:  0  poslancov 

Uznesenie bolo prijaté. 
 

Uznesenie č. 21/2013 
Obecné zastupiteľstvo   berie na vedomie podpísanie dodatku č.2 k Zmluve 

o prevádzkovaní  verejných rozvodov vody a kanalizácie o poverení VVS,a.s. Košice na 
zaevidovanie   sietí do evidencií ÚRSO.   

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

   Ing. D.Puškár   

Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
 
 

Uznesenie č. 22/2013 
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Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce  na prerokovanie splátkového kalendára 
s veriteľom, spoločnosťou Hypex, s.r.o. a zreálnenie možnosti splácania s možnosťou 
zrýchleného splácania dlhu z mimorozpočtových zdrojov.  

Za: 5 poslancov Proti: 1  poslanec    Zdržalo sa:  0  poslancov
 Ing. D.Puškár    

Uznesenie bolo prijaté. 
 
Uznesenie č. 23/2013 
Vzhľadom k tomu, že celková výška záväzkov po lehote splatnosti dosiahla 15% 

skutočných príjmov obce za predchádzajúce obdobie, došlo k naplneniu §19 ods.1 zákona 
583/2004, žiadam, aby bol vypracovaný návrh na ozdravný režim obce a predložený na 
zasadnutí obecného zastupiteľstva do 15 dní. 

Za: 2 poslancov Proti: 2  poslanci    Zdržalo sa:  2 poslanci  

Ing. D.Puškár J. Chaba R. Ličková 

J. Golmic R.Šmiga J.Libovič 

Uznesenie nebolo prijaté. 
 

Uznesenie č. 24/2013 
Obecné zastupiteľstvo žiada kontrolóra obce o podanie správy k uvedenej problematike 

splácania záväzkov obce a zároveň aby preveril podmienky vyhlásenia ozdravných opatrení. 
Za: 6 poslancov Proti: 0  poslancov   Zdržalo sa:  : 0  poslancov 

Uznesenie bolo prijaté. 
 

Uznesenie č. 25/2013 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie, že  spracovanie  auditu pre potreby obce bude aj 

naďalej vykonávať audítor Ing. Vladimír Ladič. 
Za: 5 poslancov Proti: 0  poslancov   Zdržalo sa:  : 1  poslanec

   Ing. Dušan Puškár  

Uznesenie bolo prijaté. 
  

Uznesenie č. 26/2013 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie výsledky výberového konania na dodávateľa 

spracovania projektovej dokumentácie na posúdenie statiky a sanácie vlhkosti muriva 
a súhlasí s podpisom zmluvy s výhercom výberového konanie, projekčnou kanceláriou 
Boskov, s.r.o., Myslina.  

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

Uznesenie bolo prijaté. 
 

Uznesenie č. 27/2013 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie vysporiadanie poistnej udalosti –strhnutie 

rozhlasu –v časti obce od č.d. 103 po koniec obce, ktorú spôsobilo motorové vozidlo  
MI 246 AC. 

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

Uznesenie bolo prijaté. 


