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Obec Trnava pri Laborci, 072 31 Vinné, okres Michalovce 
 

Zápisnica  

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Trnave pri Laborci 
zo dňa10.apríla 2014 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 obec-

ného zastupiteľstva. Skonštatoval, že sú prítomní  6 poslanci zo 7 poslancov obecného zastupiteľstva,  
poslanec Ing. Dušan Puškár sa ospravedlnil pre pracovné zaneprázdnenie . Starosta obce skonštatoval, 
že obecné zastupiteľstvo je  uznášaniaschopné. 

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva bol poslancom  predložený na pozvánke  na zasadnu-
tie.  

Starosta obce navrhol tento program zasadnutia obecného zastupiteľstva: 
 

1. Otvorenie 
2. Voľba overovateľov, voľba návrhovej komisie 
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcej schôdze 
4. Informácia o postupe pri vysporiadaní záväzkov obce 
5. Rôzne  
6. 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  
 
Za zapisovateľku bola určená Ing. Mária Konáriková. 
 
Za členov návrhovej komisie boli  navrhnutí Rudolf Šmiga a Jaroslav Libovič. 
Iný návrh predložený nebol. 
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 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 

Prijaté uznesenia  

Uznesenie č. 1/2014  

Obecné zastupiteľstvo v zmysle zákona č. 426 zo dňa 29.11.2013 v zmysle novelizovaného  

§ 4 ods.5 zákona č 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, v znení  

neskorších predpisov súhlasí s neuplatňovaním programu obce.  
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Uznesenie č. 2/2014  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet na rok 2014 predloženom znení.  

Uznesenie č. 3/2014  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu  

obce na rok 2014- 2016.  

Uznesenie č. 4/2014  

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok  

2013 v predloženom znení.  

Uznesenie č. 5/2014  

Obecné zastupiteľstvo súhlasí, aby obec Trnava pri Laborci ako prísediaci na Okresnom súde Mi-
chalovce zastupoval Bc. Ing. Gabriel Badida.  

Uznesenie č. 6/2014  

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o priestupkovom konaní na vedomie 
a v náväznosti na to žiada upozorniť občanov obce v časti nad domom č. 110, aby sa zdržali vypúšťa-
nie odpadových vôd do potoka a tých, ktorí majú možnosť napojiť sa na kanalizáciu, aby tak urýchle-
ne urobili.  

K bodu č. 4  
Starosta obce informoval prítomných o vysporiadaní záväzkov obce a o plnení uznesení obecného 

zastupiteľstva č. 34/2013 až 44/2013, týkajúcich sa prevodu obecného vodovodu a kanalizácie na 
VVS, a.s. Košice. Nevysporiadaná časť týchto stavieb bola zhotoviteľom, firmou Hypex s.r.o. , 
v sume 320 000 Eur dobropisovaná. Starosta skonštatoval, že obci sa podarilo vysporiadať väčšinu 
záväzkov a do konca roka 2014 by mali byť vysporiadané dlhodobé záväzky obce súvisiace 
s vodovodom a kanalizáciou a súdnymi spormi. Realizácia AT stanice  vrátane technológie, oplotenia 
a NN elektrickej prípojky financovaná VVS, a.s. , bola kolaudovaná ako súčasť stavby vodovod 
a VVS, a.s. to nemá v majetku. Z toho dôvodu je potrebné  odovzdať aj toto ako súčasť prevodu.  

Uznesenie č. 7/2014 
Obecné zastupiteľstvo ruší uznesenie č. 35/2013  a uznesenie č. 36/2013. 
Za: 6   poslancov Proti: 0    poslancov  Zdržalo sa:  0  poslancov 

Uznesenie bolo prijaté. 

Na prevod majetku AT stanice prijíma nové uznesenia: 

Uznesenie č. 8/2014 

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- zastavené plochy,  zapísaný na LV č.893 včítane 
oplotenia objektu, ktorý je v celosti v majetku obce Trnava pri Laborci a objektu AT stanice, včítane 
technológie a elektrickej NN prípojky  v prospech Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. 
Košice, z dôvodu hodného osobitného zreteľa a za dohodnutú cenu 1,- €. Slovom: jedno euro.  

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

Uznesenie bolo prijaté. 

Uznesenie č. 9/2014 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prevod majetku, pozemku parcelné číslo 225/4 v k.ú. Trnava pri 
Laborci o výmere 325 m2 , druh pozemku- zastavené plochy,  oplotenia objektu a objektu AT stanice, 
včítane technológie a elektrickej NN prípojky Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Koši-
ce, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva vo vysporiadaní vlastníckych vzťahov 
k pozemkom, na ktorých je postavená stavba a Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice  
financovala uvedenú stavbu AT stanice, oplotenie pozemku a elektrickú NN prípojku, ktorá sa nachá-
dza na uvedenom pozemku a ktoré sú súčasťou stavby Vodovod Trnava pri Laborci.  

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

Uznesenie bolo prijaté. 
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K bodu č. 5 

Výrub stromov na cintoríne 
V súlade s rozhodnutím OÚ OSŽP Michalovce bol realizovaný výrub stromov a orezanie borovíc 

na miestnom cintoríne  a pri obecnom úrade. Výrub stromov na základe výberového konania vykonal 
živnostník Štefan Machač, ktorý predložil najnižšiu cenu- 840,- €, druhá najnižšia ponuka bola od p. 
Kuzeviča z Košíc- 870,-€, tretia ponuka bola od p. Hudáka z Humenného 620,-€/1 strom. Náhradné 
stromy budú vysadené v hornej časti cintorína. 

Výrub nebol vykonaný podľa požiadavky občanov, ale iba do tej miery, ako bolo vydané povolenie, nakoľko 
podľa odborného posudku u stromov, ktoré zostali nehrozí vyvrátenie, ani zlomenie.  

Predaj pozemkov 
Obecné zastupiteľstvo prijalo uznesenie o predaji pozemkov pri rodinných domoch v časti obce od 

kostola  po rodinný dom p. Šamudovskej, pri oplotení záhradkárskej osady a pri potoku. Bol spraco-
vaný  znalecký posudok na ocenenie  týchto pozemkov. Znalec, Ing. Vaško zhodnotil  súčasný stav 
predmetných parciel a stanovil cenu uvedených pozemkov v terajšom stave vo výške  2,12 € za 1 m2 , 
jednotne pre všetky pozemky. O odkúpenie týchto pozemkov prejavili záujem majitelia priľahlých 
parciel, a to Oľga Ďurčáková, Ing. Mária Konáriková, Cyril Čorej, Magdaléna Čorejová, Ing. Cyril 
Čorej, Dušan Fedorčák, Helena Fedorčáková a Mária Golmicová. MUDr. Michal Šamudovský a Ľubica 
Legros sa doposiaľ k prípadnému odkúpeniu pozemkov nevyjadrili. 

V diskusii k tomuto bodu sa vyjadrili prítomní poslanci ako aj prítomní občania, ktorých sa táto zá-
ležitosť týka. 

Jozef Golmic- navrhol aby sa vzalo do úvahy, že ľudia tieto pozemky udržiavajú, investovali do nich, 
a v podstate si kupujú prístupové cesty k svojim domom. Záhradkárom sa pozemky predali za podstatne nižšiu 
cenu, a cena, akú určil znalec je aj cenou stavebného pozemku.  

Helena Fedorčáková-uviedla, že dalo veľa námahy zavoziť tieto parcely hlinou a upraviť ich do ta-
kej podoby, akú majú teraz.  

Starosta obce uviedol, že obec bude v každom prípade tieto pozemky viazať vecným bremenom na 
vodovod a kanalizáciu.  

Anna Šamudovká – v mene svojich detí prejavila záujem o odkúpenie spomínaných pozemkov. 
Magdaléna Čorejová- skonštatovala , že všetci chceme aj vodovod, aj kanalizáciu. Namietala, že ak 

sa záhradkárom, ako cudzím občanom predali pozemky za 3-4 Sk/1 m2 , obec by vlastným občanom 
mala ponúknuť podobnú cenu.  

Poslanci sa v diskusii o cene zhodli na tom, že zoberú do úvahy pripomienky občanov, ako aj oso-
bitný zreteľ a cenu určili na 0,10 €/1 m2 . Starosta obce pripomenul, že obec bude trvať na  podpise 
zmlúv o vecnom bremene.  

 
Uznesenie č. 10/2014 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s odpredajom pozemkov v záhradách a nádvoriach pri rodinných 

domoch Ing. Konárikovej, Cyrila Čoreja, Dušana Fedročáka, Márie Golmicovej, MUDr. Michala Ša-
mudovského a ostatných spoluvlastníkov pozemkov podľa listov vlastníctva v cene 0,10 € za meter 
štvorcový, s prihliadnutím na osobitný zreteľ, s tým, že pri podpise predajnej zmluvy kupujúci podpíšu 
zmluvu o vecnom bremene na výstavbu vodovodu a kanalizácie cez pozemky, ktoré sú, alebo budú 
v ich osobnom vlastníctve. 

Odpredaj je v súlade s ustanovením § 9a, ods. 8, písm. e), zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v platnom znení, z dôvodu osobitného zreteľa. Prevádzané pozemky svojím umiestením a využitím 
budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť s doterajšími pozemkami a rodinnými domami nadobúdateľov. Na-
chádzajú sa pred rodinným domom, kde tvoria  predzáhradky a zabezpečujú prístup k stavbám, resp. 
sa nachádzajú za rodinným domom, kde budú tvoriť súčasť s doterajšími záhradami kupujúcich. Ne-
hnuteľnosti sú dlhodobo užívané kupujúcimi. Prevodom sa zosúladí faktický stav so stavom právnym. 
Iné využite pozemkov sa predpokladať nedá. Náklady spojené s prevodom hradí kupujúci. Obecné 
zastupiteľstvo poveruje starostu obce sa zabezpečením všetkých úkonov  spojených s prevodom.  

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

Uznesenie bolo prijaté. 
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Uznesenie č. 11/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj pozemku registra „C“ parcelné č. 593, výmera 441 m2 , 

druh pozemku - záhrady, pozemku registra „C“ parcelné č. 596, výmera 134 m2 , druh pozemku - zá-
hrady, ktoré sú  vedené  a zapísané na  LV č.893 pre okres Michalovce, obec: Trnava pri Laborci, k. ú. 
Trnava pri Laborci v prospech nadobúdateľov: Cyril Čorej, rod. Čorej nar. 14.01.1948, bydlisko : Tr-
nava pri Laborci 118, Magdaléna Čorejová, rod. Štefaničová, nar. 08.01.1950, bydlisko : Trnava pri 
Laborci 118 Ing. Cyril Čorej, rod. Čorej nar. 29.07.1978 bydlisko:Trnava pri Laborci 118 za celkovú 
cenu 57,50 €. Odpredaj je  v súlade s ustanovením § 9a, ods. 8, písm. e), zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu osobitného zreteľa. Prevádzané pozemky svojím umieste-
ním a využitím budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť s doterajšími pozemkami a rodinnými domami nado-
búdateľov. Nachádzajú sa pred rodinným domom, kde tvoria predzáhradky a zabezpečujú prístup 
k stavbám, resp. sa nachádzajú za rodinným domom, kde budú tvoriť súčasť s doterajšími záhradami 
kupujúcich. Nehnuteľnosti sú dlhodobo užívané kupujúcimi. Prevodom sa zosúladí faktický stav so 
stavom právnym. Iné využite pozemkov sa predpokladať nedá. Náklady  spojené s prevodom hradí 
kupujúci. Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce sa zabezpečením všetkých úkonov  spojených 
s prevodom.  

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

Uznesenie bolo prijaté. 
 
Uznesenie č. 12/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj pozemku registra „C“ parcelné č. 597, výmera 19 m2 , druh 

pozemku - zastavaná plocha  a nádvorie, pozemku registra „C“ parcelné č. 603, výmera 276 m2 , druh 
pozemku - záhrady, ktoré sú  vedené  a zapísané na  LV č.893 pre okres Michalovce, obec: Trnava pri 
Laborci, k. ú. Trnava pri Laborci v prospech nadobúdateľov: Ing. Mária Konáriková, rod Ďurčáková 
nar. 23.7.1979, bydlisko :Trnava pri Laborci 119, Oľga Ďurčáková, rod. Dupilková nar. 04.05.1950, 
bydlisko :Trnava pri Laborci 119 za celkovú cenu 29,5 €. Odpredaj je  v súlade s ustanovením § 9a, 
ods. 8, písm. e), zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu osobitného zreteľa. 
Prevádzané pozemky svojím umiestením a využitím budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť s doterajšími 
pozemkami a rodinnými domami nadobúdateľov. Nachádzajú sa  pred rodinným domom, kde tvoria  
predzáhradky a zabezpečujú prístup k stavbám, resp. sa nachádzajú za rodinným domom, kde budú 
tvoriť súčasť s doterajšími záhradami kupujúcich. Nehnuteľnosti sú dlhodobo užívané kupujúcimi. 
Prevodom sa zosúladí faktický stav so stavom právnym. Iné využite pozemkov sa predpokladať nedá. 
Náklady  spojené s prevodom hradí kupujúci. Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce sa zabez-
pečením všetkých úkonov  spojených s prevodom.  

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

Uznesenie bolo prijaté. 
 
Uznesenie č. 13/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj pozemku registra „C“ parcelné č. 588, výmera 171 m2 , druh 

pozemku - záhrady, pozemku registra „C“ parcelné č. 591, výmera 373 m2 , druh pozemku - záhrady, po-
zemku registra „C“ parcelné č. 592, výmera 78 m2 , druh pozemku - záhrady, ktoré sú  vedené  a zapísané 
na  LV č.893 pre okres Michalovce, obec: Trnava pri Laborci, k. ú. Trnava pri Laborci v prospech nadobú-
dateľov: Marcel Fedorčák, rod. Fedorčák  nar. 27.03.1986,bydlisko: Jána Hollého 181/72 Michalovce, 
Dušan Fedorčák, rod. Fedorčák  nar. 28.05.1958, bydlisko :Trnava pri Laborci 117 za celkovú cenu 24,9 €. 
Odpredaj je  v súlade s ustanovením § 9a, ods. 8, písm. e), zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v platnom znení, z dôvodu osobitného zreteľa. Prevádzané pozemky svojím umiestením a využitím budú 
tvoriť neoddeliteľnú súčasť s doterajšími pozemkami a rodinnými domami nadobúdateľov. Nachádzajú sa  
pred rodinným domom, kde tvoria  predzáhradky a zabezpečujú prístup k stavbám, resp. sa nachádzajú za 
rodinným domom, kde budú tvoriť súčasť s doterajšími záhradami kupujúcich. Nehnuteľnosti sú dlhodobo 
užívané kupujúcimi. Prevodom sa zosúladí faktický stav so stavom právnym. Iné využite pozemkov sa 
predpokladať nedá. Náklady  spojené s prevodom hradí kupujúci. Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu 
obce sa zabezpečením všetkých úkonov  spojených s prevodom.  

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

Uznesenie bolo prijaté. 
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Uznesenie č. 14/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj pozemku registra „C“ parcelné č. 587, výmera 204 m2 , 

druh pozemku - záhrady, pozemku registra „C“ parcelné č. 584, výmera 504 m2 , druh pozemku - zá-
hrady, ktoré sú  vedené  a zapísané na  LV č.893 pre okres Michalovce, obec: Trnava pri Laborci, k. ú. 
Trnava pri Laborci v prospech nadobúdateľa: Mária Golmicová, rod. Petričková nar. 07.09.1958, byd-
lisko :Trnava pri Laborci 116, za celkovú cenu 70,80 €. Odpredaj je  v súlade s ustanovením § 9a, ods. 
8, písm. e), zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu osobitného zreteľa. 
Prevádzané pozemky svojím umiestením a využitím budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť s doterajšími 
pozemkami a rodinnými domami nadobúdateľov. Nachádzajú sa pred rodinným domom, kde tvoria 
predzáhradky a za-bezpečujú prístup k stavbám, resp. sa nachádzajú za rodinným domom, kde budú 
tvoriť súčasť s doterajšími záhradami kupujúcich. Nehnuteľnosti sú dlhodobo užívané kupujúcimi. 
Prevodom sa zosúladí faktický stav so stavom právnym. Iné využite pozemkov sa predpokladať nedá. 
Náklady  spojené s prevodom hradí kupujúci. Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce sa zabez-
pečením všetkých úkonov  spojených s prevodom.  

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

Uznesenie bolo prijaté. 
 
Uznesenie č. 15/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj pozemku registra „C“ parcelné č. 583, výmera 620 m2 , 

druh pozemku-záhrady, ktorý je  vedený  a zapísaný na  LV č.893 pre okres Michalovce, obec: Trnava 
pri Laborci, k. ú. Trnava pri Laborci v prospech nadobúdateľov: MUDr. Michal Šamudovský, rod. 
Šamudovský nar.30.01.1952 , bydlisko :Lucinkova 336,Praha 4, ČR, Ľubica Legros, rod.Šamudovská, 
nar. 22.2.1959 , bydlisko :Zolincoffen 129, Švajčiarsko, za celkovú cenu 62,00 €. Odpredaj je v súlade 
s ustanovením § 9a, ods. 8, písm. e), zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, 
z dôvodu osobitného zreteľa. Prevádzané pozemky svojím umiestením a využitím budú tvoriť neodde-
liteľnú súčasť s doterajšími pozemkami a rodinnými domami nadobúdateľov. Nachádzajú sa  nachá-
dzajú za rodinným domom, kde budú tvoriť súčasť s doterajšími záhradami kupujúcich. Nehnuteľnosti 
sú dlhodobo užívané kupujúcimi. Prevodom sa zosúladí faktický stav so stavom právnym. Iné využite 
pozemkov sa predpokladať nedá. Náklady  spojené s prevodom hradí kupujúci. Obecné zastupiteľstvo 
poveruje starostu obce sa zabezpečením všetkých úkonov  spojených s prevodom.  

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

Uznesenie bolo prijaté. 
 
Prenájom verejného priestranstva 
   O prenájom verejného priestranstva pred domom prejavila záujem Bc. Dana Chvostáčová, ktorá 

tam chce zriadiť prístrešok pre parkovanie auta. Starosta obce odpovedal žiadateľke, že v rámci reali-
zácie revitalizácie centra obce sa v týchto priestoroch uvažuje so zriadením vodnej plochy a v prípade, 
ak bude prístrešok zasahovať do realizovanej časti, bude ho potrebné odstrániť. Podľa žiadateľky to 
nebude problém, keďže prístrešok nebude pevne spojený so zemou, ale bude upevnený na skrutkách, 
teda bude možné ho premiestniť.  V diskusii poslanci vzali do úvahy fakt, že žiadateľka nemá mož-
nosť parkovať na inom mieste a súhlas podmienili dočasnosťou stavby, jej prenosnosťou ako aj uzav-
retím zmluvy na dobu určitú.  

 

Uznesenie č. 16/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje súhlasí s prenájmom verejného priestranstva pre Bc. Danu Chvos-

táčovú a doporučuje starostovi obce podpísať  so žiadateľkou nájomnú zmluvu.  
Za: 6   poslancov Proti: 0    poslancov  Zdržalo sa:  0  poslancov 

Uznesenie bolo prijaté. 
 
Prezidentské voľby  
Starosta obce informoval prítomných o priebehu voľby prezidenta.  
 
K bodu č. 6 
 V diskusii bolo navrhnuté podpísanie zmluvy o vecnom bremene súvisia na obecné pozemky 
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v súvislosti s prevádzkovaním  vodovodu a kanalizácie.  
 
Uznesenie č. 17/2014 
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce rokovaním  a podpísaním zmluvy o zriadení vecného 

bremena  na prevádzkovanie  a údržbu  vodovodu a kanalizácie obce Trnava pri Laborci, na pozem-
koch vo vlastníctve 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 zastupiteľ-

stva. Zasadnutie sa skončilo o 16,08 hod. 
 
Trnava pri Laborci 10. apríla 2014 
 
 
 
 
 
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 -  Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 
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Prijaté uznesenia 
 
Uznesenie č. 7/2014 
Obecné zastupiteľstvo ruší uznesenie č. 35/2013  a uznesenie č. 36/2013. 
Za: 6   poslancov Proti: 0    poslancov  Zdržalo sa:  0  poslancov 

Uznesenie bolo prijaté. 

Na prevod majetku AT stanice prijíma nové uznesenia: 

Uznesenie č. 8/2014 

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- zastavené plochy,  zapísaný na LV č.893 včítane 
oplotenia objektu, ktorý je v celosti v majetku obce Trnava pri Laborci a objektu AT stanice, včítane 
technológie a elektrickej NN prípojky  v prospech Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. 
Košice, z dôvodu hodného osobitného zreteľa a za dohodnutú cenu 1,- €. Slovom: jedno euro.  

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

Uznesenie bolo prijaté. 

Uznesenie č. 9/2014 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prevod majetku, pozemku parcelné číslo 225/4 v k.ú. Trnava pri 
Laborci o výmere 325 m2 , druh pozemku- zastavené plochy,  oplotenia objektu a objektu AT stanice, 
včítane technológie a elektrickej NN prípojky   Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Ko-
šice, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva vo vysporiadaní vlastníckych vzťahov 
k pozemkom, na ktorých je postavená stavba a Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Košice  
financovala uvedenú stavbu AT stanice, oplotenie pozemku a elektrickú NN prípojku, ktorá sa nachá-
dza na uvedenom pozemku a ktoré sú súčasťou stavby Vodovod Trnava pri Laborci.  

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

Uznesenie bolo prijaté. 

Uznesenie č. 10/2014 
Obecné zastupiteľstvo  súhlasí s odpredajom pozemkov v záhradách a nádvoriach pri rodinných 

domoch Ing. Konárikovej, Cyrila Čoreja, Dušana Fedročáka, Márie Golmicovej, MUDr. Michala Ša-
mudovského a ostatných spoluvlastníkov pozemkov podľa listov vlastníctva v cene 0,10€ za meter 
štvorcový, s prihliadnutím na osobitný zreteľ, s tým, že pri podpise predajnej zmluvy kupujúci podpíšu 
zmluvu o vecnom bremene na výstavbu vodovodu a kanalizácie cez pozemky, ktoré sú, alebo budú 
v ich osobnom vlastníctve. 

Odpredaj je  v súlade s ustanovením § 9a, ods. 8, písm. e), zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v platnom znení, z dôvodu osobitného zreteľa. Prevádzané pozemky svojím umiestením a využitím 
budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť s doterajšími pozemkami a rodinnými domami nadobúdateľov. Na-
chádzajú sa  pred rodinným domom, kde tvoria  predzáhradky a zabezpečujú prístup k stavbám, resp. 
sa nachádzajú za rodinným domom, kde budú tvoriť súčasť s doterajšími záhradami kupujúcich. Ne-
hnuteľnosti sú dlhodobo užívané kupujúcimi. Prevodom sa zosúladí faktický stav so stavom právnym. 
Iné využite pozemkov sa predpokladať nedá. Náklady  spojené s prevodom hradí kupujúci. Obecné 
zastupiteľstvo poveruje starostu obce sa zabezpečením všetkých úkonov  spojených s prevodom.  

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

Uznesenie bolo prijaté. 

Uznesenie č. 11/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj pozemku registra „C“ parcelné č. 593, výmera 441 m2 , 

druh pozemku - záhrady, pozemku registra „C“ parcelné č. 596, výmera 134 m2 , druh pozemku - zá-
hrady, ktoré sú  vedené  a zapísané na  LV č.893 pre okres Michalovce, obec: Trnava pri Laborci, k. ú. 
Trnava pri Laborci v prospech nadobúdateľov: Cyril Čorej, rod. Čorej nar. 14.01.1948, bydlisko : Tr-
nava pri Laborci 118, Magdaléna Čorejová, rod. Štefaničová, nar. 08.01.1950, bydlisko : Trnava pri 
Laborci 118 Ing. Cyril Čorej, rod. Čorej nar. 29.07.1978 bydlisko:Trnava pri Laborci 118 za celkovú 
cenu 57,50 €. Odpredaj je  v súlade s ustanovením § 9a, ods. 8, písm. e), zákona č. 138/1991 Zb. 
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o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu osobitného zreteľa. Prevádzané pozemky svojím umieste-
ním a využitím budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť s doterajšími pozemkami a rodinnými domami nado-
búdateľov. Nachádzajú sa  pred rodinným domom, kde tvoria  predzáhradky a zabezpečujú prístup 
k stavbám, resp. sa nachádzajú za rodinným domom, kde budú tvoriť súčasť s doterajšími záhradami 
kupujúcich. Nehnuteľnosti sú dlhodobo užívané kupujúcimi. Prevodom sa zosúladí faktický stav so 
stavom právnym. Iné využite pozemkov sa predpokladať nedá. Náklady  spojené s prevodom hradí 
kupujúci. Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce sa zabezpečením všetkých úkonov  spojených 
s prevodom.  

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

Uznesenie bolo prijaté. 
 
Uznesenie č. 12/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj pozemku registra „C“ parcelné č. 597, výmera 19 m2 , druh 

pozemku - zastavaná plocha  a nádvorie, pozemku registra „C“ parcelné č. 603, výmera 276 m2 , druh 
pozemku - záhrady, ktoré sú  vedené  a zapísané na  LV č.893 pre okres Michalovce, obec: Trnava pri 
Laborci, k. ú. Trnava pri Laborci v prospech nadobúdateľov: Ing. Mária Konáriková, rod Ďurčáková 
nar. 23.7.1979, bydlisko :Trnava pri Laborci 119, Oľga Ďurčáková, rod. Dupilková nar. 04.05.1950, 
bydlisko :Trnava pri Laborci 119 za celkovú cenu 29,5 €. Odpredaj je  v súlade s ustanovením § 9a, 
ods. 8, písm. e), zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu osobitného zreteľa. 
Prevádzané pozemky svojím umiestením a využitím budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť s doterajšími 
pozemkami a rodinnými domami nadobúdateľov. Nachádzajú sa  pred rodinným domom, kde tvoria  
predzáhradky a zabezpečujú prístup k stavbám, resp. sa nachádzajú za rodinným domom, kde budú 
tvoriť súčasť s doterajšími záhradami kupujúcich. Nehnuteľnosti sú dlhodobo užívané kupujúcimi. 
Prevodom sa zosúladí faktický stav so stavom právnym. Iné využite pozemkov sa predpokladať nedá. 
Náklady  spojené s prevodom hradí kupujúci. Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce sa zabez-
pečením všetkých úkonov  spojených s prevodom.  

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

Uznesenie bolo prijaté. 
 

Uznesenie č. 13/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj pozemku registra „C“ parcelné č. 588, výmera 171 m2 , 

druh pozemku - záhrady, pozemku registra „C“ parcelné č. 591, výmera 373 m2 , druh pozemku - zá-
hrady, pozemku registra „C“ parcelné č. 592, výmera 78 m2 , druh pozemku - záhrady, ktoré sú  vede-
né  a zapísané na  LV č.893 pre okres Michalovce, obec: Trnava pri Laborci, k. ú. Trnava pri Laborci 
v prospech nadobúdateľov: Marcel Fedorčák, rod. Fedorčák nar. 27.03.1986,bydlisko: Jána Hollého 
181/72 Michalovce, Dušan Fedorčák, rod. Fedorčák nar. 28.05.1958, bydlisko :Trnava pri Laborci 117 
za celkovú cenu 24,9 €. Odpredaj je  v súlade s ustanovením § 9a, ods. 8, písm. e), zákona č. 138/1991 
Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu osobitného zreteľa. Prevádzané pozemky svojím umies-
tením a využitím budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť s doterajšími pozemkami a rodinnými domami 
nadobúdateľov. Nachádzajú sa  pred rodinným domom, kde tvoria  predzáhradky a zabezpečujú prí-
stup k stavbám, resp. sa nachádzajú za rodinným domom, kde budú tvoriť súčasť s doterajšími záhra-
dami kupujúcich. Nehnuteľnosti sú dlhodobo užívané kupujúcimi. Prevodom sa zosúladí faktický stav 
so stavom právnym. Iné využite pozemkov sa predpokladať nedá. Náklady  spojené s prevodom hradí 
kupujúci. Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce sa zabezpečením všetkých úkonov  spojených 
s prevodom.  

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

Uznesenie bolo prijaté. 
 
Uznesenie č. 14/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj pozemku registra „C“ parcelné č. 587, výmera 204 m2 , 

druh pozemku - záhrady, pozemku registra „C“ parcelné č. 584, výmera 504 m2 , druh pozemku - zá-
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hrady, ktoré sú  vedené  a zapísané na  LV č.893 pre okres Michalovce, obec: Trnava pri Laborci, k. ú. 
Trnava pri Laborci v prospech nadobúdateľa:  Mária Golmicová, rod Petričková nar. 07.09.1958, byd-
lisko :Trnava pri Laborci 116, za celkovú cenu 70,80 €. Odpredaj je  v súlade s ustanovením § 9a, ods. 
8, písm. e), zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, z dôvodu osobitného zreteľa. 
Prevádzané pozemky svojím umiestením a využitím budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť s doterajšími 
pozemkami a rodinnými domami nadobúdateľov. Nachádzajú sa  pred rodinným domom, kde tvoria  
predzáhradky a zabezpečujú prístup k stavbám, resp. sa nachádzajú za rodinným domom, kde budú 
tvoriť súčasť s doterajšími záhradami kupujúcich. Nehnuteľnosti sú dlhodobo užívané kupujúcimi. 
Prevodom sa zosúladí faktický stav so stavom právnym. Iné využite pozemkov sa predpokladať nedá. 
Náklady  spojené s prevodom hradí kupujúci. Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce sa zabez-
pečením všetkých úkonov  spojených s prevodom.  

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

Uznesenie bolo prijaté. 
 
Uznesenie č. 15/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj pozemku registra „C“ parcelné č. 583, výmera 620 m2 , 

druh pozemku-záhrady, ktorý je  vedený  a zapísaný na  LV č.893 pre okres Michalovce, obec: Trnava 
pri Laborci, k. ú. Trnava pri Laborci v prospech nadobúdateľov: MUDr. Michal Šamudovský, rod. 
Šamudovský nar. 30.01.1952, bydlisko: Lucinkova 336,Praha 4, ČR, Ľubica Legros, rod.Šamudovská, 
nar. 22.02.1959, bydlisko :Zolincoffen 129, Švajčiarsko, za celkovú cenu 62,00 €. Odpredaj je  
v súlade s ustanovením § 9a, ods. 8, písm. e), zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, 
z dôvodu osobitného zreteľa. Prevádzané pozemky svojím umiestením a využitím budú tvoriť neodde-
liteľnú súčasť s doterajšími pozemkami a rodinnými domami nadobúdateľov. Nachádzajú sa  nachá-
dzajú za rodinným domom, kde budú tvoriť súčasť s doterajšími záhradami kupujúcich. Nehnuteľnosti 
sú dlhodobo užívané kupujúcimi. Prevodom sa zosúladí faktický stav so stavom právnym. Iné využite 
pozemkov sa predpokladať nedá. Náklady  spojené s prevodom hradí kupujúci. Obecné zastupiteľstvo 
poveruje starostu obce sa zabezpečením všetkých úkonov  spojených s prevodom.  

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

Uznesenie bolo prijaté. 
 
Uznesenie č. 16/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje súhlasí s prenájmom verejného priestranstva pre Bc. Danu Chvos-

táčovú a doporučuje starostovi obce podpísať  so žiadateľkou nájomnú zmluvu.  
 
Za: 6   poslancov Proti: 0    poslancov  Zdržalo sa:  0  poslancov 

Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Uznesenie č. 17/2014 
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce rokovaním  a podpísaním zmluvy o zriadení vecného 

bremena  na prevádzkovanie  a údržbu  vodovodu a kanalizácie obce Trnava pri Laborci, na pozem-
koch vo vlastníctve obce.  

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

Uznesenie bolo prijaté. 
 


