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Obec Trnava pri Laborci, 072 31 Vinné, okres Michalovce 

 

Zápisnica 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Trnave pri Laborci, 

konaného dňa 26.októbra 2016, v zasadačke Obecného úradu 

so začiatkom o 16:00 hod. 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá je prílohou tejto zápisnice. 

Prítomných privítal starosta obce Ing. Michal Hrib, ktorý zároveň otvoril riadne zasadnutie 

obecného zastupiteľstva. Skonštatoval, že sú prítomní 6 poslanci zo 7 poslancov obecného 

zastupiteľstva a obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. Vladimír Adam sa  z rodinných 

dôvodov ospravedlnil.  
 

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva bol poslancom  predložený na pozvánke  na 

zasadnutie.  
 

Starosta obce navrhol tento program zasadnutia obecného zastupiteľstva : 
 

1. Otvorenie. 

2. Voľba overovateľov, voľba návrhovej komisie. 

3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcej schôdze. 

4. Voľba prísediaceho pre volebné obdobie 2017-2020 pre Okresný súd Michalovce. 

5. Diskusia 

6. Záver. 

 

Iný návrh na úpravu programu zasadnutia podaný nebol.  
 

Hlasovanie o programe zasadnutia: 

Za: 6 poslancov -  Bc. Ing. Gabriel Badida, Ján Čverčko, Jozef Golmic, 

                              Jozef Ličko, Rudolf Šmiga, Ing. Ignác Štefanič 

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 Ing. Ignác Štefanič a Bc. Ing. Gabriel Badida. 

Iný návrh predložený nebol. 

O tomto návrhu  hlasovalo obecné zastupiteľstvo nasledovne: 

Za: 6 poslancov -  Bc. Ing. Gabriel Badida, Ján Čverčko, Jozef Golmic, 

                              Jozef Ličko, Rudolf Šmiga, Ing. Ignác Štefanič 

Proti: 0 poslancov 

Zdržalo sa: 0 poslancov 

 

Návrh bol prijatý.  
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Za overovateľov zápisnice boli  navrhnutí Jozef Ličko a Ján Čverčko. 

Iný návrh predložený nebol. 

O tomto návrhu  hlasovalo obecné zastupiteľstvo nasledovne:  

Za: 6 poslancov -  Bc. Ing. Gabriel Badida, Ján Čverčko, Jozef Golmic, 

                              Jozef Ličko, Rudolf Šmiga, Ing. Ignác Štefanič 

Proti: 0 poslancov 

Zdržalo sa: 0 poslancov 

 

Návrh bol prijatý.  

 

K bodu 3 

       Kontrola plnenia uznesení 

z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo 6.9.2016. Uznesenie 24-28/2016: 

 

Uznesenie č. 24/2016 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení 16/2016 až 23/2016 

z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva z 15. júna 2016. 

 

Uznesenie č. 25/2016 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Informatívnu správu hlavného kontrolóra obce 

o vykonaných kontrolách za obdobie od 19.5.2016 do 31.8.2016. 

 

Uznesenie č. 26/2016 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s predajom pozemku registra  „C“ parcelné č. 482/1, 482/3, 

o výmere 163 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria , a 483/1 o výmere 392 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   Eugena Beňaka,  

nar. 03.03.1947 a Kláry Beňakovej rod. Geciovej,  nar. 05.02.1949, bytom: Trnava pri 

Laborci 84 . 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. Nehnuteľnosti sa 

nachádzajú pod rodinným domom žiadateľov a tiež s nimi susedia. 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. 

 

Žiadatelia sa v súčasnosti nachádzajú mimo územia Slovenskej republiky. Po ich návrate sa 

daná záležitosť bude riešiť. 

 

Uznesenie č. 27/2016 

Obecné zastupiteľstvo : 

a) berie na vedomie žiadosť navrhovateľa Milana Thúra, trvale bytom Trnava pri Laborci 

210, o zámenu pozemkov 

b) schvaľuje zámenu pozemkov o výmere 31 m2 , časť parcely č. 483/2, vo vlastníctve 

navrhovateľa, za časť  parcely  č. 476/1 o výmere 31 m2 -12m2+19m2   vo vlastníctve 

obce podľa priloženého návrhu geometrického zamerania vyhotoveného geodetickou 

firmou Ing. Jozefa Badidu.   

c) schvaľuje,  že poplatky súvisiace so zámenou z pozemkov znáša žiadateľ. 
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Uznesenie č. 28/2016 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Rozpočtové opatrenia č.2/2016 a 3/2016  

z 21.7.2016. 

  

Uznesenie č. 29/2016 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení č. 24-28/2016  

zo 6.9.2016. 

Za: 6 poslancov -  Bc. Ing. Gabriel Badida, Ján Čverčko, Jozef Golmic, 

                              Jozef Ličko, Rudolf Šmiga, Ing. Ignác Štefanič 

Proti: 0 poslancov 

Zdržalo sa: 0 poslancov 

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu  4 

        Voľba prísediaceho pre volebné obdobie 2017-2020 pre Okresný súd Michalovce. 

Funkciu prísediaceho na Okresnom súde v Michalovciach plnil doteraz Bc. Ing. Gabriel 

Badida. Ten sa vyjadril, že v budúcnosti nemá záujem  v tejto funkcii pokračovať a na svoje 

miesto navrhol Ing. Ignáca Štefaniča. Prítomní poslanci s jeho návrhom súhlasili. 

 

Uznesenie č. 30/2016 

Obecné zastupiteľstvo v zmysle ustanovenia § 140 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a 

prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov schvaľuje do funkcie prísediaceho  Ing. 

Ignáca Štefaniča na funkčné obdobie 2017-2020 pre Okresný súd Michalovce.  

Za: 5 poslancov -  Bc. Ing. Gabriel Badida, Ján Čverčko, Jozef Golmic, 

                              Jozef Ličko, Rudolf Šmiga 

Proti: 0 poslancov 

Zdržalo sa: 1 poslanec – Ing. Ignác Štefanič 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu  5 

       Rôzne 

Starosta obce informoval prítomných o nasledujúcich skutočnostiach: 

 Nezávislý audítor Ing. Ladič, vypracoval správu o audite individuálnej účtovnej 

závierky obce Trnava pri Laborci za rok 2015, ktorá je  prílohou tejto zápisnice. Táto 

správa bola doručená  

Názor audítora: Podľa môjho názoru, individuálna účtovná závierka poskytuje verný 

obraz finančnej situácie obce Trnava pri Laborci k 31. decembru 2015 a výsledky jej 

hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom 

o účtovníctve. 

 

Uznesenie č. 31/2016 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu nezávislého audítora o audite 

individuálnej účtovnej závierky za rok 2015. 

Za: 6 poslancov -  Bc. Ing. Gabriel Badida, Ján Čverčko, Jozef Golmic, 

                              Jozef Ličko, Rudolf Šmiga, Ing. Ignác Štefanič 
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Proti: 0 poslancov 

Zdržalo sa: 0 poslancov 

Uznesenie bolo prijaté. 

 Realizácia  stavby vodovod - dňa 3.10.2016 prebehla kolaudácia vodovodu a plynie 

termín verejnej vyhlášky, ktorý je 30 dní. Po tomto termíne plynie termín 15 dní do 

právoplatnosti rozhodnutia. Záruka na vodovod sa na návrh VVS, a. s. a  so súhlasom 

zhotoviteľa predlžuje do prevzatia stavby VVS, a. s. 

 Realizácia stavby  kanalizácia -  dňa 17.10.2016 prebehla kolaudácia a po vydaní 

rozhodnutia bude plynúť termín verejnej vyhlášky 30 dní. Po tomto termíne plynie 

termín 15 dní do právoplatnosti rozhodnutia. Investorom tejto stavby je VVS, a. s.. 

 Ing. Mečár informoval starostu obce, že navrhol Ing. Dolobáčovi, že od neho odkúpi 

pozemok aj s rozpadnutým domom a tento následne daruje obci. Obec má záujem 

o tento pozemok hlavne z dôvodu zabezpečenia  prístupu do hornej časti obce. 

 Príprava cintorína –cintorín bol vykosený a kontajner bol vyvezený, bol očistený plot 

okolo cintorína, prebehne aj jeho oprava, keďže bol narušený diviakmi, ktoré chodia 

na cintorín.  

 Prebiehajú prípravy na  akciu Úcta k starším, ktorá bude dňa 6.11.2016. 

Predpokladané náklady na darčeky pre 96 dôchodcov a pohostenie sú  cca 600,00 Eur. 

Varenie guláša zabezpečí Klub seniorov. 

 Bolo dokončené osvetlenie pri cerkvi. Boli nainštalované 2xLED reflektory, spínacie 

hodiny, elektroinštalačný materiál, práce boli zrealizované starostom obce 

a poslancom Jánom Čverčkom. Náklady znáša obec. 

 Poslanci prediskutovali príspevok obce Centrá voľného času. Aby obec mohla takýto 

príspevok poskytovať, musí byť prijaté VZN. Doteraz obec takého VZN prijaté 

nemala. Zhodli sa, že obec nebude takýto príspevok poskytovať.  

 Bc. Ing. Gabriel Badida upozornil, že na starom cintoríne je naklonený centrálny kríž 

a je potrebné ho opraviť, aby nespadol. Tiež navrhol vyčistiť schody do Domu 

smútku. Starosta odpovedal, že Mikuláš Badida sa ponúkol, že tie schody vyčistí 

tlakovou umývačkou. 

 Poslanci prediskutovali  potrebu doplnenia kultúrnej komisie obce. 

 Jozef  Golmic navrhol vzhľadom na výsledky práce starostu navýšiť plat starostu 

o 10%. Navrhol starostovi, aby navýšil mzdu aj pracovníčke obce.  

 

Uznesenie č. 32/2016 

Obecné zastupiteľstvo podľa §4 ods. 4 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení 

a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, 

schvaľuje zvýšenie platu starostu obce od 1.11.2016 o 10%. 

Za: 6 poslancov -  Bc. Ing. Gabriel Badida, Ján Čverčko, Jozef Golmic, 

                              Jozef Ličko, Rudolf Šmiga, Ing. Ignác Štefanič 

Proti: 0 poslancov 

Zdržalo sa: 0 poslancov 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

 Poslanec Jozef Golmic navrhol opätovne prerokovať odpredaj časti domu pre 

Františka Chabu, nakoľko v iných prípadoch v našej obci bol takýto majetok vrátený 

za 1,00 korunu. Tento majetok bol odobratý v rámci emigračného zákona. Uviedol, že 

nevidí dôvod aby majiteľ platil za svoj vlastný majetok, ktorý mu bol odobratý. 

Hlavný kontrolór obce navrhol záležitosť prediskutovať s právnikom obce, aby sa 

predišlo chybám.  
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 Poslanec Jozef Ličko navrhol vykonať plošnú deratizáciu v obci. Navrhol tiež 

vymedziť a pripraviť časť cintorína napr. vybudovaním múrika na pochovávanie na 

tzv. americký spôsob. 

 Poslanec Rudolf Šmiga navrhol vyzvať p. Štafuru na pokosenie svojho pozemku 

a vyzvať Ing. Kráľa na odpratanie odpadu, ktorý vyviezol na breh potoka. Tiež 

sprostredkoval pripomienky občanov k tomu, že na obecnom cintoríne sa pochovávajú 

ľudia, ktorí nemajú trvalý pobyt v obci  a neplatia za to žiadny poplatok.  

 Bc. Ing. Gabriel Badida sa informoval, kedy sa plánuje oprava cesty pri bytovke 

a dokedy sa dá zasahovať do cesty. Starosta obce odpovedal, že zatiaľ nebola 

zverejnená žiadna výzva na predkladanie žiadostí na získanie dotácií na opravu ciest. 

Na spomínanej ceste je plánovaná rozkopávka z dôvodu rozšiírovanie kanalizačnej 

a vodovodnej siete.  

 

K bodu  6 

Záver 

 

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

zastupiteľstva. Zasadnutie sa skončilo o 18,18 hod. 

 

 

 

 

Trnava pri Laborci 26. októbra  2016 

 

 

 

 

 

Zapísala..........................................                                         .................................................... 

            Ing. Mária Konáriková     Ing. Michal Hrib 

              starosta obce 

 

 

 

 

 Overili:  .......................................    ....................................................... 

  Jozef Ličko                                                       Ján Čverčko 

 

 

 

Prílohy:   

 

Príloha č.1 -  Prezenčná listina. 

Príloha č.2 -  Správa audítora 

Príloha č.3 -    Pozvánka 
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Prijaté uznesenia 

 

Uznesenie č. 29/2016 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení č. 24-28/2016  

zo 6.9.2016. 

Za: 6 poslancov -  Bc. Ing. Gabriel Badida, Ján Čverčko, Jozef Golmic, 

                              Jozef Ličko, Rudolf Šmiga, Ing. Ignác Štefanič 

Proti: 0 poslancov 

Zdržalo sa: 0 poslancov 

 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Uznesenie č. 30/2016 

Obecné zastupiteľstvo v zmysle ustanovenia § 140 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a 

prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov schvaľuje do funkcie prísediaceho  Ing. 

Ignáca Štefaniča na funkčné obdobie 2017-2020 pre Okresný súd Michalovce.  

Za: 5 poslancov -  Bc. Ing. Gabriel Badida, Ján Čverčko, Jozef Golmic, 

                              Jozef Ličko, Rudolf Šmiga 

Proti: 0 poslancov 

Zdržalo sa: 1 poslanec – Ing. Ignác Štefanič 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Uznesenie č. 31/2016 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Správu nezávislého audítora o audite individuálnej 

účtovnej závierky za rok 2015. 

Za: 6 poslancov -  Bc. Ing. Gabriel Badida, Ján Čverčko, Jozef Golmic, 

                              Jozef Ličko, Rudolf Šmiga, Ing. Ignác Štefanič 

Proti: 0 poslancov 

Zdržalo sa: 0 poslancov 

Uznesenie bolo prijaté. 

Uznesenie č. 32/2016 

Obecné zastupiteľstvo podľa §4 ods. 4 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení 

a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, 

schvaľuje zvýšenie platu starostu obce od 1.11.2016 o 10%. 

Za: 6 poslancov -  Bc. Ing. Gabriel Badida, Ján Čverčko, Jozef Golmic, 

                              Jozef Ličko, Rudolf Šmiga, Ing. Ignác Štefanič 

Proti: 0 poslancov 

Zdržalo sa: 0 poslancov 

Uznesenie bolo prijaté. 

 


