
Obec Trnava pri Laborci, 072 31 Vinné, okres Michalovce 
 

Zápisnica 
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Trnave pri Laborci konaného dňa 08.04.2011 

v malej zasadačke obecného úradu so začiatkom o 17:00 hod. 
 
Prítomní:  podľa prezenčnej listiny - Príloha č.1 
Prítomných privítal starosta obce Ing. Ignác Štefanič, ktorý zároveň otvoril riadne zasadnutie 
obecného zastupiteľstva. Skonštatoval, že je prítomných 7 poslancov zo 7 poslancov Obecné 
zastupiteľstvo je teda uznášania schopné. 
Predložil tento návrh programu zasadnutia: 
 

1. Otvorenie, 
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie, 
3. Kontrola uznesení a prečítanie zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia OZ, 
4. Prerokovanie Programového rozpočtu obce na roky 2010 až 2013 
5. Prerokovanie správy o výsledku finančnej kontroly č. 1/2011, 
6. Rôzne, 
7. Diskusia, 
8. Schválenie uznesení, 
9. Záver 

 
Po prečítaní návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva starostom obce Ing. 
Ignácom Štefaničom pán poslanec Ing. Michal Puškár nesúhlasil s bodom č. 3 tohto 
programu. Navrhol, aby tento bod programu bol prejednávaný po oprave a doplnení zápisu 
podľa zvukového záznamu na najbližšom zastupiteľstve. Preto že okrem iného v ňom nebolo 
uvedené, že na predchádzajúcom zasadnutí OZ predložil ING. Tibor Tomovčík doklady 
z Ústavu pamäti národa, ktoré potvrdzujú že nebol agentom Štátne bezpečnosti a žiada aby 
táto skutočnosť bola doplnená do zápisnice. 
Po schválení tejto pripomienky a vypustení bodu 3 bol schválený program zasadnutia jedno-
myselne. 
 
Schválený program zasadnutia Obecného zastupiteľstva: 

1. Otvorenie, 
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie, 
3. Prerokovanie Programového rozpočtu obce na roky 2010 až 2013 
4. Prerokovanie správy o výsledku finančnej kontroly č. 1/2011, 
5. Rôzne, 
6. Diskusia, 
7. Schválenie uznesení, 
8. Záver 

 
K bodu 2  
Za zapisovateľa bol určený Bc. Ing. Gabriel Badida a za overovateľov zápisnice a členov 
návrhovej komisie boli určení p. Jozef Golmic a p. Rudolf Šmiga. 
Overovateľov a návrhovú komisiu odsúhlasilo OZ jednomyselne. 
 
K bodu 3 



Programový rozpočet predložil starosta obce. V programovom rozpočte sú do jednotlivých 
programov programového rozpočtu premietnuté finančné prostriedky schváleného rozpočtu 
na rok 2011. 
V dôvodovej správe doplniť vo štvrtom riadku rozpočet na rok 2010-2013. 
Pán poslanec Ing. Dušan Puškár navrhol doplniť programový rozpočet obce do roku 2013 aj 
za roky 2008,2009 a 2010, kde sú uvedené nevyplnené položky. Po doplnení zvolať 
zastupiteľstvo a schváliť tento programový rozpočet. 
Pán poslanec Ing. Michal Puškár sa vyjadril, že mu chýba realizácia investičných akcií 
v minulom roku. 
 
O požiadavke doplniť programový rozpočet a prejednať ho na následujúcom OZ hlasovalo 
s výsledkom: 
Za 3 poslanci Proti: 4 proti 
 
Následne sa hlasovalo o prijatí programového rozpočtu na roky 2010 až 2013 s výsledkom: 
Za 4 poslanci Proti: 3 proti 
 
Uznesenie č. 12/2011 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje programový rozpočet obce na roky 
2010 až 2013, požaduje pri príprave rozpočtu na rok 2012 vychádzať z princípov programo-
vého rozpočtu. 
Za 4 poslanci Proti: 3 proti 
 
K bodu 4 
Správu o výsledku následnej finančnej kontroly č. 1/2011 za kontrolované obdobie od 
01.01.2010 do 31.12.2010 predložila hlavná kontrolórka obce p. Emília Bobíková. Správa 
tvorí prílohu č. 2 tohto zápisu. 
Písomné stanovisko k predloženej správe predniesol starosta obce. Stanovisko je prílohou č. 3 
tejto zápisnice. 
Na túto správu reagoval pán poslanec Jozef Golmic, ktorý mal výhrady voči tejto správe 
najmä v oblasti dani. Upozornil že zástupca starostu v predchádzajúcom období  voči 
spoločnosti postupoval nesprávne, lebo ich námietku voči výške dane nepostúpil na daňový 
úrad Košice ale zamietol ju sám čo pravdepodobne neumožní obci byť úspešnou pri 
uplatňovaní si výšky dane ak ich námietka nebola opodstatnená. K tomu začala veľmi búrlivá 
diskusia v ktorej sa zapojili Ing. D Puškár, ktorý obvinil p. Golmica že či háji záujmy obce, 
lebo záujmy Univerza, s.r.o. Ing. M Puškár sa zaujímal prečo neuplatnil vymáhanie dani pri 
úpadcovi PD Vinné vo volebnom období 2002-2006, keď bolo uplatnená exekúcia a obec 
mala záložné právo a ako mieni terajšie vedenie riešiť daňové nedoplatky za uplynulé 
obdobie. V diskusií vystúpil aj Ing. Tomovčík, ktorý povedal, že riešiť výšku dane 
spoločnosti Univerza cez Daňový úrad v Michalovciach nemá zmysel, lebo jeden pracovník 
daňového úradu je tichým spoločníkom. Na čo p. Golmic upozornil, že on nenavrhoval 
postúpenie odvolania sa voči výške daní na Daňový úrad do Michaloviec, ale do Košíc. 
Po dlhšej diskusií Ing. D. Puškár navrhol, aby sa voči všetkým dlžníkom uplatnil v súlade so 
zákonom vymáhanie nedoplatkov za uplynulé 3 roky. 
 
 
K bodu 5 
V tomto bode starosta obce informoval o: 

• Starosta informoval o povodňovom pláne záchranných prác obce Trnava pri Laborci, 
ktorý bol schválený Odborom CO a KR Obvodného úradu v Michalovciach. 



Uznesenie č. 13/2011 Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie povodňový plán záchranných 
prác obce schválený obvodným úradom CO a KR. 
Uznesenie bolo prijaté jednomyselne. 
 

• Starosta informoval o zasadnutí snemu Regionálneho združenia miest a obci 
Slovenska, ktoré bolo dňa 24.3.2011 v Michalovciach Na tomto rokovaní boli zvolené 
orgány RZMOS. Za predsedu bol zvolený p. Záhorčák primátor Michaloviec, 
podpredsedovia boli zvolení p. Žofčák starosta z Moravan a Dunajčák primátor 
Strážskeho. Na zasadnutí bola prijatá iniciatíva na petíciu za urýchlenie výstavby 
diaľnice z Košíc do V. Nemeckého, 

 
Uznesenie č. 14/2011 Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie zasadnutie snemu 
Regionálneho združenia miest a obcí Slovenska. 

• Uznesenie bolo prijaté jednomyselne. 
 
• Návrhu podpory Petície na urýchlenie výstavby diaľnice Košice – hranica s Ukrajinou 

(Užhorod), 
 
Uznesenie č.15/2011 OZ schvaľuje a splnomocňuje starostu obce organizovaním petičnej 
akcie na podporu urýchlenia výstavby diaľnice z Košíc do V. Nemeckého. 
Za uznesenie bolo prijaté jednomyselne. 
 
Starosta informoval o došlej informácií z Ministerstva školstva, že Materská škôlka v našej 
obci nie je k dnešnému dňu zrušená preto, že žiadosť o zrušenie škôlky bola poslaná až 
27.12.2010  t.j. v deň ustanovujúceho zasadnutia nového OZ a ministerstvo zrušiť škôlku so 
spätnou platnosťou zrušiť nevie. Čiže de jure v našej obci škôlku doposiaľ máme. Z toho 
dôvodu musíme opätovne rozhodnúť či zrušíme uznesenie predchádzajúceho OZ, alebo ho 
potvrdíme a opätovne požiadame o zrušenie MŠ. V diskusií sa p. Šmiga spýtal ako je možne 
že škôlka nebola zrušená na 16 júla 2010 a žiadosť o zrušenie išla až 27.12.2010. Na túto 
výzvu reagoval Ing. M Puškár, kde povedal, že žiadosť o zrušenie išla až po ukončení 
vyučovania v škôlke keď bolo zrejme že v škôlke bolo prihlásených málo detí (4) a neboli na 
prevádzku dostatočné zdroje, preto, že prišli nízke podielové dane z ministerstva financií 
a obec nemala na dotáciu peniaze. Proces zrušenia si vyžadoval súhlas z inšpekcií čo sa mu 
nepodarilo získať skôr. 
Uznesenie č. 16/2011 OZ poveruje starostu obce uskutočniť prieskum o záujme rodičov na 
prevádzkovaní MŠ. Ak bude záujem  dostatočný  t. j. vyšší ako 12 deti podniknúť kroky na 
obnovenie prevádzky MŠ. 
Uznesenie bolo prijaté jednomyselne. 
 

• Starosta informoval o stretnutí Trnáv, ktoré sa uskutoční v dňoch 24. až 26.6.2011 
v Trnave pri Zlíne. Prišlo pozvanie, na požiadanie starostky som predbežne potvrdil 
účasť v počte maximálne  20 účastníkov, aby mohli predbežne rezervovať ubytovanie. 

•  
Uznesenie č. 17/2011 OZ poveruje starostu obce v spolupráci s veliteľom DHZ pripraviť 
súťažné družstvo a uvoľniť z rozpočtu obce finančné prostriedky na pokrytie nákladov na 
prepravu a na zabezpečenie pozornosti pre hostiteľskú obec. 
Za uznesenie bolo hlasované nasledovne: 

Za: Proti: Zdržali sa: 
Bc. Ing. Gabriel Badida Ø Ing. Dušan Puškár 
Jozef Golmic  Ing. Michal Puškár 



Ružena Ličková  Ing. Tibor Tomovčík 
Rudolf Šmiga 
   

• Starosta informoval o liste od p. Koscelníkovej, potomka po Ehrenheimovcoch, v 
ktorom žiada ospravedlnenie OZ za to, že v decembri 2009 OZ schválilo uznesenie 
podania na Generálnu prokuratúru ohľadom megapodvodu pri reštituovaní lesa. 
V tomto podaní bolo uvedené, že pozemky Ehrenheimovcov boli skonfiškované podľa 
informácií starších občanov v rámci tzv. Benešových dekretov pre kolaboráciu. Pani 
Koscelníková namieta, že to sa nezakladá na pravde a majetky rodiny jej otčima boli 
skonfiškované rozhodnutím SNR preto, že sa hlásili k maďarskej národnosti 
a v priebehu vojny podporovali partizánov, o čom predložila aj potvrdenie od občanov 
našej obce a od veliteľa partizánov. Žiada o ospravedlnenie od OZ, alebo informáciu, 
ktorí starší občania tvrdia, že konfiškácia bola uskutočnená pre kolaboráciu. Poslanci 
Ing. D. Puškár a Ing. M. Puškár namietali že nie je potrebné zrušiť uznesenie, ktorým 
bolo schválené zaslanie podanie na prokuratúru. Po nahliadnutí do uznesenia č.2 
z 18.12.2009 sa prijalo uznesenie: 

Uznesenie č. 18/2011 OZ poveruje starostu obce napísať list, v ktorom sa súčasné OZ 
ospravedlňuje p. Koscelníkovej za mylné obvinenie jej otčima. 
Uznesenie bolo prijaté jednomyselne. 
 

• Starosta informoval o žiadosti z Okresného súdu Michalovce o schválenie 
prísediaceho do senátu Okresného súdu. 

Poslanec Ing. D Puškár sa opýtal, že koľko krát sa zúčastnil na rokovaní súdu vo veciach 
ktoré sa dotýkali sporov obce. Ing. M Puškár sa ho opýtal či sa cíti bezúhonným keď chce 
zastupovať našu obec na OS. Na čo Ing. Badida odpovedal, že je mu jasné že jediný 
bezúhonný je tu len on. On pojednáva v trestnom senáte a na pojednávaniach ktoré mala obec 
nemal informácie. 
Ing. Puškár navrhol aby obec v senáte OS zastupoval Ing. Tomovčík, ktorý návrh neprijal. Po 
tom bolo prijaté: 
Uznesenie č. 19/2011 OZ schvaľuje, aby našu obec v senáte OS v Michalovciach zastupoval 
v období rokov 2011 až 2014 Bc. Ing. Gabriel Badida. 
Za uznesenie bolo hlasované nasledovne: 
Za: Proti: Zdržali sa: 
Bc. Ing. Gabriel Badida Ing. Dušan Puškár  Ø 
Jozef Golmic Ing. Michal Puškár 
Ružena Ličková   
Rudolf Šmiga   
Ing. Tibor Tomovčík 
 

• Starosta informoval o výzve na zaplatenie odstupného od p. Marty Mandákovej a p. 
Magdalény Čorejovej a tiež list z Inšpektorátu práce, v ktorom nám oznamujú, že voči 
obci zahajujú správne konanie vo veci udelenie pokuty za nesplnenie nálezu zistenému 
pri previerke v obci, v ktorom skonštatovali, že obec v rozpore so Zákonníkom práce 
neuhradila odchodné pri odchode do dôchodku u spomínaných bývalých 
zamestnancov obce. Voči tomuto návrhu faktickou poznámkou namietali poslanci Ing. 
Michal Puškár a Ing. Dušan Puškár. Ing. Tomovčík konštatoval, že podľa jeho 
vlastných skúsenosti pri prvom odchode do dôchodku odchodné im patrí bez ohľadu 
na dĺžku súbehu dôchodku a práce. 

Za uznesenie bolo hlasované nasledovne: 
Za: Proti: Zdržali sa: 



Bc. Ing. Gabriel Badida Ing. Dušan Puškár Ing. Tibor Tomovčík 
Jozef Golmic Ing. Michal Puškár 
Ružena Ličková   
Rudolf Šmiga  

• Starosta informoval o liste pre Ing. Michala Puškára, v ktorom ho obec vyzvala na 
vrátenie odstupného a preplatenia dovolenky, ktorú si v rozpore so zákonom vyplatil pri 
ukončení svojho pôsobenia vo funkcií zástupcu starostu 27.12.2010. Ako zástupcovi 
starostu mu tieto prostriedky v zmysle platných predpisov nepatria. Reakcia bývalého 
zástupcu starostu bola taká, že požaduje doplatiť časť mzdy o ktorej v predchádzajúcom 
období prehlasoval, že sa jej dobrovoľne zriekol v prospech obce a za ktorú 
zrekonštruoval cestu od obecného úradu a postavil most pri dome č. 100 a ďalšie aktivity 
už nie sú z jeho výplaty, a požaduje doplatiť za dva roky pôsobenia vo funkcií zástupcu 
starostu sumu 17 549,71 €. V prípade nesúhlasu sa bude s obcou súdiť. 

• Starosta obce Ing. Ignác Štefanič  informoval o súdnych sporoch týkajúcich sa v súdnych 
sporoch, ktoré obec v súčasnosti vedie so spoločnosťou Hypex, s Ing. Harmócim a so 
Skusová. Kde podľa podkladov ktoré sú v súdnych spisoch a v judukatúre spor o nevyplatené 
odstupné starostovi obec jednoznačne prehrá v celom rozsahu a spor s nevyplatenou odmenou 
za dozorovanie obec prehrá, preto že argumenty ktoré uvádza majú slabú právnu silu proti 
predloženým písomným dokladom zo strany žalobcu, aj keď je možné diskutovať o výške 
vykonanej práce podľa jednotlivých faktúr a o dlžke vykonávanej činnosti dozora. Čo sa týka 
súdnych sporov ohľadom výstavby kanalizácie, podľa podkladov firma Hypex ma voči obci 
pohľadávky z nevyplatených faktúr vo výške 357 581,83 €, úroky z omeškania sú vo výške 
128 631,84€ na súdnych poplatkoch 5317,77 €, na súdnych továch 43386,56 €. Súdny spor 
ohľadom penalizačnej faktúry o 3300 € na ktorú obec podala protinávrh vo výške 5,3 mil Sk 
obec prehrala a potom sa odvolala na Krajský súd pri pojednávaní sme boli sudcom 
upozornení, že súd bude musieť uplatniť súdne trovy o čiastku prevyšujúcu protinávrh čo 
bude predstavovať sumu asi 21 000 €. Keďže podľa podkladov ktoré sú k dispozícií nie je 
predpoklad že obec vyhrá rozhodujúce súdne spory ktoré sa týkajú úhrady faktúr za vykonanú 
prácu a obec nemá možnosť, aby tieto finančné prostriedky zabezpečila z vlastných zdrojov, 
je potrebné hľadať mimosúdne riešenie. Poslanec Ing. Dušan Puškár namietal voči čiastkam 
uvedeným ako záväzky voči firme Hypex  a žiadal vyčísliť za koľko sa realizoval meter 
kanalizácie. Ďalej nesúhlasil s tým, že obec nemá šancu uspieť v súdnych sporoch, preto že 
súdny spor ktorý mal byť 7.4. sa neuskutočnil pre ospravedlnenie sa zástupcu Hypexu, lebo 
sudca pojednávajúci dostal z Krajského súdu taký „prepleskané“, že rozsudok by bol jasný. 
Ďalšia vec je dozor Harmóci, ktorý prevzal kanalizáciu do ktorej sa nedá napojiť, preto že je 
vyššie ako kanalizácie v domoch. Týka sa to bytovky, p, Vaška a p. Pestucha, ktorí musia 
svoje žumpy do kanalizácie prečerpávať. Tak že nie my mu máme zaplatiť za prácu, ale 
máme žalovať, že nám spôsobil škodu lebo prevzal zlú kanalizáciu. Na základe diskusie 
poslanec Ing. D Puškár interpeloval starostu, aby vyhodnotil za koľko sa realizoval jeden 
meter kanalizácie a túto informáciu predložil na najbližšom zastupiteľstve. 
P. poslanec Ing. Dušan Puškár navrhol prehodnotiť financovanie kanalizácie za jeden bežný 
meter, nesúhlasí s vyplatením sumy, ktorú predniesol starosta obce Ing. Ignác Štefanič. 
 
Uznesenie č. 25/2011 OZ poveruje starostu obce k jednaniu na mimosúdne vysporiadanie 
súdnych sporov. 
Za uznesenie bolo hlasované nasledovne: 
Za: Proti: Zdržali sa: 
Bc. Ing. Gabriel Badida Ing. Dušan Puškár Ing. Tibor Tomovčík 
Jozef Golmic Ing. Michal Puškár 
Ružena Ličková   



Rudolf Šmiga 
 

• Starosta obce informoval o námietke p. Ľubomíra Puškára, že pri napájaní sa na 
kanalizáciu pri bytovke zistili, že kanalizácia nie je v dostatočnej hĺbke a oni sa nemôžu 
napojiť, lebo medzi ich vyústením kanalizácie do žumpy a medzi kanalizáciou je 
protispád a medzi najvyšším vyústením kanalizácie z bytovky a kanalizáciou je iba 30 cm 
výškový rozdiel. Kanalizácia nie je v predpísanej hĺbke 2,4 m. 

• Starosta obce informoval o požiadavke p. Jozefa Puškára st., aby obec uskutočnila 
výrub stromov, ktoré rastú na hranici jeho pozemku a pozemku objektu Materskej 
škôlky, lebo mu tienia jeho záhradu a lístie z týchto stromov mu znečisťuje jeho 
pozemok. p .Šmiga upozornil na dodržanie legislatívy, na čo mu bolo povedané, že 
povolenie je v kompetencií obce. 

 
K bodu 7 
Pán poslanec Jozef Golmic reagoval na stanovisko hlavnej kontrolórky o zaplatení 
2.068,37 ,- € z rozpočtu obce za škodu, ktorú spôsobil obecný traktor na aute pani Ronďošovej 
a ktoré nie sú doložené potrebnými dokladami. Pán poslanec Ing. Michal Puškár reagoval 
nasledovne: Nakoľko pani Ronďošová naliehala na urýchlenú opravu auta, preto jej vyplatil za 
opravu auta a nečakal za škodovou udalosťou od poisťovne. Túto chybu si priznáva, nakoľko to 
nebola škodová udalosť a keď poisťovňa zistila, že peniaze boli vyplatené z rozpočtu obce, 
odmietla poistné plnenie za škodu. Doklady o škodovej udalosti sú v poistnej zmluve. 
Pán starosta obce Ing. Ignác Štefanič informoval o návšteve JUDr. Mihalcovej z Okresnej 
prokuratúry Michalovce, kde sa riešil problém komunálneho odpadu záhradkárskej osady. 
Tento sa bude riešiť od 01.01.2012. 
Pán poslanec Jozef Golmic informoval o akcii „Deň Zeme“, ktorá sa koná pod záštitou 
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. Zaregistrovať sa je potrebné do 
13.04.2011. 
Pán poslanec Ing. Dušan Puškár sa spýtal či je možné už napájať sa do neskolaudovanej časti 
kanalizácie a vyzval pána poslanca Rudolfa Šmigu, aby priamo odpovedal, či sa napojil na 
kanalizáciu. Tento jednoznačne odpovedal NIE .  
Pani poslankyňa Ličková navrhla starostovi obce, aby preveril, kto si dáva čistiť žumpy a kto 
je napojený nelegálne na kanalizáciu. 
Hlavná kontrolórka obce p. Emília Bobíková upozornila na to že pri schvaľovaní stravných 
lístkov  a cestovného pre starostu v uzneseniach zo  zasadnutia OZ 28.01.2011 nebola stanovená 
doba od kedy uznesenia platia. Po diskusií bol prijatý návrh doplniť že uznesenia č.5 a č. 6 platia 
od 1.1.2011 a pre poskytovanie stravných lístkov starostu sa primerane použijú ustanovenia 
zákonníka práce. Ďalej upozornila na nezaplatenie daní od právnických osôb. 
Pán poslanec Ing. Dušan Puškár navrhol doriešiť vymáhanie daní od týchto firiem za roky 
2009-2011 v zmysle platných daňových zákonov. 
Hlavná kontrolórka pani E. Bobíková konštatovala, že OZ ju oslovilo, aby vykonala opätovnú 
kontrolu. Táto sa k tomu vyjadrila a prečítané listy predložila starostovi obce. 
Pán poslanec Ing. M. Puškár o 21:01 hod. odišiel zo zasadnutia OZ. 
Pán poslanec Ing. T. Tomovčík sa spýtal starostu, že vo finančnom pláne obce časť 
zamestnanci je položka na cestovné 300,-  €, chcel vyjadrenie, koho sa to týka. Starosta túto 
jeho otázku hneď vysvetlil. 
Pán poslanec Ing. D. Puškár navrhol starostovi, aby z položky úprava verejného priestranstva boli 
vyčlenené finančné prostriedky na parkovisko pri cintoríne prístupné z hlavnej cesty. Pán starosta 
mu na to odpovedal, že rokoval s Ing. Vančišinom o zabezpečení asfaltovej drte z výstavby 
kruhového objazdu na Zemplínsku Šíravu, na prístupovú cestu k cintorínu, ale aj k bytovke. 
Z prítomných občanov obce boli prednesené tieto otázky: 



� Jozef Paľo vystúpil s otázkou, prečo má vylustrované aj majetky v meste Michalovce, 
keď je prihlásený k trvalému pobytu v Trnave pri Laborci. HK na to odpovedala, že na 
portáli katastra podľa rodného čísla menovaného vyobrazí všetky nehnuteľnosti aj 
mimo trvalého pobytu.  

� Michal Bobík vystúpil s otázkou, ako bola tlakovaná kanalizácia na jeho pozemku 
a kto sa podpísal pri kolaudácii. Na túto otázku odpovedal Ing. Mečár, že tlakové 
skúšky a kolaudácia boli prevedené podľa normy a navrhol mu, že pokiaľ nie je 
spokojný, tlakovú skúšku si môže objednať a za tento úkon zaplatiť. 

� Michal Bobík reagoval na odpoveď pána Ing. Mečára, že nie je urobená kanalizácia 
tak, ako tvrdí.  

� Ing. Mečár navrhol pánovi poslancovi Ing. D. Puškárovi, ktorý je tiež nespokojný 
s kanalizáciou, že na vlastné náklady dá odkryť kanalizáciu na jeho pozemku, aby sa 
presvedčil o nesprávnosti alebo správnosti osadenia kanalizácie. Poslanec Ing. D. 
Puškár na jeho odpoveď nereagoval. 

� Jozef Chaba st. poukázal na členov predchádzajúceho zastupiteľstva a zástupcu starostu, 
že vrátiť 4 000 000,- Sk na dokončenie kanalizácie bola obrovská hlúposť a každý, s kým 
sa stretne sa nad tým smeje a nevie to pochopiť. Nebyť tohto nesprávneho kroku mohla 
byť kanalizácia v obci ukončená. Na súdnych pojednávaniach sa vyžívate a utešujete, 
namiesto toho, aby vám išlo o dobro tejto obce. 

 
K bodu 8 
Uznesenie č. 12/2011 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje programový rozpočet obce na roky 
2010 až 2013, požaduje pri príprave rozpočtu na rok 2012 vychádzať z princípov programo-
vého rozpočtu. 
Za 4 poslanci Proti: 3 proti 
 
Uznesenie č. 13/2011 Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie povodňový plán záchranných 
prác obce schválený obvodným úradom CO a KR. 
Za uznesenie bolo prijaté jednomyselne. 
 
Uznesenie č. 14/2011 Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie zasadnutie snemu 
Regionálneho združenia miest a obcí Slovenska. 
Za uznesenie bolo prijaté jednomyselne. 
 
Uznesenie č.15/2011 OZ schvaľuje a splnomocňuje starostu obce organizovaním petičnej 
akcie na podporu urýchlenia výstavby diaľnice z Košíc do V. Nemeckého. 
Za uznesenie bolo prijaté jednomyselne. 
Uznesenie č. 16/2011 OZ poveruje starostu obce uskutočniť prieskum o záujme rodičov na 
prevádzkovaní MŠ. Ak bude záujem  dostatočný  t. j. vyšší ako 12 deti podniknúť kroky na 
obnovenie prevádzky MŠ. 
Za uznesenie bolo prijaté jednomyselne. 
Uznesenie č. 17/2011 OZ poveruje starostu obce v spolupráci s veliteľom DHZ pripraviť 
súťažné družstvo a uvoľniť z rozpočtu obce finančné prostriedky na pokrytie nákladov na 
prepravu a na zabezpečenie pozornosti pre hostiteľskú obec. 
Za uznesenie bolo hlasované nasledovne: 
Za: Proti: Zdržali sa: 
Bc. Ing. Gabriel Badida Ø Ing. Dušan Puškár 
Jozef Golmic  Ing. Michal Puškár 
Ružena Ličková  Ing. Tibor Tomovčík 
Rudolf Šmiga   



 
Uznesenie č. 18/2011 OZ poveruje starostu obce napísať list, v ktorom sa súčasné OZ 
ospravedlňuje p. Koscelníkovej za mylné obvinenie jej otčima. 
Za uznesenie bolo prijaté jednomyselne. 
 
Uznesenie č. 19/2011 OZ schvaľuje, aby našu obec v senáte OS v Michalovciach zastupoval 
v období rokov 2011 až 2014 Bc. Ing. Gabriel Badida. 
Za uznesenie bolo hlasované nasledovne: 
Za 5 poslanci Proti: 2 proti 
 
Za: Proti: Zdržali sa: 
Bc. Ing. Gabriel Badida Ing. Dušan Puškár  Ø 
Jozef Golmic Ing. Michal Puškár 
Ružena Ličková   
Rudolf Šmiga   
Ing. Tibor Tomovčík 
 
Uznesenie č. 20/2011 OZ schvaľuje vyplatenie odchodného pre p. Martu Mandákovu a p. 
Magdalénu Čorejovú v súlade s kolektívnou zmluvou platnou v roku 2009 keď menované 
odišli do dôchodku. Odchodné im vyplatiť v priebehu mesiaca apríl 2011. 
Za uznesenie bolo hlasované nasledovne: 
Za: Proti: Zdržali sa: 
Bc. Ing. Gabriel Badida Ing. Dušan Puškár Ing. Tibor Tomovčík 
Jozef Golmic Ing. Michal Puškár 
Ružena Ličková   
Rudolf Šmiga   
 
Uznesenie č. 21/2011 OZ schvaľuje úpravu rozpočtu a presun finančných prostriedkov do  
časti mzdy zamestnancov na vykrytie odchodného vo výške dvojnásobku nich mesačnej mzdy 
a do časti nákladov na energie pre vykrytie nedoplatkov za plyn v roku 2010 v celkovej sume 
732 € z položky Úprava verejných priestranstiev. 
Za uznesenie bolo hlasované nasledovne: 
Za: Proti: Zdržali sa: 
Bc. Ing. Gabriel Badida Ing. Dušan Puškár Ing. Tibor Tomovčík 
Jozef Golmic Ing. Michal Puškár 
Ružena Ličková   
Rudolf Šmiga   
 
Uznesenie č. 22/2011 OZ schvaľuje presun finančných prostriedkov z rezervného fondu do 
na bežný účet  vo výške 7000 € pre pokrytie platby zádržného pre faktúru č  za kanalizáciu 
realizovanú v roku 2010 spoločnosťou Eurovia. 
Za uznesenie bolo prijaté jednomyselne. 
 
Uznesenie č. 23/2011 OZ na žiadosť p. Jozefa Puškára st. súhlasí s výrubom  stromov 
v priestoroch na hranici Materskej škôlky, ktoré vyznačí starosta obce a odpredaj dreva za 
hodnotu dreva v cene ako pri samopríprave. Za bezpečnosť a iné riziká bude zodpovedať 
žiadateľ. 



 


