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Obec Trnava pri Laborci, 072 31 Vinné, okres Michalovce 
 

Zápisnica  

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Trnave pri Laborci 

zo dňa 21.novembra 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 6 poslanci zo 7 poslancov 
obecného zastupiteľstva. Poslanec Ing. Dušan Puškár sa ospravedlnil pre pracovnú 
zaneprázdnenosť.  

Starosta obce skonštatoval, že obecné zastupiteľstvo je  uznášaniaschopné. 
Program zasadnutia obecného zastupiteľstva bol poslancom predložený na pozvánke  na 

zasadnutie. Hlavný kontrolór  obce   navrhol predložený návrh doplniť o bod č.4- Stanovisko 
hlavného kontrolóra obce k problematike splácania záväzkov obce a k podmienkam 
vyhlásenia ozdravných opatrení. 

Hlasovanie o doplnení programu o navrhnutý bod. 
Za : 6 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 č.2/2013 za 2.polrok 2013 
5. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k problematike splácania záväzkov obce 

a k podmienkam vyhlásenia ozdravných opatrení. 
6. Audítorská správa za rok 2012 
7. Rôzne  
8. Záver 

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

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

Návrh bol prijatý.  
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Za overovateľov zápisnice boli  navrhnutí Bc., Ing. Gabriel Badida a  Jozef Golmic. 
Iný návrh predložený nebol. 
O tomto návrhu  hlasovalo obecné zastupiteľstvo nasledovne:  
Za:  6  poslancov Proti:0   poslancov Zdržalo sa: 0  poslancov 

Návrh bol prijatý.  

 

K bodu 3 

Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia  

Uznesenie č. 17/2013 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Záznam o výsledkoch  kontroly č.1/2013 predložený 
hlavným kontrolórom obce. 
Uznesenie bolo splnené. 

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. 
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.  
Uznesenie bolo splnené. 

Uznesenie č. 20/2013 
Obecné zastupiteľstvo   schvaľuje vyhodnotenie stretnutia Trnáv a čerpanie finančných 
prostriedkov v uvedenom rozsahu.    
Uznesenie bolo splnené. 

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.   
Uznesenie bolo splnené. 

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. 
Uznesenie sa plní priebežne- starosta obce prečítal prítomným poslancom návrh splátkového 
kalendára, ktorý je prílohou tejto zápisnice. 

 Uznesenie č. 28/2013 
 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje splátkový kalendár obce voči veriteľovi, spoločnosti 
Hypex, s.r.o. Michalovce v predloženom znení. 

Za: 6 poslancov Proti: 0 poslancov    Zdržalo sa:  0 poslancov  
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. 
Uznesenie nebolo prijaté. 
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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. 
Hlavný kontrolór prednesie svoju správu na tomto zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

Uznesenie č. 25/2013 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie, že  spracovanie  auditu pre potreby obce bude aj 
naďalej vykonávať audítor Ing. Vladimír Ladič. 
Zmluva s audítorom bola podpísaná a správa audítora bude prerokovaná na tomto zasadnutí 
obecného zastupiteľstva. 

Uznesenie č. 26/2013 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie výsledky výberového konania na dodávateľa 
spracovania projektovej dokumentácie na posúdenie statiky a sanácie vlhkosti muriva 
s výhercom výberového konanie, projekčnou kanceláriou Boskov, s.r.o., Myslina.  
 Zmluva bola podpísaná a projektová dokumentácia bola predložená na posúdenie 
a pripomienkovanie krajskému pamiatkovému úradu v Košiciach. Prijaté pripomienky budú 
zapracované do projektu.  

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. 
Uznesenie bolo splnené. 
 
K bodu č. 4 

Správa o výsledkoch kontroly č. 2/2013 za 2.polrok 2013 
Hlavný kontrolór prečítal správu o výsledkoch kontroly, ktorú poslanci dostali ako prílohu 
pozvánky na toto zasadnutie a  ktorá je prílohou tejto zápisnice. Pripomienky prednesené 
neboli. 
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. 
Za: 6   poslancov Proti: 0    poslancov  Zdržalo sa:  0  poslancov 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu č. 5  

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k problematike splácania záväzkov obce 

a k podmienkam vyhlásenia ozdravných opatrení. 
Hlavný kontrolór obce prečítal svoju správu, ktorá je prílohou tejto zápisnice. V nej 
skonštatoval, že obec nemá neuhradený záväzok 60 dní po lehote splatnosti a na základe 
posúdenia záväzkov obce, nie je nutné zaviesť ozdravný režim. 
Jozef Golmic navrhol, aby sa na internetovej stránke obce zverejnilo, koľko finančných 
prostriedkov bolo zaplatených ako dôsledok rozhodovania predchádzajúceho vedenia obce aj 
s uvedením rokov, ktorých sa to týka. 

Uznesenie č. 30/2013 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k  problematike 
splácania záväzkov obce a k podmienkam vyhlásenia ozdravného opatrenia . 
Za: 6   poslancov Proti: 0    poslancov  Zdržalo sa:  0  poslancov 

Uznesenie bolo prijaté. 
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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. 
Za: 6   poslancov Proti: 0    poslancov  Zdržalo sa:  0  poslancov 

Uznesenie bolo prijaté 
 
K bodu č. 6 

Audítorská správa za rok 2012 
Písomná informácia spracovaná audítorom, Ing. Ladičom bola predložená poslancom pred 
rokovaním  obecného zastupiteľstva. Správa bola prečítaná na zasadnutí obecného 
zastupiteľstva. Audítor v správe konštatoval, že účtovná závierka poskytuje pravdivý 
a objektívny obraz o finančnej situácií obce k 31.12.2012, v súlade s príslušnými právnymi 
predpismi. 
Uznesenie č. 32/2013 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu nezávislého audítora o audite účtovnej 
závierky obce Trnava pri Laborci za rok 2012. 
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: 

• VVS,a.s. listom oslovila obec, aby kontaktovala  občanov obce ohľadom pripojenia na 
kanalizačnú sieť. Väčšina občanov na tento list reagovala buď pripojením sa na túto 
sieť, alebo zdôvodnením odkladu pripojenia. Tí občania, ktorí na výzvu nereagovali 
a nepreukázali sa dokladom o vývoze žumpy, budú riešení v rámci správneho konania 
podľa odporúčania Odboru životného prostredia Okresného úradu a právnika. 
V súčasnosti je na kanalizáciu napojených 104 nehnuteľností, z toho 38 bolo 
napojených do r.2010 a 66 sa napojilo po skolaudovaní druhej etapy kanalizácie. 

• Vyhodnotenie objednávky zachádzky autobusu v letnej sezóne s odchodom 18,25hod. 
Obec v rámci riešenia dopravy občanov riešila tento spoj zaplatením nákladov na túto 
zachádzku. V budúcom cestovnom poriadku by nemali byť zrušené spoje. Niektoré 
spoje budú riešené zachádzkou. 

• Anketa o výrube stromov. Bol spracovaný anketový lístok, ktorý bol doručený 
občanom obce. Doručené lístky budú spracované a bude vyhodnotený ďalší postup.  

• Obec zaslala žiadosť o odkúpenie a dostavbu kanalizácie a vodovodu v našej obci na 
VVS, a.s. Košice. 

• Obec podala žiadosti o nenávratnú finančnú dotáciu na výstavbu vodovodu a 
kanalizácie na Environmentálny fond. 

• V rámci Programu obnovy dediny bola podaná žiadosť o nenávratnú finančnú dotáciu 
na revitalizáciu centra obce, konkrétne rekonštrukciu lávok cez potok, hrádze 
a mostov pri Obecnom úrade a pri kostole. 

• Občania obce požiadali o odpredaj pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve obce, ale 
občania ich dlhodobo užívajú, rekultivovali ich a nie je možnosť predať to iným 
záujemcom. Po konzultácii s odborníkmi bolo obci odporúčané zabezpečiť znalecký 
posudok na tieto pozemky. 

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 
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pozemkov so zriadením vecného bremena na výstavbu a prevádzku kanalizácie a vodovodu 
v tejto časti obce.     
Za: 6 poslancov Proti:  0  poslancov  Zdržalo sa:  0  poslancov 

Uznesenie bolo prijaté. 
 
Na záver starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie obecného 
zastupiteľstva. Zasadnutie sa skončilo o 16,00 hod. 
 
Trnava pri Laborci 21.novembra 2013 
 
 
 
 
 
 
Zapísala:  Ing. Mária Konáriková, v.r.    Ing. Ignác Štefanič, v.r. 
              starosta obce 
             
 
 
 
 
 
 Overili:  Bc.Ing. Gabriel Badida,v.r.                                Jozef Golmic, v.r. 
  
 
 
 
Prílohy: Príloha č.1 – Prezenčná listina 

    Príloha č.2 – Návrh splátkového kalendára 
               Príloha č.3 – Správa o výsledkoch kontroly č.2/2013 za 2.polrok 2013 
    Príloha č.4 –  Stanovisko hlavného kontrolóra obce k problematike splácania     
                                     záväzkov obce a k podmienkam vyhlásenia ozdravných opatrení. 

   Príloha č.5 – Audítorská správa za rok 2012 
               Príloha č.6 - Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 
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Prijaté uznesenia 
  
Uznesenie č. 28/2013 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje splátkový kalendár obce voči veriteľovi, spoločnosti Hypex, 
s.r.o. Michalovce v predloženom znení. 

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

Uznesenie bolo prijaté.  

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

Uznesenie bolo prijaté. 

Uznesenie č. 30/2013 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k  problematike 
splácania záväzkov obce a k podmienkam vyhlásenia ozdravného opatrenia . 
Za: 6   poslancov Proti: 0    poslancov  Zdržalo sa:  0  poslancov 

Uznesenie bolo prijaté. 
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 predcháádzauúcich 
období. 
Za: 6   poslancov Proti: 0    poslancov  Zdržalo sa:  0  poslancov 

Uznesenie bolo prijaté 
 
Uznesenie č. 32/2013 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu nezávislého audítora o audite účtovnej 
závierky obce Trnava pri Laborci za rok 2012. 
Za: 6 poslancov Proti:  0  poslancov  Zdržalo sa:   0  poslancov 

Uznesenie bolo prijaté. 
 
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.     
Za: 6 poslancov Proti:  0  poslancov  Zdržalo sa:  0  poslancov 

Uznesenie bolo prijaté. 
 
  


