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Obec Trnava pri Laborci, 072 31, okres Michalovce 
 

Zápisnica 
z riadneho zasadnutia obecného zastupite� stva v Trnave pri Laborci konaného d� a 28.01.2011 
                           v malej zasada� ke obecného úradu so za� iatkom o 18:00 hod. 
 
Prítomní:  pod� a prezen� nej listiny - Príloha � .1 
Prítomných privítal starosta obce Ing. Ignác Štefani� , ktorý zárove�  otvoril riadne zasadnutie 
obecného zastupite� stva. Predlo�il tento program zasadnutia: 
 

1. Otvorenie, 
2. Ur� enie zapisovate� a, overovate� ov zápisnice a návrhovej komisie, 
3. Kontrola uznesení a pre� ítanie zápisnice z ustanovujúcej schôdze, 
4. Prerokovanie dodatku � . 1 k VZN � .1 z roku 2010 o miestnych daniach a poplatku za 

komunálny odpad a drobné stavebné odpady, 
5. Prerokovanie rokovacieho poriadku obecného zastupite� stva, 
6. Prerokovanie rozpo� tu na rok 2011, 
7. Prerokovanie zásad odme� ovania poslancov, 
8. Rôzne, 
9. Diskusia, 
10. Schválenie uznesení, 
11. Záver 

 
K bodu 1 
Zasadnutie obecného zastupite� stva otvoril starosta obce Ing. Ignác Štefani�  a oboznámil 
prítomných s programom, ktorý bol jednomyse� ne schválený.  
 
K bodu 2 
Za zapisovate� a bol ur� ený Bc. Ing. Gabriel Badida a za overovate� ov zápisnice p. Ru�ena 
Li � ková a p. Rudolf Šmiga. 
 
K bodu3 
Po pre� ítaní uznesení z ustanovujúceho zasadnutia obecného úradu starostom obce bolo 
skonštatované, �e v súlade s uznesením � .6B starosta obce po�iadal o odro� enie súdnych 
pojednávaní obce z dôvodu zmeny štatutárneho zástupcu obce. Ostatné uznesenia brali 
poslanci na vedomie pod� a výsledkov  volieb a konštituovania orgánov obce. 
 
K bodu 4 
Starosta obce predlo�il návrh dodatku � .1 k VZN � .1/2010 o miestnych daniach a poplatku za 
komunálny odpad a drobné stavebné odpady doplnený v bode c) tohto dodatku za slovo 
v obci sa doplnili slová a to, „s prideleným súpisným alebo orienta� ným � íslom.“ V bode 
d) sa v závere doplnila veta v znení: „Ka�dý platca dane pri zaplatení poplatku za 
komunálny odpad dostane zdarma dve vrecia, ktoré zodpovedajú ve� kosti kuka nádoby. 
 
K bodu 5 
Rokovací poriadok starosta predlo�il v písomnej podobe poslancom obecného zastupite� stva. 
Návrh vychádza z platných zákonných ustanovení aplikovaných na potreby našej obce. 
K predlo�enému návrhu boli zo strany poslancov navrhnuté tieto zmeny: 
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� AS�  I.: 
�  k § 3 v bode 9. sa doplní k návrhu na vo� bu zástupcu starostu zákon SRNR � íslo 

369/1990 Zb. V poslednej vete tohto bodu sa zmení sloví� ko vo vete: „Vo� by 
prebiehajú tajným hlasovaním na verejným hlasovaním.“ 

�  v § 6 v bode 3. sa zmení sloví� ko mô�e na sloví� ko musí. 
 
� AS�  II.: 

�  v § 8 bod 4. sa vypustí posledná � as�  vety prednostovi obecného úradu. 
�  v § 10 v bode 1. sa opraví zákon � íslo 369/1990 Zb. 

 
� AS�  IV.: 

�  v § 13 sa doplní bod 5. v tomto znení: „Tento rokovací poriadok sa nevz� ahuje na 
prípady, kedy OZ rozhoduje ako kolektívny orgán(s� a�nosti, konflikt záujmov). 
V týchto veciach sa postupuje pod� a platnej právnej úpravy zákona 369/1994 
Z.z., alebo pod� a vnútorných zásad obce.“ 
 
� AS�  V.: 

�  v § 14 doplni�  dátumy v bode 3. a v bode 4. a to na de�  28. 01. 2011. 
 
O navrhnutých zmenách hlasovali poslanci OZ s týmto výsledkom:  
Za: Proti: Zdr�ali sa: 
Bc. Ing. Gabriel Badida     Ø            Ø 
Jozef Golmic 
Ru�ena Li� ková 
Ing. Dušan Puškár 
Ing. Michal Puškár 
Rudolf Šmiga 
Ing. Tibor Tomov� ík 
K bodu 6 
Starosta obce informoval o východiskách, z ktorých vychádzal obecný úrad pri spracovaní 
návrhu rozpo� tu obce na rok 2011 a o stanovisku hlavnej kontrolórky obce k predlo�enému 
návrhu. 
Hlavná kontrolórka obce pre� ítala stanovisko k predlo�enému návrhu - Príloha � . 2, v ktorom 
doporu� uje predlo�ený rozpo� et schváli� . 
O navrhovaných zmenách sa hlasovalo jednotlivo s týmto výsledkom: 
Riadok � . 1: Navrhovaná � iastku na základný plat starostu sa zni�uje o � iastku 328,- €.  
Za tento riadok hlasovali poslanci OZ s týmto výsledkom: 
Za:         Proti:            Zdr�ali sa: 
Ing. Dušan Puškár       Bc. Ing. Gabriel Badida          Ing. Michal Puškár 
Ing. Tibor Tomov� ík       Jozef Golmic 
         Ru�ena Li� ková 
         Rudolf Šmiga 
Riadok � . 3: odmeny zamestnancov OÚ a riadok � .2: odmena kontrolóra uvedené � iastky sa 
presúvajú do riadku � . 22: ostatné náklady OCU. 
Za tieto riadky hlasovali poslanci OZ s týmto výsledkom: 
Za:         Proti:            Zdr�ali sa: 
Bc. Ing. Gabriel Badida      Ing. Dušan Puškár                  Ø 
Jozef Golmic        Ing. Michal Puškár 
Ru�ena Li� ková       Ing. Tibor Tomov� ík 
Rudolf Šmiga 
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Riadok � . 16: re�ijné náklady obce sa presúva � iastka 2 000,-€ do riadku � . 22  
Za tento riadok hlasovali poslanci OZ s týmto výsledkom: 
Za:         Proti:            Zdr�ali sa: 
Jozef Golmic        Ø             Bc. Ing. Gabriel Badida 
Ru�ena Li� ková               Rudolf Šmiga 
Ing. Dušan Puškár 
Ing. Michal Puškár 
Ing. Tibor Tomov� ík 
Riadok � . 17 re�ijné náklady obce sa presúva � iastka 1 000,- € do riadku � . 22 
Za tento riadok hlasovali poslanci OZ s týmto výsledkom: 
Za:         Proti:            Zdr�ali sa: 
Bc. Ing. Gabriel Badida      Ø                    Ø 
Jozef Golmic 
Ru�ena Li� ková 
Ing. Dušan Puškár 
Ing. Michal Puškár 
Rudolf Šmiga 
Ing. Tibor Tomov� ík 
Riadok � . 24: dohoda o pracovnej � innosti – dom smútku, pohrebníctvo sa zni�uje o � iastku 
100 ,- € s tým, správca Domu smútku bude ma�  uzatvorenú dohodu na � iastku 10 €  mesa� ne 
a �e upratovanie budú zabezpe� ované prostredníctvom pracovníkov DOS. 
Za tento riadok hlasovali poslanci OZ s týmto výsledkom: 
Za:         Proti:            Zdr�ali sa: 
Bc. Ing. Gabriel Badida      Ing. Dušan Puškár           Ø 
Jozef Golmic        Ing. Michal Puškár 
Ru�ena Li� ková       Ing. Tibor Tomov� ík 
Rudolf Šmiga  
Za rozpo� et obce na rok 2011 ako celok hlasovali poslanci OZ s týmto výsledkom: 
Za:         Proti:            Zdr�ali sa: 
Bc. Ing. Gabriel Badida      Ing. Dušan Puškár     Ø        
Jozef Golmic        Ing. Michal Puškár 
Ru�ena Li� ková        Ing. Tibor Tomov� ík 
Rudolf Šmiga 
 
K bodu 7 
Starosta obce predlo�il návrh zásad odme� ovania poslancov v písomnej podobe poslancom 
obecného zastupite� stva. K návrhu nebola predlo�ená �iadna písomná pripomienka.  
Za navrhované zásady odme� ovania poslancov OZ bolo hlasované s týmto výsledkom: 
Za:         Proti:            Zdr�ali sa: 
Bc. Ing. Gabriel Badida      Ing. Dušan Puškár     Ø        
Jozef Golmic        Ing. Michal Puškár 
Ru�ena Li� ková        Ing. Tibor Tomov� ík 
Rudolf Šmiga 
 
K bodu 8 

�  Starosta oboznámil obecné zastupite� stvo s plánom kontrolnej � innosti predlo�eným 
hlavným kontrolórom obce. 

�  Listom hlavného kontrolóra upozor� ujúcom obecný úrad na neprípustnos�  podpísania 
dodatkov k zmluvám na výstavbu kanalizácie a vodovodu o pred��enie termínu 
výstavby. 
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�  Listom hlavného kontrolóra z kontroly dokladov za rok 2010, kde upozor� uje na 
zistené nedostatky pri predbe�nej finan� nej kontrole. 

�  Listom hlavného kontrolóra na záva�né nedostatky v hospodárení s majetkom obce 
predchádzajúcim vedením obce, ke�  od r. 2006 nezabezpe� ilo prevzatie a uvedenie 
vodovodu a kanalizácie do u�ívania. 

�  Listom Ing. Me� ára o netesnostiach v novovybudovanej � asti kanalizácie povyše 
Hájenky, v ktorej intenzívne preteká voda. 

�  Listom Ing. M. Puškára upozor� ujúcom o poškodení veka šachty a potrubia v šachte 
pri Hájenke. 

�  Zápisom z prejednania uvedených listov so zástupcom dodávate� a kanalizácie Ing. 
Van� išinom. 

�  Listom Ing. Me� ára po�adujúcom doplnenie zápisu z ustanovujúceho zhroma�denia 
o skuto� nosti, �e zasadnutia sa zú� astnili aj � alší ú� astníci a o ich diskusnom vystúpení. 

�  Po�iadavkami na finan� nú podporu � innosti po�ovníckeho spolku „Kruhy“, Miestneho 
odboru Matice Slovenskej, Dobrovo�ného hasi� ského zboru a Slovenského � erveného krí�a 

�  Protokolom o odovzdaní pozemkov vo vlastníctve štátu zo Sl. pozemkového fondu 
obci. 

�  Ponuke ZMOS na príru� ku „Dobrý de�  samospráva“ z mo�nos� ou objedna�  uvedenú 
príru� ku pre starostov, kontrolórov a poslancov v cene 9,75 € za kus pre � lenov 
ZMOS. 

�  Bolo zadané spracovanie programového rozpo� tu obce na rok 2010 a� 2012, ktoré 
bolo prí� inou schválenia auditu a ro� nej závierky za rok 2009 s výhradou. Programový 
rozpo� et bol spracovaný na základe objednávky v hodnote 100 €. 

�  Bola podpísaná objednávka na spracovanie auditu ú� tovníctva za rok 2010, ktorú sme 
zo zákona povinní zabezpe� i�  do 30.6. be�ného roka. 

�  Starosta obce predlo�il obecnému zastupite� stvu na schválenie po�iadavku na 
schválenie stravných lístkov pre starostu obce. 

�  Starosta obce po�iadal o súhlas zastupite� stva na pou�ívanie súkromného motorového 
vozidla na slu�obné ú� ely. 

K bodu 9 
V diskusii vystúpili: 

�  Jozef Golmic – predniesol informáciu o nedostatkoch zistených pri preberaní agendy   
                         obecného úradu 

           – predniesol správu o � innosti hlavnej kontrolórky 
�  Rudolf Šmiga – predniesol návrh, aby sa na okná kuchyne v bývalej materskej školy  

              osadili oce� ové mre�e 
K bodu 10 
Uznesenie � .1 
Obecné zastupite� stvo schválilo dodatok � .1 k VZN � .1/2010 o miestnych daniach a poplatku 
za komunálny odpad a drobné stavebné odpady doplnený o zmeny uvedenév bode 4 
a upresnenie � lánku II ,�e sadzba dane za stavby v bodoch a) a� g) sa vz� ahuje na m2 
Za uznesenie bolo hlasované nasledovne: 
Za:         Proti:            Zdr�ali sa: 
Bc. Ing. Gabriel Badida      Ø       Ø        
Jozef Golmic         
Ru�ena Li� ková 
Ing. Dušan Puškár 
Ing. Michal Puškár 
Ing. Tibor Tomov� ík 
Rudolf Šmiga 



5 
 

 
Uznesenie � .2 
Obecné zastupite� stvo schválilo rozpo� et so zmenami schválenými v bode 6 a ukladá 
starostovi zapracova�  schválené zmeny do rozpo� tu obce na rok 2011. 
Za uznesenie bolo hlasované nasledovne: 
Za:         Proti:            Zdr�ali sa: 
Bc. Ing. Gabriel Badida      Ing. Dušan Puškár     Ø        
Jozef Golmic        Ing. Michal Puškár 
Ru�ena Li� ková        Ing. Tibor Tomov� ík 
Rudolf Šmiga 
 
Uznesenie � . 3 
Obecné zastupite� stvo schválilo Rokovací poriadok obce so zmenami uvedenými v bode 5 
a ukladá starostovi obce zabezpe� i�  jeho zverejnenie v súlade s ustanoveniami uvedenými 
v rokovacom poriadku. 
Za uznesenie bolo hlasované nasledovne: 
Za:         Proti:            Zdr�ali sa: 
Bc. Ing. Gabriel Badida      Ø       Ø        
Jozef Golmic         
Ru�ena Li� ková 
Ing. Dušan Puškár 
Ing. Michal Puškár 
Ing. Tibor Tomov� ík 
Rudolf Šmiga 
 
Uznesenie � . 4  
Obecné zastupite� stvo schválilo zásady odme� ovania poslancov a postupova�  pri odme� ovaní 
v súlade s tými zásadami. 
Za uznesenie bolo hlasované nasledovne: 
Za:         Proti:            Zdr�ali sa: 
Bc. Ing. Gabriel Badida      Ing. Dušan Puškár     Ø        
Jozef Golmic        Ing. Michal Puškár 
Ru�ena Li� ková        Ing. Tibor Tomov� ík 
Rudolf Šmiga 
Uznesenie � . 5  
Obecné zastupite� stvo schválilo poskytovanie stravných lístkov pre starostu obce v súlade s 
platnou legislatívou. 
Za uznesenie bolo hlasované nasledovne: 
Za:         Proti:            Zdr�ali sa: 
Bc. Ing. Gabriel Badida      Ø       Ø        
Jozef Golmic         
Ru�ena Li� ková 
Ing. Dušan Puškár 
Ing. Michal Puškár 
Ing. Tibor Tomov� ík 
Rudolf Šmiga 
 
Uznesenie � . 6 
Obecné zastupite� stvo schválilo pou�ívanie svojho súkromného motorového vozidla Hyundai 
ŠPZ MI 501 CH na slu�obné ú� ely. 
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Za uznesenie bolo hlasované nasledovne: 
Za:         Proti:            Zdr�ali sa: 
Bc. Ing. Gabriel Badida      Ø       Ø        
Jozef Golmic         
Ru�ena Li� ková 
Ing. Dušan Puškár 
Ing. Michal Puškár 
Ing. Tibor Tomov� ík 
Rudolf Šmiga 
 
Uznesenie � . 7 
Obecné zastupite� stvo schválilo plán kontrol hlavného kontrolóra. 
Za uznesenie bolo hlasované nasledovne: 
Za:         Proti:            Zdr�ali sa: 
Jozef Golmic        Ø             Bc. Ing. Gabriel Badida 
Ing. Dušan Puškár               Rudolf Šmiga 
Ing. Michal Puškár 
Ing. Tibor Tomov� ík 
po� as hlasovania na krátky � as rokovaciu miestnos�  opustila poslanky� a Ru�ena Li� ková 
 
Uznesenie � . 8 
Obecné zastupite� stvo odsúhlasilo prija�  doplnenie zápinice z ustanovujúcej schôdze 
o skuto� nosti z  listu Ing. Ctibora Me� ára,  �e zasadnutia sa zú� astnili aj � alší ú� astníci 
a o ich diskusnom vystúpení. 
.Za uznesenie bolo hlasované nasledovne: 
Za:         Proti:            Zdr�ali sa: 
Bc. Ing. Gabriel Badida      Ing. Dušan Puškár     Ø        
Jozef Golmic        Ing. Michal Puškár 
Ru�ena Li� ková        Ing. Tibor Tomov� ík 
Rudolf Šmiga 
 
Uznesenie � . 9 
Obecné zastupite� stvo schválilo návrh na inštalovanie mre�í na okna kuchyne v bývalej MŠ 
pod� a diskusného príspevku poslanca Rudolfa Šmigu. 
Za uznesenie bolo hlasované nasledovne: 
Za:         Proti:            Zdr�ali sa: 
Bc. Ing. Gabriel Badida      Ing. Dušan Puškár     Ø        
Jozef Golmic        Ing. Michal Puškár 
Ru�ena Li� ková        Ing. Tibor Tomov� ík 
Rudolf Šmiga 
 
Uznesenie � . 10 
Obecné zastupite� stvo sa uznieslo na písomnom upozornení hlavnej kontrolórky obce 
a po�iadalo ju o doplnenie kontroly na základe diskusného príspevku poslanca Jozefa 
Golmica o kontrolu nákladania s majetkom a financiami obce za rok 2009. 
Po tomto pre� ítaní rokovaciu miestnos�  bez ospravedlnenia opustili poslanci OZ a to: 
Ing. Dušan Puškár, Ing. Michal Puškár, Ing. Tibor Tomov� ík a hlavná kontrolórka obce 
Emília Bobíková 
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