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Obec Trnava pri Laborci, 072 31 Vinné, okres Michalovce 

 
 

Zápisnica 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Trnave pri Laborci 

konaného dňa 05.02.2013  v zasadačke Obecného úradu 

 so začiatkom o 14:00 hod. 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá je prílohou zápisnice. 
 
Prítomných privítal starosta obce Ing. Ignác Štefanič, ktorý zároveň otvoril riadne 

zasadnutie obecného zastupiteľstva. Skonštatoval, že je prítomných 6 poslancov zo 7 
poslancov obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo je teda uznášania schopné. 

Starosta obce predložil tento návrh programu zasadnutia: 
 

1. Otvorenie. 
2. Voľba overovateľov, voľba návrhovej komisie. 
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcej schôdze. 
4. Návrh rozpočtu na rok 2013. 
5. Návrh programového rozpočtu na roky 2013 až 2015. 
6. Rôzne. 
7. Záver. 
 

Pripomienky k predloženému programu: 
Hlavný kontrolór obce navrhol doplniť program o Správu o kontrolnej činnosti za rok 

2012. 
 
Hlasovanie o doplnení bodu programu. 
Za: 6 poslancov Proti: 0  poslancov Zdržalo sa:  0 poslancov 

Návrh bol prijatý jednomyseľne.  

Starosta obce prečítal upravený návrh programu zasadnutia: 
 

1. Otvorenie. 
1. Voľba overovateľov, voľba návrhovej komisie. 
2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcej schôdze. 
3. Návrh rozpočtu na rok 2013 . 
4. Návrh programového rozpočtu na roky 2013 až 2015. 
5. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2012. 
6. Rôzne. 
7. Záver. 

 
Hlasovanie o programe  zasadnutia: 
Za:  6 poslancov Proti:0  poslancov Zdržalo sa:  0 poslancov 

Návrh programu bol schválený jednomyseľne. 

K bodu 2  
Za zapisovateľku bola určená Ing. Mária Konáriková. 
Za členov návrhovej komisie boli  navrhnutí p. Jozef Golmic a p. Jozef Chaba. 
K tomuto návrhu neboli vznesené pripomienky. 
O tomto návrhu  hlasovalo obecné zastupiteľstvo nasledovne: 
Za: 6 poslancov Proti: 0 poslancov Zdržalo sa:0   poslancov 
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Tento návrh bol prijatý jednomyseľne. 

Za overovateľov zápisnice boli  navrhnutí p. Ružena Ličková a Bc. Ing. Gabriel Badida. 
Pripomienky: 
Ing. Michal Puškár navrhol za overovateľa zápisnice seba. 
Starosta obce dal hlasovať osobitne o jednotlivých kandidátoch na overovateľov. 
Hlasovanie o p. Ružene Ličkovej: 
Za: 5 poslancov    Proti: 1 poslanec, Ing. Michal Puškár Zdržalo sa: 0 poslancov 

Hlasovanie o Bc. Ing. Gabrielovi Badidovi: 
Za: 4 poslanci     Proti: Ing. Michal Puškár Zdržalo sa:, Bc. Ing. Gabriel Badida 

Hlasovanie o Ing. Michalovi Puškárovi: 
Ing. Michal Puškár toto hlasovanie o svojej  osobe zastavil, pretože už podľa jeho slov 

nemalo zmysel. Z toho dôvodu sa hlasovanie neuskutočnilo. 
 
Za overovateľov zápisnice boli schválení p. Ružena Ličková a Bc. Ing. Gabriel Badida. 
 
K bodu 3 

Kontrola uznesení z predchádzajúcej schôdze 

Uznesenie č.22/2012 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce Trnava pri Laborci  
č. 2/2012 o dani z nehnuteľnosti. 

Uznesenie bolo vyhlásené v súlade s platnými predpismi a nadobudlo platnosť k 1.1.2013. 

Uznesenie č.23/2012 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh Všeobecne záväzné nariadenie obce Trnava pri 

Laborci č. 3/2012 O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
Uznesenie bolo vyhlásené v súlade s platnými predpismi a nadobudlo platnosť k 1.1.2013. 

V priebehu mesiaca január boli predávané známky na kontajnery. Od februára bude 
spoločnosť Fúra vyvážať komunálny odpad v súlade s platným VZN. V súčasnosti je v súlade 
s týmto VZN 130 domácnosti. Domácnosti ktoré si nesplnili doteraz túto povinnosť budú 
písomne vyzvaní na zakúpenie známky, lebo im nebude vyvážaný odpad. 

Uznesenie č.24/2012 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu nezávislého audítora o audite účtovnej 

závierky obce Trnava pri Laborci za rok 2011. 
Uznesenie č.25/2012 
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu o výsledkoch následnej finančnej 

kontroly za 2. polrok 2012. 
Uznesenie č.26/2012 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2013 a ukladá 

hlavnému kontrolórovi uskutočniť kontrolu v súlade so schváleným plánom. 
Uznesenie č.27/2012 
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s podpísaním dodatku č. 1 k zmluve o výkone správy 

majetku obce č.1120/25/2006/Z Mi s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. 
Košice závod Michalovce a poveruje starostu podpísať uvedený dodatok. 

Dodatok zo strany obce bol podpísaný a odovzdaný na podpis VVS, a.s. Košice. 

 

K bodu 4  

Návrh Rozpočtu na rok 2013 
Návrh bol zverejnený od 14. Januára 2013 na obecnej informačnej tabuli a na internete. 

K predloženému návrhu nebol predložený žiadny písomný návrh na zmenu rozpočtu. Poslanci 
dostali písomný návrh rozpočtu. Návrh vychádza z predpokladaného prídelu podielových 
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daní, ktoré zverejnilo ministerstvo financií pre našu obec, a z výnosu, ktoré obec má získať 
z dani z nehnuteľnosti a z poplatkov. Výdavky vychádzajú zo skutočnosti, ktoré pre bežne 
potreby obce boli predpokladané v roku 2012 a zo skutočnosti, ktoré očakávame v roku 2013. 

Hlavný kontrolór obce prečítal svoje stanovisko k návrhu rozpočtu, ktoré je prílohou tejto 
zápisnice a zároveň uviedol, že rozpočet bol po prvýkrát spracovaný podľa nových predpisov. 

Pripomienky k predloženému návrhu: 
Ing. Michal Puškár uviedol, že podľa jeho názoru prijaté VZN týkajúce sa dane za dvory 

a nádvoria je diskriminačné a je porušením ústavy SR a z toho dôvodu na to bude patrične 
reagovať, pričom neupresnil ako konkrétne. Opätovne namietal výšku platu starostu obce. 
Príjmová časť podľa neho nezodpovedá navýšeniu daní. Pýtal sa na výšku výdavkov na 
energie, ktorá je podľa jeho názoru privysoká v porovnaní s rokom 2010 a na spôsob 
zabezpečenia plnenia záväzkov na rok 2013, ktoré nie sú zohľadnené v rozpočte. Požadoval, 
aby sa prítomný konateľ firmy Hypex vyjadril ako bude riešiť záväzky obce voči firme 
Hypex. 

Starosta obce mu odpovedal, že v roku 2010 boli zálohové platby na energie neprimerane 
umelo znížené, čo sa prejavilo v celoročnej vyúčtovacej faktúre, ktorá prišla v roku 2011 za 
rok 2010. V návrhu rozpočtu je zohľadnená skutočná spotreba energie a ak v priebehu roka 
nebude táto položka vyčerpaná, bude urobený presun na inú položku v rámci úpravy rozpočtu. 
Plat starostu obce je v súlade platnými zákonmi a nie je  ničím navýšený. Ak v priebehu roka 
nebude táto položka vyčerpaná, bude urobený presun na inú položku v rámci úpravy rozpočtu. 
Na plnenie záväzkov obec hľadá mimorozpočtové zdroje na ich riešenie.  

 
Uznesenie č. 1/2013 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet obce na rok 2013 v súlade s predloženým 

návrhom.  
 
Za:  5 poslancov           Proti: 1  poslanec, Ing. Michal Puškár Zdržalo sa: 0  poslancov 

Návrh rozpočtu bol prijatý. 

 

Starosta obce navrhol, aby bolo schválené uznesenie o presune finančných prostriedkov 
v rámci položiek rozpočtu, pričom sa nemenia príjmy a výdavky v právomoci starostu obce do 
výšky 1000,00 Eur. V diskusii bolo dohodnuté, že spôsob úpravy rozpočtu sa nebude meniť. 

Uznesenie č. 2/2013 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného 

rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a výdavky starostovi obce do výšky 1000,00 Eur. 
Za:  0 poslancov   Proti: 2  poslanci, Jozef Chaba ,Rudolf Šmiga Zdržalo sa:4 poslanci, 

Bc. Ing. Gabriel Badida, Jozef Golmic, Ružena Ličková, Ing.Michal Puškár 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 
K bodu 5  

Návrh programového rozpočtu 
Návrh programového rozpočtu na roky 2013 až 2015 vychádza z návrhu rozpočtu obce  na 

rok 2013. V porovnaní s predchádzajúcim programovým rozpočtom na predchádzajúce roky 
bol vypustený program Materská škôlka, preto že túto sme v predchádzajúcom období 
vyradili zo zoznamu škôl a činnosť v minulom roku sme pre nezáujem občanov neobnovili. 

 
Pripomienky: 
Z prítomných občanov obce mal Jozef Golmic otázku na hlavného kontrolóra obce, či 

peniaze, ktoré obec niekomu platí nemajú byť zahrnuté v rozpočte obce. Hlavný kontrolór mu 
vysvetlil, že ako už bolo povedané, tieto záväzky budú riešené z mimorozpočtových zdrojov.  
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Uznesenie č.3/2013 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Programový rozpočet obce na rok 2013 v súlade s 

predloženým návrhom.  
Za:  5 poslancov Proti: 0  poslancov  Zdržalo sa: 1 poslanec, Ing. Michal Puškár 

 

K bodu 6 

Správa o kontrolnej činnosti za rok 2012 
Hlavný kontrolór obce predložil obecnému zastupiteľstvu správu o kontrolnej činnosti za 

rok 2012, ktorá je prílohou zápisnice. 
Pripomienky: 
Ing. Michal Puškár uviedol, že podľa neho hlavný kontrolór obce nezaujal stanovisko 

k správam bývalej hlavnej kontrolórky o ktoré bol požiadaný.  
Hlavný kontrolór obce uviedol, že sa tým zaoberal a výsledky kontroly prečítal na 

decembrovom zasadnutí obecného zastupiteľstva, pričom postupoval podľa schváleného 
plánu kontrolnej činnosti.  Poslanci Jozef Golmic a Jozef Chaba pripomenuli Ing. Michalovi 
Puškárovi, že spomínaný plán bol doplnený o bod, ktorý Ing. Michal Puškár osobne 
nadiktoval a hlavný kontrolór sa k nemu vyjadril vo svojej správe. 

 
Uznesenie č. 4/2013 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Správu o kontrolnej činnosti za rok 2012 v predloženom 

znení.  
Za:  5 poslancov Proti: 1  poslanec, Ing. Michal Puškár  Zdržalo sa: 0  poslancov 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

K bodu 7  

Rôzne 

• Starosta obce informoval prítomných o odpredaji podielu obce-1/6- v dome č.42 pre p. 
Františka Chabu. Pri vysporiadaní dedičstva po nebohej Anne Chabovej požiadal obec 
o odpredaj časti domu ktorý je vo vlastníctve obce. Bol spracovaný znalecký posudok 
ocenenia domu. Po ukončení dedičského konania p. Chaba požiadal o uskutočnenie 
predaja. K tomuto majetku obec prišla k v rámci dedičského konania kvôli emigrácii 
a podľa platných predpisov nie je možný bezodplatný prevod tohto majetku, tento bol 
možný len do roku 1995 ak oň bolo požiadané. 

 
15,05 -prišiel Ing. Dušan Puškár 
 
Uznesenie  č. 5/2013 
     Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí konanom dňa 18.10.2012 prejednalo 
a schválilo prevod nehnuteľností vo vlastníctve Obce Trnava pri Laborci pre nadobúdateľa: 
František Chaba, bytom 57.Miara st., Parlin, N.J., PSČ 088 59, USA . 

1. Predávajúci je pod B2 podielovým spoluvlastníkom vo výške podielu 1/6 
k celku z nehnuteľností vedených na liste vlastníctva LV č. 232, vedeného Katastrálnym 
úradom, Správa katastra Michalovce, pre katastrálne územie Trnava pri Laborci , obec 
Trnava pri Laborci , okres Michalovce a to: 

a) parcela registra „C“ parcelné číslo 339, výmera 94 m2, druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria, 

b) parcela registra „C“ parcelné číslo 340, výmera 1273 m2, druh pozemku: 
záhrada, 

c) parcela registra „C“ parcelné číslo 341, výmera 649 m2, druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria, 
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d) rodinný dom súp. č. 42, stavba postavená na pozemku parcelné číslo 341. 
2. Predávajúci je podielovým spoluvlastníkom aj na príslušenstve nehnuteľností, 

a to: drobné stavby na parcele č. 341, 339, oplotenie parcely č. 341, 340, studňa na parcele 
č. 341, vonkajšie úpravy na parcele č. 341. 

3. Kúpna cena pozemku podľa Znaleckého posudku č. 5/2012 zo dňa 26.03.2012, 
ktorý vypracoval znalec Ing. Juraj Kanóc, Kukučínova 3, 071 01 Michalovce je 1833,33 € 
(slovom jedentisícosemstotridsaťtri EUR a 33/100 eurocentov). 

4. Prevod sa uskutočňuje v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení zmien a doplnkov z dôvodu vysporiadania vlastníckych vzťahov 
k pozemkom, na ktorých sú už postavené stavby a stavbám na týchto pozemkoch medzi 
podielovými spolumajiteľmi.  

 
Za: 5 poslancov Proti:   0 poslancov Zdržalo sa: Ing. M. Puškár, Ing. D. Puškár 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

• Petícia občanov o zabezpečenie autobusového spojenia obce v soboty, nedele a dni 
pracovného voľna v čase od 1.7. do 31.8.  

Na základe tejto petície starosta obce rokoval so zástupcami SAD Michalovce Ing. 
Kučmom a so zástupcom odboru dopravy KSK Ing. Hužvikom. Pri rokovaní bolo 
dohodnuté že  v uvedenom čase bude do obce zachádzať spoj č. 69 z Michaloviec do 
Vinného s pokračovaním do Michaloviec. Definitívne rozhodnutie o zriadení zachádzky 
bude  premietnuté po zbilancovaní celkových nákladov pri najbližšej zmene grafikonu. 
Koncom februára  by malo byť jasnejšie ako presne sa to bude riešiť a iniciátorka petície 
pani Kaťuchová bude informovaná písomne. 

 
• Na novembrovom zasadnutí obecného zastupiteľstva  bol starosta obce  poverený 

vyzvať Ing. Michala Puškára na úhradu   neoprávnene  vyplatených mzdových 
prostriedkov. Ing. Michal  Puškár na tuto písomnú výzvu reagoval tak, že požaduje 
doplatok ku platu za obdobie kedy vykonával funkciu zástupcu starostu obce, vo výške  
plného úväzku starostu. Túto fiktívnu pohľadávku voči obci si aj započítal vo vzťahu 
k rozsudku o vrátení neoprávnene vyplateného odstupného a preplatenej dovolenky na účet 
obce podľa rozhodnutia Okresného súdu Michalovce zo dňa 27.9.2012. Toto rozhodnutie 
súdu ešte nie je právoplatné, lebo Ing. Michal Puškár sa voči nemu odvolal. Čiže svoj 
záväzok voči obci neuznáva a z toho dôvodu o tom, kto má právny nárok zrejme bude 
musieť rozhodnúť súd. V súlade s uznesením obecného zastupiteľstva č.17/2012 obec podá 
návrh na vrátenie neoprávnene vyplatených finančných prostriedkov na súd. 
 
K bodu 8 

Diskusia 
V diskusii prítomní občania obce predložili tieto pripomienky a námety: 
 

- Občan Jozef Golmic -  čo sa bude v roku 2013 v obci stavať, prečo sa 
zasadnutia obecného zastupiteľstva konajú o 14,00 hodine a nie  o 17,00 hodine, aby 
sa ich mohli zúčastniť občania, kedy bude verejné zhromaždenie občanov, ako 
reagoval kontrolór obce na závery, ktoré urobila predchádzajúca kontrolórka 

 
- Alžbeta Puškárová  – prečo sme sa tak zadĺžili, prečo sme sa nesúdili ďalej, čo 

sa za 2 roky postavilo v obci, prečo od nás mladí ľudia utekajú 
 
- Starosta obce odpovedal, že stavať sa bude to, na čo obec dostane dotáciu, 

nakoľko vlastné zdroje obce boli vyčerpané na výstavbu realizovanú  predchádzajúcim 
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vedením obce. Pravdepodobne bude problém zo strany obce financovať 5 % 
spoluúčasť. Za posledné dva roky sa podarilo skolaudovať kanalizáciu a vodovod. 
Mladí ľudia idú tam, kde majú prácu. 

 
Hlavný kontrolór obce upozornil, že verejné zhromaždenie občanov podľa zákona  

zvolávajú poslanci a nie starosta a preto sa s touto požiadavkou treba obrátiť na nich.  
Čo sa týka kontroly záverov predchádzajúcej kontrolórky, k tým sa vyjadril vo svojej správe, 
ktorú predložil obecnému zastupiteľstvu. 

- Poslanec Jozef Golmic uviedol, že nikto nikdy nikomu nebránil v tom, aby 
sa zúčastnil zasadnutia obecného zastupiteľstva, ale vzhľadom k tomu, že zasadnutia 
ktoré začínali  okolo 17,00 hod zvyčajne končievali okolo 23,00 hod. a neskôr, zmenil 
sa začiatok týchto zasadnutí tak,  aby to vyhovovalo väčšine poslancov. 

- Ing. Michal Puškár dal návrh na zvolanie verejného zhromaždenia, pričom už 
mal naformulovaný aj takýto program tohto zasadnutia- otvorenie, záväzky obce voči 
firme Hypex, výstavba vodovodu od hájenky k lesu, jeho projekt, technická 
dokumentácia a rozpočet, financovanie výstavby, diskusia, záver. 

- Starosta obce odpovedal, že bude rád informovať občanov o všetkom  aj 
o otázkach na ktoré chce odpoveď Ing. Michal Puškár. Dodal, že výstavba sa 
realizovala na základe zmluvy, ktorá bola podpísaná na základe výberového konania  
pred začiatkom stavby je platná, takisto ako aj projekt, stavebná a technická 
dokumentácia. 

- Poslanec Jozef Golmic smerom k Ing. Michalovi Puškárovi uviedol, že pri 
výstavbe kanalizácie od hájenky po les aj on v podstate rešpektoval spomínanú 
zmluvu, keďže sa realizovala iba výstavba kanalizácie a nie vodovodu a to z dôvodu , 
aby nebola porušená  platná zmluva.  

 
Hlasovanie o zvolaní verejného zhromaždenia občanov v termíne do konca marca 

k celkovej situácii v obci. 
Za: 7 poslancov Proti:   0 poslancov Zdržalo sa: 0 poslancov 

Návrh bol prijatý jednomyseľne. 

 

Ing. Dušan Puškár navrhol, aby sa zasadnutie obecného zastupiteľstva konalo o 18,00 hod. 
pred víkendom, v piatok. 

Hlasovanie o návrhu Ing. Dušana Puškára. 

Za: 2 poslanci, Ing. M. Puškár, Ing. D. Puškár Proti:   5 poslancov Zdržalo sa: 0 poslancov 

Návrh nebol prijatý. 

- Ing. Dušan Puškár mal pripomienku ku kolaudácii kanalizácie, kde do 
31.12.2012 mali byť odstránené nedostatky, či sa má obrátiť na Obvodný úrad 
životného prostredia a informovať ich, že nebola osadená žiadne šachta. Požadoval 
právne analýzy k súdnym sporom. Požadoval do budúcej schôdze zoznam dlžníkov na 
dani za roky 2009 až 2011.Tvrdil, že záväzky voči Správe finančnej kontroly ešte nie 
sú vyrovnané, ako to tvrdil starosta obce, keďže je potrebné, uhradiť ešte 5% zo sumy 
5,2 mil. Sk. Kedy sa dá do poriadku rigol od p. Romančákovej ku p. Svrčekovi, kvôli 
stekaniu vody po ceste, ktorý by mal byť zaplatený v rámci realizácie kanalizácie. 

- Starosta obce mu odpovedal, že Obvodný úrad životného prostredia predĺžil 
lehotu na osadenie šácht do 30.6.2013. Súdne spory boli konzultované ústne 
s právnikom obce, ako aj s inými právnikmi. Čo sa týka zoznamu dlžníkov, starosta 
obce ponúkol možnosť oboznámiť s nimi obecné zastupiteľstvo a Ing. Dušana Puškára 
ihneď, čo tento odmietol s tým, že to chce mať písomne. Obec má potvrdenie od 
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Správy finančnej kontroly, že všetky záväzky voči nim sú splatené. V rámci realizácie 
rekonštrukcie ciest v obci , v časti spomínanej Ing. Dušanom Puškárom sa uvažuje 
s chodníkom a rigol a chodník by sa tam spolu nezmestili.  

- Monika Čorejová – mostík pred jej domom sa rozpadáva v dôsledku stekania 
vody z cesty. Kontaktovala Slovenskú správu ciest a má vyjadrenie, že v jarných 
mesiacoch urobia úpravy tak, aby voda stekala do potoka, s tým, že je potrebné 
sfunkčniť rigoly v obci. Požaduje riešenie tejto situácie zo strany obce. 

- Starosta obce sa bol pozrieť na mieste a bude jednať so Slovenskou Správou 
ciest o riešenií tejto situácie, aby sa na mieste umiestnil žľab na odvod vody. 

- Ing. Ctibor Mečár  uviedol, že v asi v roku 2007 bola súťaž , ktorú vyhrala 
firma Eurovia, na zatrubnenie časti od p. Romančákovej po p. Svrčeka, ktorú poslanci 
zamietli s tým, že sa tam musí urobiť chodník. 

- Ing. Dušan Puškár tvrdil, že v roku  2007 žiadna taká súťaž nebola. Rozpočet 
na rok 2013  sa mu zdá neprehľadný, nevidí v rozpočte riešené splácanie záväzkov 
a obáva sa následkov nesplácania uznaných záväzkov. 

- Ing. Kaťuch- poďakoval obci za riešenie petície týkajúcej sa autobusového spojenia 
do obce. Upozornil na zlý stav ciest, pýtal sa, či bude nejako  tento stav riešený.  

- Starosta obce uviedol, že stavom ciest sa obec zaoberá, sú už vypracované 
geometrické plány a zameranie ciest.  

- Poslanec Jozef Golmic navrhol, aby sa zakúpila zmes na opravu ciest, aby sa 
opravili diery na cestách. Vzhľadom k tomu, že stále dochádza k rozporom 
a porovnávaniam, čo sa týka minulých dôb a súčasnosti, navrhuje, aby bolo prijaté 
uznesenie, ktoré by zaviazalo kontrolóra na vykonanie kontroly v znení uznesenia č.6. 
Návrh uznesenia a dôvodová správa je prílohou zápisnice. 

Uznesenie  č. 6/2013 
Obecné zastupiteľstvo v Trnave pri Laborci žiada hlavného kontrolóra obce 

o vykonanie kontroly za roky 2008 až 2010 a to v týchto oblastiach:  

- vyplatenie odmeny bývalej kontrolórke obce 

- vyplatenie odchodného  pre zamestnancov obce 

- vyplatenie škodovej udalosti spôsobenej obecným traktorom 

- vyplatenie faktúry z roku 2005 pre Ing. Čižmára  

- dodržanie prijatých uznesení pri výstavbe mosta 

- kúpa pozemku od p. Petrička 

- vrátenie štátnej dotácie 4 mil. Sk 

- predaj rozostavanej budovy obce 

- vyplatenie mzdy za rok 2009 až 2010 

- preveriť zmluvu medzi obcou Trnava pri Laborci a spoločnosťou Eurovia z roku 2010 
o výstavbe kanalizácie 

V prípade, že pri uvedenej kontrole budú zistené rozpory so zákonmi, alebo 
uzneseniami obce, postupuje s právomocami danými mu zákonom. Vzhľadom 
k nejednotným názorom na isté úkony vykonané zástupcom starostu v rokoch 2009 
a 2010, kvôli ktorým vznikajú rozpory medzi poslancami obce navrhujeme, aby obecné 
zastupiteľstvo týmto uznesením zaviazalo kontrolóra obce na vykonanie tejto kontroly. 

Za: 5 poslancov  Proti: 2 poslanci, Ing. M. Puškár, Ing. D. Puškár Zdržalo sa: 0 poslancov 

Uznesenie bolo prijaté. 
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- Ing. Jozef Badida – navrhol aby sa diery na ceste vyspravili betónom , 

vzhľadom k tomu, že sú veľmi hlboké. Navrhol riešiť situáciu s autobusovou búdkou, 
na hornom konci obce, aby nešpatila a nezavadzala.  

- Starosta obce poďakoval Ing. Jozefovi Badidovi za veľmi ústretový krok, za 
spracovanie geometrického plánu na cintoríne, bez nároku na odmenu, kedy tento 
majetok  prešiel bezplatne do vlastníctva obce. 

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

zastupiteľstva. Zasadnutie sa skončilo o 16,15 hod. 
 
Trnava pri Laborci 5.februára 2013 
 
 
 
 
 
 
Zapísala..........................................                                    .................................................... 
 
            Ing. Mária Konáriková     Ing. Ignác Štefanič 
              starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 Overili:  ....................................... ............................................... 
  Ružena Ličková                                      Bc.Ing. Gabriel Badida 
 
 
 
Prílohy: Príloha č.1 – Prezenčná listina 
 Príloha č.2 –Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu 
 Príloha č.3 – Správa o kontrolnej činnsti za rok 2012 
 Príloha č.4 – Návrh uznesenia navrhnutého Jozefom Golmicom  a dôvodová 

správa 
 Príloha č.5 – Pozvánka na zasadnutie OZ  
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Prijaté uznesenia 

Uznesenie č. 1/2013 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet obce na rok 2013 v súlade s predloženým 

návrhom.  
 
Za:  5 poslancov           Proti: 1  poslanec, Ing. Michal Puškár Zdržalo sa: 0  poslancov 

Návrh rozpočtu bol prijatý. 

 

Uznesenie č. 2/2013 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného 

rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a výdavky starostovi obce do výšky 1000,00 
Eur. 

Za:  0 poslancov           Proti: 2  poslanci, Jozef Chaba ,Rudolf Šmiga  

Zdržalo sa:4 poslanci, Bc. Ing.Gabriel Badida, Jozef Golmic, Ružena Ličková, Ing. Michal 
Puškár 

Uznesenie nebolo prijaté. 

 
Uznesenie č.3/2013 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Programový rozpočet obce na rok 2013 v súlade s 
predloženým návrhom.  

Za:  5 poslancov Proti: 0  poslancov  

Zdržalo sa: 1  poslanec, Ing. Michal Puškár   

 
Uznesenie č. 4/2013 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Správu o kontrolnej činnosti za rok 2012 v predloženom 
znení.  

Za:  5 poslancov Proti: 1  poslanec, Ing. M. Puškár   Zdržalo sa: 0  poslancov 

Uznesenie bolo prijaté. 

 

Uznesenie  č. 5/2013 
     Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí konanom dňa 18.10.2012 prejednalo 
a schválilo prevod nehnuteľností vo vlastníctve Obce Trnava pri Laborci pre nadobúdateľa: 
František Chaba, bytom 57.Miara st., Parlin, N.J., PSČ 088 59, USA . 

1. Predávajúci je pod B2 podielovým spoluvlastníkom vo výške podielu 1/6 k celku z 
nehnuteľností vedených na liste vlastníctva LV č. 232, vedeného Katastrálnym 
úradom, Správa katastra Michalovce, pre katastrálne územie Trnava pri Laborci , 
obec Trnava pri Laborci , okres Michalovce a to: 

a) parcela registra „C“ parcelné číslo 339, výmera 94 m2, druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria, 

b) parcela registra „C“ parcelné číslo 340, výmera 1273 m2, druh pozemku: 
záhrada, 

c) parcela registra „C“ parcelné číslo 341, výmera 649 m2, druh pozemku: 
zastavané plochy a nádvoria, 

d) rodinný dom súp. č. 42, stavba postavená na pozemku parcelné číslo 341. 
2. Predávajúci je podielovým spoluvlastníkom aj na príslušenstve nehnuteľností, a to: 

drobné stavby na parcele č. 341, 339, oplotenie parcely č. 341, 340, studňa na parcele 
č. 341, vonkajšie úpravy na parcele č. 341. 
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3. Kúpna cena pozemku podľa Znaleckého posudku č. 5/2012 zo dňa 26.03.2012, ktorý 
vypracoval znalec Ing. Juraj Kanóc, Kukučínova 3, 071 01 Michalovce je 1833,33 € 
(slovom jedentisícosemstotridsaťtri EUR a 33/100 eurocentov). 

4. Prevod sa uskutočňuje v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení zmien a doplnkov z dôvodu vysporiadania vlastníckych 
vzťahov k pozemkom, na ktorých sú už postavené stavby a stavbám na týchto 
pozemkoch medzi podielovými spolumajiteľmi.  

 
Za: 5 poslancov Proti: 0 poslancov Zdržalo sa: 2 poslanci, Ing. M. Puškár, Ing. D. Puškár 

Uznesenie bolo prijaté. 

Uznesenie  č. 6/2013 
Obecné zastupiteľstvo v Trnave pri Laborci žiada hlavného kontrolóra obce 

o vykonanie kontroly za roky 2008 až 2010 a to v týchto oblastiach:  

- vyplatenie odmeny bývalej kontrolórke obce 

- vyplatenie odchodného  pre zamestnancov obce 

- vyplatenie škodovej udalosti spôsobenej obecným traktorom 

- vyplatenie faktúry z roku 2005 pre Ing. Čižmára  

- dodržanie prijatých uznesení pri výstavbe mosta 

- kúpa pozemku od p. Petrička 

- vrátenie štátnej dotácie 4 mil. Sk 

- predaj rozostavanej budovy obce 

- vyplatenie mzdy za rok 2009 až 2010 

- preveriť zmluvu medzi obcou Trnava pri Laborci a spoločnosťou Eurovia z roku 2010 
o výstavbe kanalizácie 

V prípade, že pri uvedenej kontrole budú zistené rozpory so zákonmi, alebo 
uzneseniami obce, postupuje s právomocami danými mu zákonom. Vzhľadom 
k nejednotným názorom na isté úkony vykonané zástupcom starostu v rokoch 2009 
a 2010, kvôli ktorým vznikajú rozpory medzi poslancami obce navrhujeme, aby obecné 
zastupiteľstvo týmto uznesením zaviazalo kontrolóra obce na vykonanie tejto kontroly. 

Za:   5  poslancov  Proti: 2 poslanci, Ing. M. Puškár, Ing. D. Puškár  Zdržalo sa:  0 
poslancov 

Uznesenie bolo prijaté. 
 


