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Obec Trnava pri Laborci, 072 31 Vinné, okres Michalovce 

Zápisnica 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Trnave pri Laborci z dňa 28. januára 2014, 

konaného 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 a obecné zastupiteľstvo  je uznášaniaschopné. 

Neprítomní: Bc. Ing. Gabriel Badida, ktorý sa ospravedlnil, Jaroslav Libovič, Ing. Dušan Puškár. 

Program zasadnutia bol poslancom predložený na pozvánke zasadnutia.  
Návrh programu zasadnutia: 
 

1. Otvorenie. 
2. Voľba overovateľov, voľba návrhovej komisie. 
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcej schôdze. 
4. Návrh rozpočtu na rok 2014. 
5. Správa o činnosti hlavného kontrolóra.  
6. Rôzne. 
7. Záver. 

 
Iný návrh na zmenu programu zasadnutia predložený nebol. 
Hlasovanie o programe zasadnutia: 

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

Prednesený návrh programu bol prijatý. 

K bodu 2  

Za zapisovateľku bola určená Ing. Mária Konáriková. 
Za členov návrhovej komisie boli  navrhnutí Rudolf  Šmiga a  Jozef Chaba. 
Iný návrh podaný nebol. 
O tomto návrhu  hlasovalo obecné zastupiteľstvo nasledovne: 

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

Návrh bol prijatý. 

Za overovateľov zápisnice boli  navrhnutí   Ružena Ličková a  Jozef Golmic. 
Iný návrh podaný nebol. 
O tomto návrhu  hlasovalo obecné zastupiteľstvo nasledovne:  

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

Návrh bol prijatý. 

K bodu 3 

Uznesenie  č. 34/2013 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s potvrdením obce o prevode a vysporiadaní stavieb Vodovod Trnava 
pri Laborci a Kanalizácia Trnava pri Laborci medzi obcou Trnava pri Laborci, Východoslovenská 
vodárenská spoločnosť, a.s. Košice a HYPEX, spol s r.o. Michalovce, spisová značka 143/2013. 

Uznesenie č. 35/2013 
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- zastavané plochy, zapísaný na  
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LV č. 893, ktorý je v celosti v majetku obce Trnava pri Laborci v prospech Východosloven-
skej vodárenskej spoločnosti, a.s. Košice, z dôvodu hodného osobitného zreteľa za dohodnutú 
cenu 1 €. Slovom: jedno euro.  

Uznesenie č. 36/2013 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prevod majetku pozemku parcelné číslo 225/4, v k.ú. Trnava 
pri Laborci, o výmere 325 m2, druh pozemku -zastavané plochy, Východoslovenskej vodáren-
skej spoločnosti, a.s. Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva vo vyspo-
riadaní vlastníckych vzťahov k pozemkom na ktorých je postavená stavba. Východoslovenská 
vodárenská spoločnosť, a.s. Košice je vlastníkom AT stanice, ktorá s a nachádza na uvede-
nom pozemku a ktorý je súčasťou stavby Vodovod Trnava pri Laborci. 

Uznesenie č. 37/2013 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s podpisom kúpnej zmluvy o prevode finančne vysporiadanej 
časti stavby Vodovod Trnava pri Laborci v majetku obce Trnava pri Laborci v prospech Vý-
chodoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Košice z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
za dohodnutú cenu 1 €. Slovom: jedno euro.  

Uznesenie č. 38/2013 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prevod majetku Vodovod Trnava pri Laborci, z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že Východoslovenská vodárenská spoloč-
nosť, a.s. Košice je spoluinvestorom časti sietí. Obec nemá finančné, materiálové, odborné 
a personálne kapacity na dlhodobé prevádzkovanie vodovodu. VVS, a.s. je v súčasnosti pre-
vádzkovateľom vodovodu obce ktorý je v súčasnosti v majetku obce. VVS zabezpečuje opra-
vy a údržbu siete je odborne spôsobilý na prevádzku verejných vodovodov a kanalizácií 

Uznesenie č. 39/2013 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s podpisom kúpnej  zmluvy o prevode finančne vysporiadanej 
časti stavby  Kanalizácia Trnava pri Laborci, medzi obcou Trnava pri Laborci v prospech Vý-
chodoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Košice, z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
za dohodnutú cenu 1 €. Slovom: jedno euro.  

Uznesenie č. 40/2013 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prevod majetku Kanalizácia Trnava pri Laborci, z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že Východoslovenská vodárenská spoloč-
nosť, a.s. Košice je spoluinvestorom časti sieti. Obec nemá finančné, materiálové, odborné 
a personálne kapacity na dlhodobé prevádzkovanie kanalizácie. VVS, a.s. je v súčasnosti pre-
vádzkovateľom kanalizácie obce ktorá je v súčasnosti v majetku obce. VVS zabezpečuje op-
ravy a údržbu siete je odborne spôsobilý na prevádzku verejných vodovodov a kanalizácií a 
obec Trnava pri Laborci je akcionárom VVS, a.s. Košice. 

Uznesenie č. 41/2013 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s prevodom finančne nevysporiadanej časti stavby  Vodovod Trnava pri 
Laborci medzi obcou Trnava pri Laborci, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v prospech HYPEX, 
spol. s r.o. Michalovce na základe dobropisu v hodnote nevysporiadaného majetku.  

Uznesenie č. 42/2013 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prevod majetku Vodovod Trnava pri Laborci z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že Hypex, spol. s r.o. je zhotoviteľom diela a obec mu 
z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov nebola schopná splatiť záväzok jednorázovo, ale iba 
podľa splátkového kalendára, ktorý vzhľadom na finančné  možnosti obce je dlhodobý.  

Uznesenie č. 43/2013 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí prevodom finančne nevysporiadanej časti stavby  Kanalizácia Trnava 
pri Laborci, medzi obcou Trnava pri Laborci, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v prospech HY-
PEX, spol. s r.o. Michalovce na základe dobropisu v hodnote nevysporiadaného majetku.  
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Uznesenie č. 44/2013 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prevod majetku Kanalizácia Trnava pri Laborci z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa, ktorý spočíva v tom, že Hypex, spol. s r.o. je zhotoviteľom diela a obec mu 
z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov nebola schopná splatiť záväzok jednorázovo, ale iba 
podľa splátkového kalendára, ktorý vzhľadom na finančné  možnosti obce je dlhodobí.  
Tieto uznesenia sa pribežne plnia. Zmluvy boli podpísané zo strany obce a zaslane v VVS.  

Uznesenie č. 45/2013 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1/2013 v predloženej podobe. Záro-
veň súhlasí s prevodom prostriedkov z rezervného fondu a tieto v súlade s platnými predpismi 
použiť na úhradu záväzkov obce z predchádzajúcich období. 
Uznesenie bolo splnené. 

Uznesenie č. 46/2013 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Kartu CO na rok 2014 v predloženej podobe. 
Uznesenie bolo splnené. 

Uznesenie č. 47/2013 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Metodiku činnosti pre mimoriadne opatrenia v predloženej 
podobe a Plán opatrení na zavedenie regulácie predaja životne dôležitých výrobkov, alebo 
životne dôležitých tovarov s využitím mimoriadnych opatrení a odberných oprávnení v prípa-
de vyhlásenia krízového stavu. 
Uznesenie bolo splnené. 

Uznesenie č. 48/2013 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2014 v predloženej 
podobe a poveruje hlavného kontrolóra vykonaním kontroly. 
Uznesenie č. 49/2013 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva 
v upravenej podobe. 
Uznesenie č. 50/2013 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje usporiadanie uvítania Nového roku 2014 a prípravu ohňos-
troja, vatry a novoročného čaju a súhlasí s dotáciou prípravy tejto oslavy do výšky 50 €. 

K bodu č. 4  
Návrh rozpočtu mali prítomní poslanci k dispozícii v písomnej podobe, bol zverejnený nad 
rámec zákonom stanovenej lehoty na úradnej tabuli, ako aj na internetovej stránke obce a je 
prílohou tejto zápisnice. K návrhu rozpočtu nebola v zákonom stanovenej lehote doručená 
žiadna písomná pripomienka. Hlavný kontrolór obce, Ing. Roman Oklamčák prečítal svoje 
odborné stanovisko k predloženému návrhu rozpočtu, ktoré je prílohou tejto zápisnice. Počas 
čítania tohto stanoviska prišiel poslanec Jaroslav Libovič. Poslanci prediskutovali a upravili 
jednotlivé navrhované položky rozpočtu . 

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

Uznesenie bolo prijaté. 

Uznesenie č. 2/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet  na rok 2014  predloženom znení. 
Za:   5 poslancov             Proti:    0 poslancov                          Zdržalo sa:  0 poslancov         

Uznesenie bolo prijaté. 
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Uznesenie č. 3/2014 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu 
obce na rok  2014- 2016. 
Za:   5 poslancov             Proti:    0 poslancov                          Zdržalo sa:  0 poslancov         

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu č. 5  
Hlavný kontrolór obce predniesol správu o činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2013, 
ktorú poslanci dostali aj v písomnej podobe. Správa je prílohou tejto zápisnice. Počas čítania 
správy prišiel poslanec Ing. Dušan Puškár. 
Pripomienky: Ing. Dušan Puškár- podľa jeho bolo potrebné správu doručiť poslancom týždeň 
vopred. 
 
Uznesenie č. 4/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 
2013 v predloženom znení. 
Za:   5 poslancov                  Proti:  1  poslanec- Ing. D. Puškár Zdržalo sa: 0   poslancov 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu č. 6  
Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o nasledujúcich skutočnostiach: 

• V decembrovom termíne výplat boli vyplatené odmeny poslancov za 2.polrok 2013. 
• Z Okresného súdu Michalovce prišla požiadavka  na nahlásenie zástupcu obce na prí-

sediaceho Okresného súdu v Michalovciach.  Vzhľadom na doterajšiu prácu odporuči-
li aj v ďalšom volebnom období ponechať  na tomto poste Bc. Ing. Gabriela Badidu. 
Zo strany obecného zastupiteľstva nebol podaný iný návrh. 

 
Uznesenie č. 5/2014 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí, aby obec Trnava pri Laborci ako prísediaci na Okresnom súde 
Michalovce  zastupoval Bc. Ing. Gabriel Badida. 
Za:  5  poslancov               Proti: 0  poslancov               Zdržalo sa:   1 poslanec -Ing. D. Puškár 

Uznesenie bolo prijaté. 

• Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o pripravovanom Trnavskom plese 
a zároveň všetkých na ples aj pozval.  

• Obvodné oddelenie policajného zboru Vinné postúpilo obci priestupkový spis o zne-
čistení potoka odpadovými vodami. Podnet bol podaný Ing. Dolobáčom, na starostu 
obce, v ktorom uvádza, že potok pri jeho dome je znečistený splaškami a hnojom 
a ako pôvodcu uvádza starostu obce. Tento podnet  bol prešetrený aj Odborom život-
ného prostredia Okresného úradu Michalovce. Po preskúmaní situácie oboma orgánmi 
bolo zistené, že podnet je logicky neopodstatnený, keďže  Ing. Dolobáč býva o cca 
300 metrov vyššie ako starosta a tento nechová žiadne domáce zvieratá a je napojený 
na verejnú kanalizáciu.  Starosta obce navrhol, že vyzve  domy, ktoré sú vyššie od 
domu č. 110 aby sa napojili na verejnú kanalizáciu, s čím prítomní poslanci súhlasili. 

 

Uznesenie č. 6/2014 
Obecné zastupiteľstvo berie informáciu o priestupkovom konaní  na vedomie a v nadväznosti 
na to žiada upozorniť občanov obce v časti nad domom č.110, aby sa zdržali vypúšťania  od-
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padových vôd do potoka a tých, ktorí majú možnosť napojiť sa na kanalizáciu, aby tak urých-
lene urobili.  
Za:  6  poslancov                          Proti: 0  poslancov                        Zdržalo sa:   0  poslancov     

Uznesenie bolo prijaté. 

• Bolo prerušené vyšetrovanie poškodenia Domu smútku, nakoľko sa nepodarilo vypát-
rať vinníka. 

• Obci bol predĺžený termín dokončenia stavby na stavebné povolenie na dostavbu „Ka-
nalizácie Trnava pri Laborci“ do konca roka 2015. 

• Okresná prokuratúra prešetruje podnet Ing. Michala Puškára o zániku mandátu pos-
lanca. Obec poskytla okresnej prokuratúre požadované podklady.  

 

Diskusia 
 
Ružena Ličková :  

• Autobusový spoj z Michaloviec do Trnavy pri Laborci nie je dobre označený 
a občania často nevedia kam spoj ide. 

 
Ing. Dušan Puškár:  

• Občania sa mu sťažovali na pojazdnú predajňu chleba a pečiva. Obáva sa, že takýto 
predaj môže viesť k zániku miestnej predajne. 

• Zverejňovanie zápisov zo zasadnutí obecného zastupiteľstva navrhuje na skorší termín 
aj s prílohami. 

Starosta obce uviedol, že nie je v jeho kompetencii zakázať pojazdný predaj chleba a pečiva 
v obci, pokiaľ dodržiava predpisy. Čo sa týka povinnosti nahlasovať povolenie predaja v obci, 
tak obec hlási povolenie na finančnú správu. Pre predajňu chleba obec upozornila pekáreň 
Kelpek na povinnosť dodržiavať podmienky, ktoré spoločnosti určil Úrad regionálneho zdra-
votníctva pri povolení ambulantného predaja. Kontrola dodržiavanie týchto podmienok nie je 
v kompetencií obce. 
Jozef Golmic uviedol, že ak takýto predaj občanom prekáža, nech v pojazdnej predajni nena-
kupujú. 
 
Poslanci vo vzájomnej diskusii namietali, že v pojazdnej predajni nakupujú často ľudia, ktorí 
sú imobilnejší a vyhovuje im nákup chleba priamo pred bránkou a tiež, že miestna predajňa je 
slabo zásobená. 
 
Jaroslav Libovič: 

• po dedine voľne pobehujú psy, a nijako sa to nerieši, navrhol zakročiť proti majiteľom 
takýchto psov, hlavne tam, kde sú dva psy, pretože sú agresívne 

Starosta obce, ako aj poslanci v diskusii navrhli riešiť túto situáciu vhodným VZN. 
 
Jozef Chaba: 

• kedy budú zverejnené informácie o tom, koľko financií obec musela vynaložiť na 
úhradu záväzkov predchádzajúceho vedenia obce 

 
Rudolf Šmiga: 

• v hornej časti obce, pri cintoríne sa vytvára nelegálna skládka, navrhol riešiť túto situ-
áciu  nainštalovaním rampy, prípadne hľadať iné riešenie 

• navrhol zredukovať osvetlenie pri bývalom pohostinstve  
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Na záver starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupi-
teľstva. Zasadnutie sa skončilo o 16,10 hod. 
 
Trnava pri Laborci 28.januára 2014 
 
 
 
 
 
Zapísala:  Ing. Mária Konáriková, v.r.                                  Ing. Ignác Štefanič,v.r. 
              starosta obce 
 
 
 
 
 Overili:   Ružena Ličková, v.r.                                                              Jozef Golmic,v.r. 
 
 
Prílohy: Príloha č.1 – Prezenčná listina 

    Príloha č.2 –Návrh rozpočtu na roky 2014-2016 
    Príloha č.3 – Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu. 

    Príloha č.4 – Správa o kontrolnej činnosti. 
    Príloha č.5- Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 
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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. 
Za:   5 poslancov             Proti:    0 poslancov                          Zdržalo sa:  0 poslancov         

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Uznesenie č. 2/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet  na rok 2014  predloženom znení. 
Za:   5 poslancov             Proti:    0 poslancov                          Zdržalo sa:  0 poslancov         

Uznesenie bolo prijaté. 

Uznesenie č. 3/2014 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu 
obce na rok  2014- 2016. 
Za:   5 poslancov             Proti:    0 poslancov                          Zdržalo sa:  0 poslancov         

Uznesenie bolo prijaté. 

Uznesenie č. 4/2014 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje  Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 
2013 v predloženom znení. 
Za:   5 poslancov                  Proti:  1  poslanec-Ing. D.Puškár Zdržalo sa: 0   poslancov 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Uznesenie č. 5/2014 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí, aby obec Trnava pri Laborci ako prísediaci na Okresnom súde 
Michalovce  zastupoval Bc. Ing. Gabriel Badida. 
Za:  5  poslancov               Proti: 0  poslancov                Zdržalo sa:   1 poslanec-Ing. D.Puškár 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Uznesenie č. 6/2014 
Obecné zastupiteľstvo berie informáciu o priestupkovom konaní  na vedomie a v nadväznosti 
na to žiada upozorniť občanov obce v časti nad domom č.110, aby sa zdržali vypúšťania  od-
padových vôd do potoka a tých, ktorí majú možnosť napojiť sa na kanalizáciu, aby tak urých-
lene urobili.  
Za:  6  poslancov                          Proti: 0  poslancov                        Zdržalo sa:   0  poslancov     

Uznesenie bolo prijaté. 

 
 


