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Obec Trnava pri Laborci, 072 31 Vinné, okres Michalovce 
 

Zápisnica  

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Trnave pri Laborci 

zo dňa 25. júna 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 zasadnu-

tie obecného zastupiteľstva. Skonštatoval, že sú prítomní 4  poslanci zo 7 poslancov obecného 
zastupiteľstva,  poslanec Ing. Dušan Puškár  sa  ospravedlnil pre pracovné zaneprázdnenie, 
poslane Bc. Ing. Gabriel Badida sa ospravedlnil, že bude meškať. 

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

zasadnutie.  
Starosta obce navrhol tento program zasadnutia obecného zastupiteľstva upraviť nasledov-

ne : 
 
1. Otvorenie, 
2. Voľba overovateľov, voľba návrhovej komisie, 
3. Vyhodnotenie  prijatých uznesení z predchádzajúceho zasadnutia, 
4. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2013,             
5. Prerokovanie  návrhu záverečného účtu  obce za rok 2013, 
6. Prerokovanie auditu hospodárenia obce za rok 2013, 
7. Prerokovanie plánu kontrolnej činnosti na 2.polrok 2014, 
8. Rôzne, 
9. Záver. 

 
Iný návrh na úpravu programu zasadnutia podaný nebol.  
 
Hlasovanie o programe zasadnutia: 
Za: 4 poslanci 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 Jozef Chaba a Ružena Ličková. 
Iný návrh predložený nebol. 
O tomto návrhu  hlasovalo obecné zastupiteľstvo nasledovne: 
Za:  4  poslanci Proti:  0  poslancov Zdržalo sa:   0 poslancov 

Návrh bol prijatý.  

Za overovateľov zápisnice boli  navrhnutí Rudolf Šmiga a  Jozef Golmic. 
Iný návrh predložený nebol. 
O tomto návrhu  hlasovalo obecné zastupiteľstvo nasledovne:  
Za:   4 poslanci Proti:0   poslancov Zdržalo sa: 0  poslancov 

Návrh bol prijatý.  
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K bodu 3 

Prijaté uznesenia  

Uznesenie č. 7/2014 
Obecné zastupiteľstvo ruší uznesenie č. 35/2013  a uznesenie č. 36/2013. 
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 Východoslo-
venskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Košice, z dôvodu hodného osobitného zreteľa a za do-
hodnutú cenu 1,- €. Slovom: jedno euro.  

Zatiaľ nebol zo strany VVS, a.s. predložený návrh dodatku k zmluve, alebo nová zmluva 
ohľadom prevodu AT stanice včítane oplotenia a el. prípojky 

Uznesenie č. 9/2014 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prevod majetku, pozemku parcelné číslo 225/4 v k.ú. Tr-
nava pri Laborci o výmere 325 m2 , druh pozemku- zastavené plochy,  oplotenia objektu 
a objektu AT stanice, včítane technológie a elektrickej NN prípojky   Východoslovenskej vo-
dárenskej spoločnosti, a.s. Košice, 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 nachádza na uvedenom po-
zemku a ktoré sú súčasťou stavby Vodovod Trnava pri Laborci.  

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

dinných domoch Ing. Konárikovej, Cyrila Čoreja, Dušana Fedročáka, Márie Golmicovej, 
MUDr. Michala Šamudovského a ostatných spoluvlastníkov pozemkov podľa listov vlastníc-
tva 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. 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 po-
veruje starostu obce sa zabezpečením všetkých úkonov  spojených s prevodom.  

 

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 - 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: Cyril Čorej, rod. Čo-
rej nar. 14.01.1948, bydlisko : Trnava 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 
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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. Nachá-
dzajú 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 ku-
pujúcich. 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.  

 
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, vý-
mera 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, Oľ-
ga 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 svo-
jím 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 po-
veruje starostu obce sa zabezpečením všetkých úkonov  spojených s prevodom.  

 
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, pozemku 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 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 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 predpokla-
dať nedá. Náklady  spojené s prevodom hradí kupujúci. Obecné zastupiteľstvo poveruje sta-
rostu obce sa zabezpečením všetkých úkonov  spojených s prevodom.  

 
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 - záhrady, 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 
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Petričková nar. 07.09.1958, bydlisko :Trnava pri Laborci 116, za celkovú cenu 70,80 €. Od-
predaj 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 predpokla-
dať nedá. Náklady  spojené s prevodom hradí kupujúci. Obecné zastupiteľstvo poveruje sta-
rostu obce sa zabezpečením všetkých úkonov  spojených s prevodom.  

 
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, Ľubi-
ca Legros, rod.Šamudovská, nar. 22.02.1959, bydlisko :Zolincoffen 129, Švajčiarsko, za cel-
kovú 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 po-
zemky svojím umiestením a využitím budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť s doterajšími pozem-
kami a rodinnými domami nadobúdateľov. Nachádzajú sa  nachádzajú za rodinným domom, 
kde budú tvoriť súčasť s doterajšími záhradami kupujúcich. Nehnuteľnosti sú dlhodobo uží-
vané kupujúcimi. Prevodom sa zosúladí faktický stav so stavom právnym. Iné využite po-
zemkov sa predpokladať nedá. Náklady  spojené s prevodom hradí kupujúci. Obecné zastupi-
teľstvo poveruje starostu obce sa zabezpečením všetkých úkonov  spojených s prevodom.  

Návrh zmluvy a ostatných dokladov na vklad do katastra dostal na posúdenie právnik a má 
pripraviť definitívne znenie včítane zriadenia vecného bremena na výstavbu a prevádzkovanie 
vodovodu a kanalizácie. 

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

nu Chvostáčovú a doporučuje starostovi obce podpísať  so žiadateľkou nájomnú zmluvu.  
Informácia o tomto uznesení a podmienkách prenájmu boli oznámené žiadateľke, zatiaľ 

k podpisu nájomnej zmluvy nedošlo. 
 
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 La-
borci, na pozemkoch vo vlastníctve obce. Problematiku vecného bremena VVS, a.s. chce rie-
šiť komplexne a na mesiac september chce zvolať v obci rokovanie. 

 
K bodu č. 4  

Starosta obce odovzdal slovo hlavnému kontrolórovi obce, Ing. Romanovi Oklamčákovi, kto-
rý prečítal svoje stanovisko k záverečnému účtu obce. Stanovisko je prílohou tejto zápisnice.  

 

K bodu č. 5 

Na základe výsledkov hospodárenia bol  spracovaný  návrh záverečného účtu obce za rok 
2013. Materiál dostali poslanci v písomnej podobe v predstihu, zároveň bol zverejnený 
v súlade so zákonom . Písomná ani ústna pripomienka k zverejnenému záverečnému účtu 
doručená nebola. 
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Uznesenie č. 18/2014 
Obecné zastupiteľstvo v Trnave pri Laborci: 

a) schvaľuje záverečný účet hospodárenia obce za rok 2013 bez výhrad.  
b) schvaľuje prevedenie prebytku hospodárenia za rok 2013 vo výške  9 959,33 € do re-

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

Za:   4 poslanci Proti:  0   poslancov  Zdržalo sa: 0   poslancov 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu č. 6 
Písomná informácia o audite, spracovaná audítorom Ing. Ladičom bola predložená poslancom 
pred zasadnutím  obecného zastupiteľstva a je prílohou tejto zápisnice. Správu prečítal staros-
ta obce. Audítor v práve konštatoval, že účtovná závierka obce poskytuje pravdivý a objektív-
ny obraz o finančnej situácii obce k 31.12.2013, v súlade s právnymi predpismi.  
 
Uznesenie č. 19/2014 
Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie  správu nezávislého audítora o audite účtovnej zá-
vierky obce Trnava pri Laborci za rok 2013. 
Za: 4  poslanci Proti:  0   poslancov  Zdržalo sa:  0 poslancov 

Uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu č. 7 
 Správu o činnosti obce za rok 2014 predložil starosta obce a je prílohou tejto zápisnice. U-
viedol v nej informácie o uskutočnených aktivitách a finančnej situácii obce. O 14,50, počas 
čítania správy prišiel poslanec  Bc., Ing. Gabriel Badida. 
Pripomienky: 
Jozef Golmic- Pýtal sa, či boli aj na tento roku podané žiadosti o dotácie na dokončenie vodo-
vodu a kanalizácie. 
Rudolf Šmiga- Pýtal sa aká je situácia s napojenosťou na kanalizáciu. 
Starosta obce odpovedal, že tak ako každoročne obec posiela žiadosti o dotácie na minister-
stvo, ale hľadá aj alternatívne spôsoby na to aby kanalizácia a vodovod v obci boli dobudova-
né, keďže ľudia nemajú vodu v studniach. Z tých občanov, ktorí majú možnosť napojiť sa na 
kanalizáciu je napojených 85%.  Samozrejme, nájdu sa ja takí, ktorí sa nenapoja na verejnú 
kanalizáciu z princípu. 
 
Uznesenie č. 20/2014 
Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie  správu o činnosti a finančnej situácii obce za rok 
2014. 
Za: 5  poslancov Proti:  0   poslancov  Zdržalo sa:  0 poslancov 

Uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu č. 7 
Plán kontrolnej činnosti, ktorý je prílohu tejto zápisnice,  bol zverejnený v dostatočnom predsti-
hu zákonom stanoveným spôsobom, a nebola k nemu doručená žiadna písomná pripomienka. 
Plán na druhý 2. polrok predložil hlavný kontrolór obce, Ing. Roman Oklamčák, ktorý s ním 
oboznámil prítomných poslancov. 
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Uznesenie č. 21/2014 
Obecné zastupiteľstvo: 
a)schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na  
2. polrok 2014  
b) 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 č. 8  

Starosta obce informoval o týchto skutočnostiach: 

• Zmena smerovania autobusových liniek od 1.7.2014. Od toho termínu bude autobus 
namiesto starej autobusovej stanice premávať zastavovať pri OC Zemplín alebo pri 
Gymnáziu Pavla Horova. 

• Vzhľadom k blížiacemu sa termínu komunálnych volieb  je potrebné  rozhodnúť 
o počte poslancov  v novom volebnom období, ako aj o úväzku starostu 
v nasledujúcom volebnom období. Starosta obce odporučil  ponechať súčasný počet 
poslancov, aby okrem činnosti obecného zastupiteľstva bolo možné zabezpečiť 
a poslancami obsadiť aj komisie ktoré vedenie obce zriadi v novom volebnom období. 
Poslanci v diskusii zhodnotili, že by bolo dobré zachovať súčasný počet poslancov aj 
pre nasledujúce volebné obdobie ako aj úväzok starostu. 

Uznesenie č. 22/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  počet 7 poslancov  vo volebnom období 2015-2018. 

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

Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Uznesenie č. 23/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  úväzok starostu obce vo volebnom období 2015-2018 vo 
výške 100 %. 
 

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

Uznesenie bolo prijaté. 
 

 

• Starosta obce informoval prítomných o ponuke firmy E.M.J.-Invest Metal, s.r.o Brati-
slava na zber autobatérií . V diskusii poslanci túto ponuku neodobrili. 

• V predchádzajúcom období dostala obec ponuku na rekonštrukciu verejného osvetle-
nia, ktorá nebola pre obec prijateľná z dôvodu nedostatku zdrojov  a viazanosti na dlhé 
obdobie.  V diskusii poslanci vyjadrili názor, aby sa s takýmto rozhodovaním počkalo 
na nové vedenie obce.  

• Obec v spolupráci s Maticou slovenskou a cirkvou organizovala 14. júna Juniáles. Bo-
la to úspešná akcia, na ktorej sa zabávali deti aj dospelí  od 15,00 do 22,00 hodiny. Za 
prípravu a realizáciu tejto akcie starosta obce poďakoval  najmä pani Ružene Čorejo-
vej, Ing. Márii Konárikovej, Paľovi Pastornickému a dievčatám z cirkevného zboru, 
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pani Zdenke Pastornickej za prípravu chutného gulášu , pánovi Michalovi Bobíkovi 
a Ing. Emílii Mihálikovej za zatraktívnenie podujatia programom s koňmi, o. Karolovi 
Knapovi za požičanie trampolíny, p. Frenovi za požičanie projektora pre večerný 
program a folklórnej skupine  Tarnavčan a Laborec za pekný kultúrny program. 

Prednesené návrhy a pripomienky: 

Jozef Chaba- informoval sa kedy bude zvolaná komisie verejného poriadku,  

         navrhol zverejniť informáciu o záväzkoch obce 

Rudolf Šmiga- navrhol , aby sa kanalizačné prípojky vyvádzali  až za plot majiteľa domu 

- navrhol  opraviť obecnú studňu pri p.Libovičovi 

- navrhol aspoň čiastočne opraviť cestu v uličke na majeri 

Bc. Ing. Gabriel Badida – navrhol vysadiť  rýchlorastúci živý plot pri Dome smútku od do-
mov  

  a rozšíriť parkovisko a natrieť stožiare pred obecným úradom 

Ružena Ličková – informovala sa na pracovnú dobu aktivačných pracovníkov 

 

Na záver starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupi-
teľstva. Zasadnutie sa skončilo o 16,16 hod. 
 
Trnava pri Laborci 25.júna 2014 
 
 
 
 
 
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 – Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu   
              Príloha č.3 – Návrh záverečného účtu obce za rok 2013 
   Príloha č.4 –  Správa audítora za rok 2013 

  Príloha č.5- Správa o činnosti obce 
              Príloha č.6- Plán kontrolnej činnosti na 2.polrok 2014 
 
 
 
 
 
 
Prijaté uznesenia 
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Uznesenie č. 18/2014 
Obecné zastupiteľstvo v Trnave pri Laborci: 

a) schvaľuje záverečný účet hospodárenia obce za rok 2013 bez výhrad.  
b) schvaľuje prevedenie prebytku hospodárenia za rok 2013 vo výške  9 959,33 € do re-

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

Za:   4 poslanci Proti:  0   poslancov  Zdržalo sa: 0   poslancov 

Uznesenie bolo prijaté. 

 
Uznesenie č. 19/2014 
Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie  správu nezávislého audítora o audite účtovnej zá-
vierky obce Trnava pri Laborci za rok 2013. 
Za: 4  poslanci Proti:  0   poslancov  Zdržalo sa:  0 poslancov 

Uznesenie bolo prijaté. 
 
Uznesenie č. 20/2014 
Obecné zastupiteľstvo  berie na vedomie  správu o činnosti a finančnej situácii obce za rok 
2014. 
Za: 5  poslancov Proti:  0   poslancov  Zdržalo sa:  0 poslancov 

Uznesenie bolo prijaté. 
 
Uznesenie č. 21/2014 
Obecné zastupiteľstvo: 
a)schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na  
2. polrok 2014  
b) ukladá hlavnému kontrolórovi vykonať kontrolu v súlade s týmto plánom. 
 
Za: 5  poslancov Proti:  0  poslancov  Zdržalo sa:  0 poslancov 

Uznesenie bolo prijaté. 
Uznesenie č. 22/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  počet 7 poslancov  vo volebnom období 2015-2018. 

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

Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Uznesenie č. 23/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  úväzok starostu obce vo volebnom období 2015-2018 vo 
výške 100 %. 
 

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

Uznesenie bolo prijaté. 
 
 

 


