
Obe~J'rnava- pri t1aborcj Q12 31 9lcrt. l\A~lovce

Z á p i sni c a
z ustanovujúceho zasadnutia obecn~ho zastupitelstva

v Trnave pri Laborci konaného dna 27. 12. 2010

Miesto konania: malá zasadacke Obecného úradu v Trnave pri Laborci
Cas konania: 17oohod

Pocet pritomných: podla prezencnej listiny
Ing. Michal Puškár - zastúpujúci starosta obce
Ing. Ignác ~tefanic - novozvolený starosta obce
Ing. Gabriel Badida - poslanec OZ
Jozef Golmic - poslanec O~
Ružena Licková - poslankyna OZ
Ing. Dušan Puškár - poslanec OZ
Ing. Tibor Tomovcík - poslanec OZ
Rudolf Šmiga - poslanec OZ ,
Emilia Bobiková - hl. kontrolor obce
Mgr. Angela Puškárová - zapisovatelka OZ
Jozef Puškár ml. -predseda volebnej komisie
Obcania: Michal BObik, Jozef Golmic, Ing. Radko

Badida i Ing. Gustáv Košcák, Jozef Roman,
Gabrie Golmic

Program: 1/ Otvorenie
2/ Urcenie zapisovatela a overovatel'ov zápisnice
3/ Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce

a odovzdanie osvedcení o zvoleni novozvolenému
starostovi a poslancom novozvoleného obecného
zastupitelstva

4/ Zloženie sl'ubu novozvoleného starostu obce, prevzatie
insignii a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia
novozvoleným starostom

5/ Zloženie slubu poslancov novozvoleného obecného
zastupitelstva

6/ Vystúpenie novozvoleného starostu
7/ Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia

obecného zastupitelstva
8/ Poverenie poslanca obecného zastupiteYstva, ktorý

bude oprávne.ný zvolávat a viest zasadnut ia obecného
zostupitelstva

9/ Volba návrhovej, mandátovej a volebnej komisie,
pripadne da1šich komisií a volba ich predsedov
a clenov komisií

10/ Návrh na zriadenie obecnej rady a volba ;jej clenov
ll/ Urcenie platu starostu obce v rozsahu úvazku

urcenom obecným zastupitelstvom Uznesenim c. 3
dna 16. júla 2010

12/ Prijatie uzneseni na ochranu záujmov Obee Trnava pIL
v zmysle platných zákonov Slovenskej republiky
riadiacich cinnost a výkon samosprávy

13/ Diskusia
14/ Záver

Zasadnutie viedli: na úvod zastupujúci starosta obce Ing. Michd
Puškár, po zloženi slubu povozvolený
starosta obce Ing. Ignác Stefanic
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Ad II Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupitelstva v Trnave piL
otvoril doterajší zastúpujúci starosta obce Ing. Michal
Puškár. ~
Pr'ivítalna nom novozvoleného starostu obce, novozvolených
poslancov obecného zastupitelstva a všetkých prítomných
obcanov obce.

Ad 21 Za zapisbvatela urcil Mgr. Angelu Puškárovú, za overovatelov
zápisnice urcil Ing. Tibora Tomovcíka a Ing. Dušana Puškára.

Ad 31 Potom požiadal predsedu volebnej komisie p. Jozefa Puškára ml.,
aby oznámil výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
a odovzdal osvedcenia o zvolení novozvolenému starostovi
obce a pos1ancgm novozvoleného obecného zastupitelstva.
Menovaný sa podakoval za udelené slovo a oznámil
tieto výsledky ,volieb do orgánov samosprávy Obce Trnava piL:
za starostu obce bol zvolený Ing. Ignác Štefanic,Ls-HZDS

s poctom hlasov 148
za poslancov OZ boll zvglení:
- Ing. Gabriel Ba

.

dida, IS - HZDS s poctom hlasov 157
- Ružena Licková, 15 - HZDS s poctom hlasov 140
- In? Tibor Tom

~

vcík, KDH S
.

poctom hlasov 131
- Jozef Gglmic, S - HZDS s poctom hlasov 1213
- Rudolf Smiga, S - HZDS s poctom hlasov 120
- Ing. Dušan Puškár, KDH s poctom hlasov 117
- Ing. Michal Puškár, KDH s poctom hlasov 108 Ipríl. c. 21

Po oznámení výsledkov volieb predseda miestnej volebnej
komisie odovzdal osvedcenia o zvolení novozvolenému
starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupit~'stva.

Ad 41 V tomto bode programu doterajší zastúpujúci starosta obce
Ing. Michal ruškár vyzval novozvoleného starostu obce
Ing. Ignáca $tetanica na zloženie zákonom predpísaného
slubu. Novozvolený starosta po precítaní slub potvrdil
pod text slubu napísaného na osobitnom listel príl. C. 31

Po zložení slubu sa vedenia ustanovujúceho zasadnutia
obecného zastupitelstva ujal novozvolený starosta.

Ad 51 Následne starosta precítal znenie slubu poslanca. Poslanei
zložili slub pOdpisom pod text slubu,napísaného na osobitnom
liste, pod ktorým je uvedený zoznam poslancov v abecednom
poradí Ipríl. c. 47 .

Po zložení sl~bu starosta oznámil, že prítomné obecné
zastupitelstvo poctom hlasov 7 z celkových 7 je sp~sobilé
rokova't a uznáša't sa.

Ad 61 Vo svojom príhovore starosta obce uviedol, že chce mat
na zreteli záujmy obce a robit všetko v jej prospech
a pre jej rozvoj. Chce realizova~ zámery OZ a rešpektovat
jeho uznesenia.

Ad 71 V tomto'bode programu starosta ohlásil body 9/, 10/, 11/,
13/~ 141 s tým, že bod 121 Pri~atie uznesení na odranu
záuJmov obce Trnava pri Laborcl, ktorý bol stanovený
bývalým §aturárom Obce na pozvánke, vynechal.
Tento bod bol do programu zavedený z d8vodu vytycených
súdnych pojednávaní dna 14. a 31. 1. 2011. Požiadal
starostu obce. aby dal hlasovat za to, aby bod 12 bol
prerokovaný ako samostatný bod. Poslanec Ing. Tibor Tomovcík
žiadal, aby v zápisnici boli uvedené aj mená kto ako
hlasoval.

Poslanci.R. Licková. Ing. Badida. J. Golmict R. šmiga

hlasovall, aby bod c. 12 bol prejednaný v dlSkusii, lA~~/;-

Ing. D. Puškár. Ing. M. Puškár hlasovali, aby tento bOd~



bol prerokovaný ako samostatný bod, Inpo ~I'. Tomovcík
sa hlasovania zdržal.

Ad 9/- Do návrhovej. mandátriOvej a volebnej komi~ie boli štyrmi
hlasmi zvolení Ing. G. Badidth J. Puškár ml..a R. Licková.
Za hlasovali: J. Golmic, R. Smiga, R. Licková a Ing.. G."-
Baélida. Traja poslanci sa hlasovania zdržali: In[1'. T. tOl10V~
cik, Ing. M. Puškár, Ing. D. Puškár- Do komisie živbtheho prostredia a verejného poriadku
boli navrbnutí a 4-mi hlasmi zvolení J. Golmi~t Ing. G. Ba-
d'ida, R. Šmiga, J. Libovic. Za hlasovali: R. Smiga,
Ing. G. Badids, J. Golmic, R. Licková.
Hlasovania sa zdržali: Ing. T. Tomovcík, Ing. M. Puškár
a Ing. D. Puškár.

- Do komisie pre obcianske záležitosti boli navrhnutí
a 4-mi hlasmi zvol~ní: Emília Barnová, Jozef Palo,
Ing. Gabriel Badidat Ružent Licková. Za hlasovali:
R. Licková, J. Golm1c, R. SmigaA Ing. G. Badida.
Hlasovania sa zdržali: Ing. T. Tomovcík, Ing. M. Puškár,
proti bol Ing. D. Puškár.

- Financno-plánov'cia komisia má týchto clenov: Ing. G.
Badida, R. Licková a J. Chaba. Za hlasovali: R. Licková,
J. Golmic, R. Šmigs, Ing. G. Badida.
Ing. D. Puškár, Ing. M. Puškár a Ing. T. Tomovcík
sa hlasovania zdržali.

Ad 10/

Ad 11/

Ad 13/

Starosta obce menoval za svojho zástupcu p. Jozefa Golmics.
Do obecnej rady starosta obce navrhol j. Golmica,
Ing. T. TomQvcíka a R. Lickovú. Ing. T. Tomovcík
nechcel byt v obecnej rade. Namiesto neho b ol navrhnutý
Ing. G. Badida. Obecná rada v zlQžení J. Golmic, Ing. G.
Badiii~a R. Licková bola odsúhlasená 4-mi hlasmi
" s:íc'é: R. Lickovej, J. Golmica, Ing. G. Badidu a R.
Smigu.. Ing. '1'. Tomovcík, Ing. D. Puškár a Ing. M. Puškár
sa hlasovania zdržali.

~ . .' H

Urcen1e platu starostu obce v rozsahu 50%-tného úvazku,
ktorý bol urcený obecným zastupitelstvom Uznesením
c. 3"16. júla 2010.
Poslanci v tomto úväzku 7-mimi hlasmi urcili plat starostu
681 EUR mesacne v hrubom.
Za hlaoovali: R. Licková, Inp. G. Badida. J. Golmic,
R. Šmiga, Ing. T. Tomovcík, I.ng. D. Puškár a Inp. M. Puškár
Odmeny poslancom budú oasúhlasené v rámci prijatia
rozpoctu na rok 2011.
v-'diskusii Ing. D. Puškár navrhol t aby zasadnut ia OZ
v zvukovej podobe boli zv.erejnené aj na internete.
Dalej oznámil, že údržbu verejného osvetlenia koncí
k 3l.l2.20l0.DAvodom je jeho vek a úrazunebezpecný rebrík,
z ktorého túto cinnos~ vykonával.
Oznámiltiež, že ro'mil správu webovskej stránky, ale
aj toho sa vzdá.
Starosta dal hlasovat', kto je za to, aby sa zvukové náhravky
zverejnovali na web-stránke roecného úradu.
Inp. D. Pušk~rt Ing. T. Tomovcík a Ing: M. ~škár .
bali za, R. Sm1ga, R. Licková, J. Golm1c boll prot1,
In? G. Badida sa hlasovania zdržal. .
06" bude mat zvukový záznam z rokovanie OZ, ale tento
nemusí byt zverejnený.

~ 'y
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Co sa týka web-stránky, poslanci nevideli d8vod,aby
v tejto práci nepokracoval inadalej.

V tomto bode programu bývalý štatutár obce Ing. Michal
Puškár predniesol "Správu o právnom postaveni obce
napadnutej na súde 7-mimižalobami firmou Hypex, s.r.o.,
Michalovce, Ing. Jurajom Harmócim a p. Martou Skusovou"
a z toho d6vodu podal návrh nltprijatie uzneseni
na ochranu obecného majetku pred možnou exekúciou.
V svojej správe bývalý zastúpujúci starosta obce
uviedol nasledovné;
" Podra § l ods. l Zákona C. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadeni obec je samostatný územný samosprávny a správny
celok Slovenskej republikYi združuje osoby, ktoré majú
na jej územi trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou,
ktoré za pOdmienok ustanove~ých zákonom samostatne
hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými prijmami.

O majetku obce podla § 8 ods. 4 rozhoduje obecné zastu-
pitelstvo. Bez súhlasu obecného zastupitelstva sú úkony
obc~ neplatné v takýchto pripadoch.- ~

Dnes, po dvoch rokoch skámania pisomných pramenov, odbor-
ných investicných i právnych konzultácii obec vie,
že d?Jvodom7-mich žal~b obce, ktorých navrhovatelmi
sÚ firma Hypex spol. s.r.o., Michalovce, Ing. ,Juraj Harm6ci
a p. Marta Skusová sú dve neplatné zmluv~. ktoré nebo
starosta obce Ing. G. Skus roku 2007 podpísal bez súhlasu
obecného zastupitelstva a v rozpore so zákonom o verejnom
obstarávani c. 25/2006 Z. z., t.j. bez výberového
konania.

Dna 14.5.2007 neb. starosta podpisal proti Uzneseniu
OZ C~ 3/2007/8 z 12.4.2007 a proti uzneseniu c. 7/2004
zo dna 5.11.2004 dodatok C. 5 k Zmluve o d~elo C. I/3-02/97
o prechode všetkých povinnosti, práva záväzkov
zo zhotovitela diela Eurovie-Cesty, a.s., závod Michalovce
na jeho pOdzhotovitel'a firmu Hypex, s.r.o., Michalovce.

V lete 2007 bez vedomia OZ a bez výberového konania
podpisal s Ing. Jurajom Harmócim mandátnu zmluvu na výkon
stav. technického dozoru s antidatovanim od 30.1.2004.

Na základ.€! týchto neplatne (;uzavretých zmlúv firma Hypex
ako údajný nový zhotovi tel,,:ldielaobecnej kanalizácie
zacala produkovat faktúry bez vykonania akýchkolvek
prác hned po 14.5.2007. V júni a v auguste Hypex faktúroval
obci 5 100 314,10 Sk faktúrami C. 2007/13 a 2007/32,
pricom faktúry ani len nezodpovedajú náležitostiam
zákona o uctovnictve.

Z vyššie uvedených d8vodov vyplýva, že faktúry C. 13,32/2007
boli v rozpore so zákonom o uctovnictvea bez akýchkolvek
vykoniných prác vyhotovené, starostom obce uhradené,
aj ked nebol daný súhlas k dodatku c. 5. Je teda zrejmé,
že išlo o nezákonnú platbua došlo k bezd8vodnému
obohateniu firmy Hypex. Za oneskorenú úhradu5,1 mil. Sk
firma Hypex vystavila obci aj penal!zacnú faktúru
c. me/l v sume 93 137,30 Sk, ktorá. sa stala predmetom
jeho žalobného návrhu sp. zn. 22Cb/79/2009 a protinávrhu
obce vrátitt 5, 1 mil. Sk.

~
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Okrem týchto faktur vystavil Hypex obci na 7-áklade
neplatne uzavretého dodatku c. 5 t zmluve Oldielo
v case od 26.9.2007 do 19.8.2008 dalších 6 faktur
v celkovej sume 10,7 mil. Sk, ktoré bez vedomia "obecného
~astupitelstva na základe neplatne uzavretej mandátnej
zmluvy prevzal za obec Ing. Ju.rajHarmoci. Z ,toho ciastka
v sume 6,' mil. Sk je v konani na Okre§nom súde Micgalovce
v troch pOdaniach menovanej firmy.

SÚdnym d8kazom
L
že

.

firma Hypex na diele, kanalizácia
obce Trnava pl . 09 dodat~ c. 5 nevykonala'žiadne
práce a teda ževšetk:y je'~,'žalobné návrpy proti obci
sÚ neopodstatnené je Rozsudok Krajského súdu Košice
l8Cb/34/200~ z 25.11.2010, ktorý potvrdil ro~sudok sudu
prvého stupna Okresného sý-duMichalovce zo dna 14.4.2010
ozamietnuti urcovacej žaloby o zneplatnenie právneho
ukonuodstúpenia od zmluvy o dielo c. I/3-02/97 z dÔvodu,
že žalobcanepreukázalsúdu svoj nalieh~ý---právny
záujem z tejto zmluvy, t.j. nepreukázal.(',~eobecc mu-dlhuje
"cca IQ mil. Sk a cast z tejto sumy si opr6vnene ,

uplatnuje vo viacerých súdnych konaniach na Okresnom
súde MichalQvce", co bolo predmetom jehožalobnéht;>
návrhu zo dna 30.3.2009 pod zn. 31/2009 lpríl. c.. 5, str.21.

Súdnym dflkazom, že. Ing. Juraj aarmóci neoprávnene prevzal
od firmy Hypex supisy prác k fakt úre c.' 2007/36 je
Uznesenie Krajstého súdu v Košici~~h 2Cob/162/2009-233
7108204509 ~o dna 3°.7.2010, ktor~'zrušilo rozsudok súdu
prvévo stupne Okresného sudu vo veci 2OCb/3/2008
zo dna 17.9.2009 z d~vodu, že ani zo stav. zákona,
ani zO ~mluvy o dielo, an! z neplatnej mandátnej zmluvy
névy plývalo , že z~pisom v stav. denníku m8že stav. dozor
menit zmluvné dohody investora, t.j. obce.

Na základe neplatne uz~vretej mandátnej antidatovanej
zmluvy Ing. Juraj Harmoci nielenže prevzal za obec
od firmy Hypex v case od 26.9.2007 do 19.8.2008
faktúry v sume 10,8 mil. Sk a to bez vykonania akýchkol~ek
práct ale na tieto faktury si vystavil aj svoje faktury,
v sume cca 150 OQO.- Sk, ktoré sú predmetmi jeho
žalobného návrhu Isp. zn. 22Cb/235/2009/. Zalobca
svoje faktúry ,obedvystavil bez žiVinostenského listu.

Posledným ~alobným návrhom otce ~e pOdanie Ing. Gabriela
Skusa zo dna 3.6.2009 o zaplaten1e 3 156,75 EUR
s príslusenstvom z d8vodu nevyplatenia odstúpneho pri skon-
cení jeho funkcie,ktoru skoncil vzdaním sa mandátu
starostu obce na základe petície obcanov zídených
na verejnom zhromaždení obcanov obce dna 18.1.2009.
D8vodom petície na.odstúpenie starostu z funkcie boli
súdne žaloby firmou Hypex, ~oré on osobne zaprícinil
a piitom odmietol chodit za obec na súdne pojednávania
z dRvGdu plnej nemocenskej.
Obec vo svojom oQPore proti platobnému rozkazu sp. zn.
llC/98/2009-28 dna 29.4.2010 uviedla, že platobný
rozkaz na vyplaten!e odstupného je bezpredmetný, pretože
bol vydaný na základe ods. 2.§ 5 zákona c. 253/1994 Z.z.,
ktorý nepojednáva o odstupnom, ale pojednáva o odmenách
starostovi, ktoré schvaluje obecné zastupitelstvo.
Navrhovatelovi nárok na vyplatenie odstupného však nevznikol
sni z ods. 3 zákona c. 25)/1994 Z. z" ktorý pojednáva

o odstupnom, pretože navrhovater výkon funkcie neekonCi~



z d8vodu skoncenia funkcnáho obdobia, ~ kborého vyplýva
vyp,latenieodstupného z rozpoctu obce, ale skoncil i

výkon funkcie starostu vzdaním ss mandátu starostu obce,
z ktorého vyplatenie odstupného ne~yp~ýva. Navrhovater
skoncil funkciu, sIe funkcn~ obdobie~U malo skoncit
v novembri 2010.w
Právnou nástupkynou v jeho žalobe proti obci je jeho
sestra Marta Skusová.

Zrealizované dia~o "Kanalizácia Obqe Trnava pri Laborci"
je ku dnešnému dnu v nasledovnom stave: .

al dielo nebolo zmluvným zhotovitel'omEuruviou-Cesty, a.s.,
závod Michalovce od bodu napojenia po hájenku
na vetve"B" a po cerkev na vetve "C",odovzdané
zápisom o odovzdaní a prevzatí. Nejestvuje originál

. zápisu ani u z11otpvitel'a,ani u investora!
bl dielo'~drol'níckeho družstva, ktoré od roku 2002

realizovala v subdodávke firma Hypex, je nepoužitel'né
z dAvodu, že kana~izacriéprípojky sú o~adené nižšie
ako hlavný kanalizacný zberac, ktorý d~tJ.ažuje spodné
vody

cl chýbajú pieskové obsypy potrubného l8žka
dl kontrolné šachty mali byt osadené v priamej línii

;0 m a sú ~sadené i nad 100 m a nemajú prefabrikované
dná podl'aprojektovej dokumentácie

Tak ako na kanalizácii ani na vodovode obec nemá nic spolocné
s firmou Hypex, nakol'kouvedená firma od roku 2001
porušila predmet zmluvy o dielo podstatným, sp8sobom tým,
že dielo realizovala podl'einých projektov, cím ju anulo-
vala. Všetky dodatky uzavreté k anulovanej zmluve
sÚ nulitné, t.j. neplatné.

Z d8vodu vytycených súdnych pojednávaní na den 14.1.2011
a 31.1.2011 bývalý štatutár obce požiadal starostu obce,
aby aal hlasovat o nasledujúcich ním predložených
navrhnutýqh uzneseniach:

Uznesenie c. l
OZ berie na vedomie vyššie uvedenú správu o právnom
postavení Obce Trnava piL, napadnutej na súde 7-mimi
~alobami, ktorú podal b,ývalý zastúpujúci starosta obce
Ing. Michal Puškár

Za prijatie uznesenia hlasovali:

Hlasovania Sa zdr~ali:
Proti hlasovali:

Uznesenie C. 2

Ing. T. Tomovcík,
Ing. D. Puškár a Igg. M.
Pu.~kár

R. Licková, Ingt G. Badida,
J. Golmic a R. Smiga

OZ berie na vedomie, že obecná kanalizácia zrealizovaná
v r~koch 2001-2006 do dnešného dna nebola vybraným
zhotovitel'omEuroviou-Cesty, a.s~, závod Michalovce
obci odovzdaná zápisom o odovzdaní a prevzatí.
Kanalizácia zreallzovaná v rokoch 2002-2006 jenepoužitel'-
ná, nakorko domové prípojky sú osadená ni~šie ako
hlavný kanalizac~ý zberac. Chýbajú piesková obsypy
potrubného lÔžka, kontrolné šachty v priamej línii mali

~



byt osadené 50 m a sú osadené i nad 100 m, šachty ..

nemajú prefabrikované dn!! podl'a projekt ovej dokumentácie"
kanál drena~uje spodné vody. .'

Za prijatie uznesenia hlasovali:
Ing. T. Tomovcík, Ing. D. puškár i Ing. M. Puškár
Proti hlasovali: R. Smiga, J. Go mie
Hlasovania sa zdržali: R. Licková, Ing. G. Badida
Uznesenie C. 3
oz berie ns vedomie, že obec s firmou Hypexnemá nic.
spolocné. t.j. žiaden p+atnÝ právny vztah éek na výstavbu
kanalizácie Ine plat ne uzavretý dodatok C. 5 je ukoncený
aj vyššie uvedeným Rozsudkom Krajského súdu v Košiciach
sp. zn. 18 Cb/34/2009 z 25.11.2010/, ako aj na výstavbu
vodovodu Ifirma Hypex zmluvu na výstavbu vodovodu
podstatným sp~sobom porušila v jej predmete tým, že
dielo realizovala podl'a iných projektov, cím ju anulovala
v roku 2001/.

Za prijatie uznesenia hlasovali:
Ing, T. Tomov~ík, Ing. D. Puškár, Ing. M. Puškár
Proti hlasovali: R. Smiga, J. Golmic
Hlasovania sa 9d~a1i: R. Licková, Ing. G. Badida
Uznesenie C. 4
oz berie na vedomie, že k úhrade faktúry je potrebné
v zmysle zákonov riadiacich cinnost a výkon samosprávy
predložit platnú zmluvu a platnú faktúru.
Za porušenie financnej disciplíny v rokoch 2004 a 2005
pri výstavbe obecnej kanalizácie obec aktuálne spláca
do. štátnej pokladnice 10 728,37 EUR v mesacných
splátkach 450,- EUR podla dohody o splátkach z 21.07.2010

Za pri~atie uznesenia hlasovali:
Ing. Tlbor Tomovcík'xIng. D. Puškár, Ing. M. Puškár
Proti hlasovali: R. ;,:>miga,J. Golmic
Hlasovania sa ädržali: R. Licková, Ing. G. Badida

Uznesenie C. 5

°é ukladá starostovi obce vytycená súdne pojednávania
dna 14.01.2011 a 31.01.2011 odrocit z dAvddu zmeny
štatutára obce.

Uznesenie prijali: ~ng. T. Tomovcík, Ing. D. Puškár,
Ing. M. Puškár, R. Smiga, J. Golmic, R. Licková,
Ing. G. Badida
Uznesenie c. 6

OZ ukladá starostovi obce do 30 dní vypracovat návrh
právneho kont inuáln(iJho krytia obce voci 6~-:tim. žalobám
vede

.

ným
.

na Okresno.ID .
.

.SÚd~
.

e P4iChl
...

alovce a predloži tt ho
na prerokovanie a schválenle'OZ.

Za prijatie uznese.p.i~ plasov.ali:
Ing. T. Tomovc:í~. Ing,. D. Pu~kár, ;ng. M. Puškár
Proti hlasovali' R. Smlga. J. Goimlc
Hlasovania sa zdržali; R. Lick~vá. Ing. G. Badida

#



Uznesenie c. 7
Nakorko sa jedná o krivé žaloby obce, OZ zakazuje sta-
rostovi obce akékolvek mimosúdne dojednania so žalobcami
bez schválenie OZ. V opacnom prípade také dojednanie
sa budú považova~ za neplatné právne úkony

Za prijatie uznesenia hlasovali:
Ing. T. 'lomovcík, In~. Dy Puškár, Ing. M. Puškár
Proti hlasovali: R. Smiga, J. Golmic
Hlasovania sa zdržali: R. Licková, Ing. G. 8adida

Doterajší zastúpujúci starosta obce Ing. M. Puškár tiež
informoval prítomných, že na svojom plate pocas výkonu
svojej funkcie ušetril cca 660 000,- Sk, za co dal urobi~
1Yspravku cesty od obecného úradu po kostol, most
cez potok medzi RO c. 100 a 101, opravu obecnej kúrie.

Ku dnu konania ustanovujúcej schadze obecného zastupiterstva
zostáva na štyroch úctoch obce spolu 18 917,92 EUR
Ipríl. c. 6/...

- Poslanec R. Smiga napadol bývalého štatutára obce, že
na neho poda~ú tr. oznámenie, nakorko dal realizova~
obecnú kana11záciu a. s. Eurovii, sk bez súhlasu OZ.
Napadnutý bývalý štatutár obce mu oznámil, že o ~alšej
výstavbe obecnej kanalizácie a jej financnom zabezpecení
rozhmdli 3 prijaté uznesenia OZ.

- V diskusii vystúpil aj konater firmy Hypex Ing. C. Mecár,
ktorí chcel vyklada~ Rozsudok Krajského súdu v Košiciach
zo dna 25.11.2010, avšak bol zahriaknutý obcanmi obce.

Ad 14/ Ustanovujúce zasadnutie~obecného zastupiterstva ukoncil
a za úcas~ grítomným poaakova1 starosta obce
Ing. Ignác Stefanic. ,

1nM'~

Zapísala: Mgr. A. PuškárováTrnava pri Laborci, 27.12.2010

Overili: .................
Ing. T. Tomovcík

~l
.................

c Štefanic
V
starosta

Obce Tr~ava pri Laborci
!

Ing. D. Puškár

Prílohy: 6 Ivcítane prezencnej 1istinyl


