
Obec Tibava, Tibava 131, 073 01 Sobrance 

 

 

 

Z Á P I S N I C A 
ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA ZO DŇA 27.09.2019 o 17.00 HOD. 

KONANÉHO  V ZASADAČKE OBECNÉHO ÚRADU V TIBAVE 

 

 

 

 

PRÍTOMNÍ : 

 

 

 

POSLANCI:  Marek Adamec, Lukáš Kudelás, Marcela Viňanská, Peter Čuhanič 

   Peter Bilohlávek, Ing. Jana Čuhaničová, Frantíšek Hadvab 

 

ĎALEJ PRÍTOMNÍ: Marián  Čuhanič    – starosta obce 

     Martina Palková    -  zapisovateľka 

     Jaroslav Majoroš   -   HKO 

     Monika Kuliková  -  riaditeľka MŠ 

     Zuzana Lazárová   -  vedúca ŠJ  

     Miroslav Mičko 

     Tomáš Chachaľák 

  

   

 
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Marián Čuhanič. 

 

 

 

PROGRAM ROKOVANIA :  

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu rokovania OZ 

4. Kontrola plnenia uznesení 

5. Schválenie VzN stravná jednotka MŠ 

6. Informácia – Sociálny podnik Tibava s.r.o 

7. Žiadosť futbalového klubu o dlhodobý prenájom pozemku 

8. Zapojenie sa do výzvy na chodníky OPĽZ – podpora dobudovania základnej 

technickej infraštruktúry 

a) Schválenie uznesenia o finančnej spôsobilosti 

b) Súhlas OZ s predložením žiadosti o NFP 

c) Súhlas OZ so zabezpečením spolufinancovania 

d) Súhlas OZ so zabezpečením financovania neoprávnených výdavkov 

9. Rôzne  

10. Návrh na uznesenie 

11. Záver 

 

 



1. Otvorenie 

 

 Starosta obce v úvode privítal všetkých prítomných. 

 

 

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

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

Lukáš Kudelás a Frantíšek Hadvab 

  

 Všetci prítomní poslanci (7 poslancov) schválili za overovateľov zápisnice: Lukáša 

Kudelása a Frantíška Hadvaba. 

 

 

 ZA:   7  

 PROTI:   0   

 ZDRŽALO SA : 0 

 

 

3. Schválenie programu rokovania 

 

Starosta na základe pozvánky predniesol program rokovania obecného zastupiteľstva. 

 

 Všetci poslanci (7 poslancov) súhlasili s programom rokovania a doplnenými bodmi. 

 

 ZA:   7 

 PROTI:  0 

 ZDRŽALO SA:  0 

 

 

4. Kontrola plnenia uznesení 

 

Starosta obce informoval poslancov OZ o plnení uznesení. 

 

VzN o znečisťovaní ovzdušia – schválené 

Kúpa pozemkov pod cestou:  - Protest p. Fedorčáka v zastúpení jeho mamy ohľadom výmeru/€         

V mesiaci október budú vyzvaní všetci účastníci pozemkov na opätovné rokovanie na obecnom 

úrade.  Poslanci v tomto bode  diskutovali a zhodli sa na tom, že ak p. Fedorčák nebude súhlasiť, 

tak sa pozemky odkúpia len po jeho parcelu. 

Odpredaj obecnej parcely na žiadosť p. Hořinkovej a p. Kačurovej: obidve zúčastnené strany 

sa  dohodli na rozdelení parcely, geodet pripravil zameranie a pripravuje sa kúpno-predajná zmluva. 

Orez stromu u p. Matejovej na žiadosť p. Adamca: OUŽP Sobrance podal vysvetlenie, že  

predmetný strom je veľký môže poškodiť majetok pri prípadnom poškodení živelnou pohromou   

no zatiaľ je zdravý a nemôže nariadiť výrub, resp. orez stromu nakoľko sa nachádza na súkromnom 

pozemku. 

Žiadosť p. Kicovej na vstup na susedný pozemok p. Adamca: Obidve strany boli upovedomené  

o vzájomných medziľudských vzťahoch. 

Jozef Hadvab: odkúpenie pozemkov podľa osobitného zreteľa: – Starosta obce informoval, že 

zatiaľ nepodali návrh na vypracovanie kúpno-predajnej zmluvy. 

p,Žecová: presun vjazdu na pozemok: –  bude realizovaný pri rekonštrukcii chodníka 

Zrážky zo mzdy, krízový štáb a športový deň – splnené 



Sociálny podnik:-boli urobené všetky kroky k udeleniu akreditácii po  kontrole UPSVaR.    

Výstavba ŠRC - odoslaná žiadosť na Úrad podpredsedu vlády 11.8.2019 pre schválenie 

regionálneho príspevku  NFP  výdavky ŠRC,  prípojky voda, plyn kanál požiarna nádrž vo výške 

cca 30 000 € ako neoprávnené výdavky boli zamietnuté. 

Starosta obce ďalej informoval o tom, že príspevok NFP na sqashovú halu  z PPA projektu  

nebol schválený. 

Starosta obce informoval poslancov, že Obci Tibava bola schválená  dotácia iba na vypracovanie 

projektovej dokumentácie  ŠRC z budovy bývalej požiarnej zbrojnice v obci Tibava v sume 10 000 

eur. 

Žiadosť o NFP na výstavbu ŠRC v obci Tibava podal novovytvorený Sociálny podnik Tibava,s.r.o  

v stanovenom termíne, pre ktorý bol zriadený. Po dôkladnom zvážení a preštudovaní projektovej  

dokumentácie dospel k názoru ,že tomto období  je realizácia ŠRC nevýhodná pre nedostatok 

finančného krytia.  

  

 Všetci poslanci ( 7 poslancov) po diskusii s kontrolou plnenia uznesení súhlasili 

 

 ZA:   7 

 PROTI:  0 

 ZDRŽALO SA:  0 

 

 

5. Schválenie VzN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady  

    v školskej jedálni. 

 

 Starosta obce v tomto bode dal priestor riaditeľke MŠ a vedúcej ŠJ, aby vysvetlili 

poslancom svoju žiadosť na zmenu stravnej jednotky v materskej škole v prvom pásme pre deti od 

2 do 6 rokov na sumu 1,37 € na základe na riadenia ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

slovenskej republiky s účinnosťou od 01.09.2019. Ďalej predniesli návrh na úhradu školného pre 

deti bývajúce v Tibave a deti dochádzajúce z okolitých obcí. 

 

Poslanci ( 7 poslancov)  po vypočutí si návrhu schválili VzN o výške príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni.  

 

 ZA:   7 

 PROTI:  0 

 ZDRŽALO SA: 0 

 

 

6. Informácia Sociálny podnik Tibava s.r.o 

 

 Starosta obce informoval poslancov o získaní akreditácie sociálneho podniku od 01.10.2019 

Ďalej informoval poslancov o požiadavkách Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny ,ktorý 

prinesie možnosť  zamestnávania ľudí so zdravotným znevýhodnením, sociálnemu podniku budú 

preplácané aj výdavky na mzdy v percentuálnej miere a bude sa môcť zapojiť  aj do verejného 

obstarávania.   

 

Všetci poslanci (7 poslancov) po diskusii zobrali na vedomie informáciu o sociálnom podniku. 

 

 ZA:   7 

 PROTI:  0 

 ZDRŽALO SA: 0 

 



7. Žiadosť FK o prenájom pozemku 

 

 Poslanec obecného zastupiteľstva a zároveň člen futbalového klubu Tibava informoval 

poslancov o možnosti zapojenia sa do výzvy ,, Podpora výstavby, rekonštrukcie a dobudovania 

futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019-2021,, s podmienkou, že futbalový klub musí byť 

vlastníkom alebo nájomcom pozemku. Daný projekt je delený na dotáciu šatní a spŕch 75% SFZ 

a 25% spoluúčasť obce na obstarávaciu cenu.  

 

Poslanci OZ diskutovali o možnosti kontajnerov alebo murovanej šatni, septiku a iných veciach 

týkajúcich sa projektu, do ktorého sa futbalový klub Tibava chce zapojiť so spolufinancovaním 

obce vo výške 25 %, t.j. cca 14 000 € obstarávacej ceny projektu. 

 

Všetci poslanci (7poslancov) sa po diskusii rozhodli, že obec uzavrie zmluvu o dlhodobom nájme 

pozemku s futbalovým klubom Tibava s výhradou  ak projekt výstavby šatní neprejde, tak sa zruší 

predmetná zmluva. 

 

 

 ZA:   7 

 PROTI:  0 

 ZDRŽALO SA: 0 

 

 

8. Zapojenie sa do výzvy OPĽZ – Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry 

 

Starosta obce informoval poslancov o zapojení sa do výzvy z OPĽZ – Podpora dobudovania 

základnej technickej infraštruktúry. Informoval poslancov o podmienkach a zároveň predniesol 

požiadavky, ktoré sú potrebné pri výzve a podaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok.  

 

Poslanci (7 poslancov) po diskusii schválili uznesenia, ktoré tvoria prílohu k tejto zápisnici. 

 

 

 ZA:   7 

 PROTI:  0 

 ZDRŽALO SA: 0 

 

 

9. Rôzne 

 

A) V tomto bode poslanci diskutovali o kosení pozemkov pri dome p. Rovňákovej z dôvodu 

premnoženia myší, potkanov, hadov a iných živočíchov. 

 

B) Cintorín  

Poslanci diskutovali o vyčistení cesty na cintoríne v ľavej časti chemickým postrekom. 

Starosta informoval poslancov o kontrole ŽNO, z ktorej vyplynulo, že na cintoríne, 

ktorý obec užíva, nie sú  pochované žiadne telesné ostatky ľudí žid .vierovyznania. Po 

tejto informácii by bolo možné pristúpiť k prevodu pozemku na obec v spolupráci so 

ŽNO. 

  

 

C) MAS projekty 7.4 

Starosta obce informoval poslancov o zapojení sa do projektu na rekonštrukciu domu 

smútku – chladiaca miestnosť 



 

Poslanci (7 poslancov) súhlasili so zapojením sa do projektu rekonštrukcia domu 

smútku. 

  

 ZA:   7 

 PROTI:  0 

 ZDRŽALO SA: 0 

  

 

D) Škôlka 

V tomto bode informoval starosta obce, že 02.10.2019 je naplánované odovzdanie 

stavby, ktorá je podľa projektu s časovým harmonogramom. Problémy  nastali vzhľadom 

k tomu, že práce ktoré nie sú zahrnuté do zmluvy o dielo podľa PD a výkazu výmer  

zhotoviteľ neurobí.  Informoval poslancov, že projekt zníženia energetickej náročnosti 

MŠ neriešil  ostenie, maľbu, strop a iné práce. 

 

 

E) Prehodnotenie neoprávnených výdavkov zníženia energetickej náročnosti  MŠ 

 

                  Po diskusii sa poslanci (7 poslancov) rozhodli, že obec sa nebude podieľať na preplatení 

       5%+5% neoprávnených výdavkov. Vyhodnotili, že výška neoprávnených výdavkov cca 

       23 000 € je ako dôsledok extrémne nadhodnotených benchmarkov a navrhli starostovi  

                  zvolať stretnutie so zhotoviteľom a projektovým manažérom stavby k vysvetleniu  

                  týkajúceho sa navýšenia neoprávnených výdavkov zníženia energetickej náročnosti  

                  v MŠ Tibava. 

 

 ZA:   7 

 PROTI:  0 

 ZDRŽALO SA: 0 

  

F) V tomto bode poslanci diskutovali o návrhu, ktorý predniesla riaditeľka materskej školy 

o úhrade školného pre deti bývajúce v Tibave a deti dochádzajúce z okolitých obcí. 

Navrhli výšku školného pre deti z Tibavy vo výške 6 € a deti dochádzajúce vo výške 10 

€ na školský rok 2019/2020. 

 

Po diskusii poslanci ( 7 poslancov ) schválili sumu školného za deti bývajúce v Tibave 

vo výške 6 € a za deti dochádzajúce z okolitých obcí vo výške 10 € na školský rok 

2019/2020 s účinnosťou spätne od 01.09.2019. 

 

10. Návrh na uznesenie 

 

V tomto bode boli navrhnuté tieto uznesenia: 

-   uznesenie o schválení VzN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady 

v školskej jedálni. 

-  o dlhodobom prenájme pozemku futbalovému klubu Tibava 

- uznesenie o zapojení sa do výzvy OPĽZ – Podpora dobudovania základnej technickej  

  infraštruktúry 

- uznesenie na predloženie ŽoNFP na SO 

- uznesenie povinného spolufinancovania projektu vo výške min. 5% z celkových oprávnených  

  výdavkov a zabezpečenia financovania neoprávnených výdavkov projektu 

- uznesenie o zapojení sa do projektu MAS – rekonštrukcia domu smútku 

- uznesenie o poplatkoch školného na školský rok 2019/2020. 



 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: Lukáš Kudelás                        …............................. 

 

       František Hadvab                                ..…........................... 


