
Obec Tibava, Tibava 131, 073 01 Sobrance 

 

 

 

Z Á P I S N I C A 
Z USTANOVUJÚCEHO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA ZO DŇA 

10.12.2018 o 17.00 HOD. 

KONANÉHO  V ZASADAČKE OBECNÉHO ÚRADU V TIBAVE 

 

 

 

 

PRÍTOMNÍ : 

 

 

 

POSLANCI:  Marek Adamec, Ing. Jana Čuhaničová, Frantíšek Hadvab 

   Marcela Viňanská, Lukáš Kudelás,  

ĎALEJ PRÍTOMNÍ: Ing. Andrej Timko – starosta obce 

     Martina Palková    –  zapisovateľka 

     Jaroslav Majoroš   -   HKO 

     Marián Čuhanič    -  novozvolený starosta obce 

     Erik Ted Majoroš – predseda MVK volieb do OSO 

  

   

 
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a čiastočne viedol starosta obce Ing. Andrej Timko. 

 

 

 

 

PROGRAM ROKOVANIA :  
1.    Otvorenie zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

2.    Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3.    Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce, odovzdanie osvedčení o     

        zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného     

    zastupiteľstva ( Predseda MVK) 

4.    Zloženie sľubu starostu obce a prevzatie insígnií 

5.    Zloženie sľubu novozvolených poslancov Obecného zastupiteľstva 

5.    Príhovor novozvoleného starostu obce 

 

7.    Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

8.    Návrh na zriadenie komisií Obecného zastupiteľstva 

9.    Voľba zástupcu starostu obce – návrh predkladá starosta obce 

10. Poverenie poslanca Obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvoláva ť a   

       viesť zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

11.  Určenie platu starostu obce v rozsahu úväzku určenom Obecným zastupiteľstvom 

12.  Schválenie uznesenia  

13.  Diskusia a záver 
 

 

 



1. Otvorenie 

 

 Starosta obce Ing. Andrej Timko v úvode privítal všetkých prítomných a otvoril zasadnutie 

obecného zastupiteľstva. 

 

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

 Zapisovateľkou bola určená Martina Palková a za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: 

Ing. Jana Čuhaničová a Mareka Adamca 

  

 Všetci prítomní poslanci (5 poslancov) schválili za overovateľov zápisnice: Ing. Janu 

Čuhaničovú a Mareka Adamca 

 

 ZA:   5  

 PROTI:   -   

 ZDRŽALO SA : 0 

 

3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce, odovzdanie osvedčení o zvolení  

     novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva 

 

 V tomto bode predseda miestnej volebnej komisie pre voľby do OSO oboznámil všetkých 

prítomných o výsledkoch volieb konaných dňa 10.11.2018 a  odovzdal osvedčenia o zvolení 

novozvolenému starostovi obce a poslancom obecného zastupiteľstva. 

 

4. Zloženie sľubu starostu obce a prevzatie insígnií  

 

 Doterajší starosta obce Ing. Andrej Timko slávnostne odovzdal insignie  novozvolenému 

starostovi obce p. Mariánovi Čuhaničovi, ktorý následne na to zložil sľub starostu obce. 

 

5. Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva 

 

 Predseda MVK prečítal zvoleným poslancom sľub poslanca, ktorí na znak súhlasu tento 

sľub podpísali. 

 

6. Príhovor novozvoleného starostu obce 

 

 Novozvolený starosta obce predniesol poslancom a všetkým prítomným príhovor, v ktorom 

sa poďakoval bývalému starostovi obce a poslancom, ktorým skončil volebný mandát za prejavenú 

dôveru v predošlom volebnom období. V krátkosti predniesol svoje vízie o chode obce s podporou 

poslancov obecného zastupiteľstva a zapojením ostatných občanov. Následne zablahoželal 

novozvolenému zastupiteľstvu k začatiu výkonu mandátu poslanca obecného zastupiteľstva. 

Nakoniec poprial všetko najlepšie pri príležitosti blížiacich sa vianočných sviatkov, šťastie 

a rodinnú pohodu pri vianočnom stromčeku a samozrejme každému veľa šťastia, zdravia, osobných 

úspechov a splnenie predsavzatí v novom roku. 

  

7. Schválenie programu rokovania 

 

Starosta na základe pozvánky predniesol program rokovania obecného zastupiteľstva a predložil 

návrh na doplnenie bodov rokovania a to o body zriadenie likvidačnej komisie, príspevok na 

používanie súkromného motorového vozidla , stravné lístky pre starostu obce a schválenie 

pracovného telefónu pre starostu obce. 



 

Všetci poslanci (5 poslancov) súhlasili s programom rokovania a doplnenými bodmi. 

 

 ZA:   5 

 PROTI:  - 

 ZDRŽALO SA:  0 

 

 

 

8. Zriadenie komisií 

 

a) Inventarizačná komisia 

Starosta obce predniesol poslancom OZ návrh na zriadenie inventarizačnej komisie, určenie  

náplne jej práce, voľbu predsedu a členov komisie.  

 

 

Všetci poslanci (5 poslancov) po diskusii schválili zriadenie inventarizačnej komisie, určenie náplne 

jej práce, voľbu predsedu Františka Hadvaba a členov komisie z radu poslancov Marcelu Viňanskú, 

Lukáša Kudelása a Mareka Adamca. Z radov obyvateľov obce bol zvolený Milan Fedor. 

 

 ZA:   5 

 PROTI:  - 

 ZDRŽALO SA: 0 

 

b) Komisia na ochranu verejného záujmu 

 

Starosta obce predniesol poslancom OZ návrh na zriadenie Komisie na ochranu verejného záujmu 

podľa čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov v z.n.p.  

 

Nakoľko táto komisia vyplýva zo zákona, poslanci obecného zastupiteľstva (5 poslancov) po 

diskusii  schválili Komisiu na ochranu verejného záujmu v zložení: 

Jana Čuhaničová – predseda komisie 

Lukáš Kudelás a Marcela Viňanská – členovia komisie. 

 

 ZA:   5 

 PROTI:  - 

 ZDRŽALO SA: 0 

 

9. Určenie zástupcu starostu obce 

 

 

Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva  návrh na zástupcu starostu, v ktorom 

určil za zástupcu starostu p. Mareka Adamca 

 

10. Schválenie poslanca, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia OZ 

 

Starosta obce predniesol návrh na poverenie poslanca OZ zvolávaním a vedením OZ 

Podľa § 12, ods. 2 prvá veta, ods.3 tretia veta, ods.5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona o obecnom 

zriadení poslanci OZ poverujú p. Mareka Adamca zvolávaním a vedením zasadnutí OZ 

v prípadoch podľa § 12, ods. 2 prvá veta, ods.3 tretia veta, ods.5 piata veta a ods. 6 tretia veta 

zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 



 

 ZA:   5 

 PROTI:  - 

 ZDRŽALO SA: 0 

 

 

 

11. Určenie platu starostu 

 

Starosta obce predniesol poslancom OZ návrh na určenie platu starostu obce. 

 

Poslanci (5 poslancov) určujú v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení 

a platových pomerov starostov obcí v znení neskorších predpisov mesačný plat starostu obce 

Mariána Čuhaniča vo výške 1746 €. 

 

 ZA:   5 

 PROTI:  - 

 ZDRŽALO SA: 0 

 

 

 

12. Zriadenie likvidačnej komisie 

 

Starosta obce so zámerom inventarizácie a inventúry majetku obce navrhol poslancom zriadenie 

likvidačnej komisie. 

 

Všetci poslanci (5 poslancov) po diskusii schválili zriadenie likvidačnej komisie s tým, že členovia 

tejto komisie sa určia po vykonaní inventúry a inventarizácie majetku obce. 

 

 ZA:   5 

 PROTI:  - 

 ZDRŽALO SA: 0 

 

13. Príspevok na používanie súkromného motorového vozidla 

 

Starosta obce predniesol návrh poslancom OZ na schválenie príspevku pri používaní súkromného 

motorového vozidla. 

 

Všetci poslanci (5 poslancov) po diskusii schválili príspevok pri používaní súkromného motorového 

vozidla vo výške 200 € mesačne. 

 

 

 ZA:   5 

 PROTI:  - 

 ZDRŽALO SA: 0 

 

14. Schválenie príspevku na pracovný telefón 

 

Starosta obce predložil návrh na schválenie príspevku na pracovný telefón  

 

Všetci poslanci (5 poslancov) po diskusii schválili príspevok na pracovný telefón jednohlasne. 

 



  ZA:   5 

 PROTI:  - 

 ZDRŽALO SA: 0 

 

15. Schválenie stravných lístkov pre starostu obce 

 

Starosta obce predložil návrh na schválenie stravných lístkov pre starostu obce 

 

Všetci poslanci (5 poslancov) po diskusii schválili stravné lístky pre starostu obce. 

 

  ZA:   5 

 PROTI:  - 

 ZDRŽALO SA: 0 

 

16. Schválenie uznesení 

 

Starosta obce v tomto bode dal hlasovať za všetky navrhnuté uznesenia: 

-Výsledky voľby starostu a volieb obecného zastupiteľstva 

- Zriadenie Inventarizačnej komisie 

- Zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu podľa zákona č. 357/2004 Z.z. 

- Určenie zástupcu starostu 

- Poverenie poslanca zvolávať a viesť zasadnutia OZ podľa §12 zákona SNR č. 369/1990.  

- Určenie platu starostu v súlade so zákonom NRSR č.253/1994 Z.z. 

- Zriadenie likvidačnej komisie 

- Príspevok na používanie súkromného motorového vozidla vo výške 200 € / mesiac 

- Príspevok na pracovný telefón 

- Stravné lístky pre starostu obce 

 

 ZA:   5 

 PROTI:  - 

 ZDRŽALO SA: 0 

 

 

17. Diskusia a záver 

 

a) Poslanci Jana Čuhaničová a Marek Adamec predniesli požiadavku na výrub vianočného 

stromčeka do kostola.  

 

Všetci poslanci (5 poslancov) po diskusii schválili výrub vianočného stromčeka a umiestnenie 

do kostola 

 

  ZA:   5 

 PROTI:  - 

 ZDRŽALO SA: 0 

 

b) Pán Majoroš Jaroslav informoval prítomných o priesaku vody na vlastný pozemok z hrádze pri 

rybníku.  

        Poslanci sa zhodli na danej situácii a dohodli sa o následnom postupe pri odstránení tohto         

        Stavu v spolupráci so stavebnou firmou SCORP TRADE, s.r.o premeraním výšky hladiny   

        nápustného kanálu k rybníku a následné vyriešenie daného problému. 

 

 



 ZA:   5 

 PROTI:  - 

 ZDRŽALO SA: 0 

 

c) Pán Marek Adamec navrhol vyčistenie záchytného kanála za rodinnými domami a pozemkami 

so súpisným číslom 1 až 32 v obci Tibava z dôvodu prívalových vôd v období topenia sa 

snehu a období dažďov. Z dôvodu, že záchytný kanál je zarastený náletovými drevinami je 

potrebné jeho vyčistenie.  

Starosta obce informoval, že najprv je potrebný súhlas s výrubom týchto drevín, o ktorý 

požiada Obec na príslušnom Okresnom úrade. Následne Obec po udelení súhlasu 

svojpomocne tento záchytný kanál začne čistiť. 

          

        Všetci poslanci ( 5 poslancov) s tým súhlasili. 

 

 ZA:   5 

 PROTI:  - 

 ZDRŽALO SA: 0 

 

d) Pán  Frantíšek Hadvab navrhol mimoriadnu odmenu pre zamestnancov obecného úradu, ktorí 

pracovali na odstránení havaríjneho stavu odvodňovacieho kanálu pri súp. čísle 204. Nakoľko 

tento havaríjny stav bol odstránený s veľmi dobrým efektom a úhľadnou prácou. 

Poslanci (5poslancov) po diskusii schválili mimoriadnu odmenu pre p. Fečíka, p. Hiráka, p. 

Rebjaka, Mariána Čuhaniča vo výške 50 € v čistom 

 

 

 ZA:   5 

 PROTI:  - 

 ZDRŽALO SA: 0 

 

 

e) Odovzdávanie knihy, ples 2019, obecná zabíjačka 

V tomto bode poslanci diskutovali o odovzdávaní knihy obce Tibava. Starosta obce informoval 

poslancov o tom, že je dohodnutý termín 23.12.2018 v sále kultúrneho domu, tak ako sa o tom 

dohodlo na predchádzajúcom zasadnutí OZ. 

Starosta obce ďalej informoval poslancom, že ples 2019 sa uskutoční 09.02.2019 a obecná 

zabíjačka by sa mohla uskutočniť 23.02.2019. 

 

 ZA:   5 

 PROTI:  - 

 ZDRŽALO SA: 0 

 

f) Výzvy na odkúpenie pozemkov 

Poslanci v tomto bode diskutovali o odkúpení pozemkov pod cestou pred domom 

Balasičových až po pozemok p. Kurdilu . Zhodli sa na vypracovaní opätovných výziev pre 

všetkých majiteľov pozemkov z dôvodu opravy cesty a asfaltovania.  

 

 ZA:   5 

 PROTI:  - 

 ZDRŽALO SA: 0 

 

 

 



 Po schválení všetkých navrhnutých uznesení starosta obce poďakoval prítomným za účasť a 

zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil. 

 

Zapisovateľka: Martina Palková  …...............................      

  

          

      

 

  

 

       …............................................    

                 Marián Čuhanič 

        starosta obce 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: Ing. Jana Čuhaničová          …............................. 

 

       Marek Adamec                         ..…........................... 


