Obec Tibava, Tibava 131, 073 01 Sobrance

ZÁPI S NI CA
ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA ZO DŇA 26.06.2020 o 18.30 HOD.
KONANÉHO V ZASADAČKE OBECNÉHO ÚRADU V TIBAVE

PRÍTOMNÍ :
POSLANCI:

Marek Adamec, Marcela Viňanská, Bc.Lukáš Kudelás, Peter Čuhanič
Peter Bilohlávek, Ing. Jana Čuhaničová, Frantíšek Hadvab

ĎALEJ PRÍTOMNÍ: Marián Čuhanič – starosta obce
Martina Palková – zapisovateľka
Jaroslav Majoroš – HKO Tibava
Marcel Godočik
Juraj Bereš

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
7. Návrh na odvolanie Hlavného kontrolóra obce
6. Schválenie Záverečného účtu obce Tibava za rok 2019
7. Správa k operačnému programu P-06 – chodník Táňa
8. Zapojenie sa do výzvy na vybudovanie vodovodu k MRK-Táňa
9. Schválenie dohody o Dobrovoľnom hasičskom zbore
10. Pôžička – Tomáš Bogdan
11. Rôzne
12. Návrh na uznesenie
13. 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:
Marek Adamec a Marcela Viňanská
Všetci prítomní poslanci (7 poslancov) schválili za overovateľov zápisnice: Mareka Adamca
a Marcelu Viňanskú.
ZA:
PROTI:
ZDRŽALO SA :

7
0
0

3. Schválenie programu rokovania
Starosta na základe pozvánky predniesol program rokovania obecného zastupiteľstva.
Všetci poslanci (7 poslancov) súhlasili s programom rokovania. Hlavný kontrolór obce
požiadal o doplnenie k bodu rokovania: Schválenie záverečného účtu obce o bod Správa HKO
k Záverečnému účtu obce Tibava a doplnenie bodu rokovania Plán kontrolnej činnosti na rok 2020
ZA:
PROTI:
ZDRŽALO SA:

7
0
0

4. Kontrola plnenia uznesení
- Zvýšenie poplatku TKO, stavebné odpady a drobné stavebné odpady zo sumy 10 € na sumu 12 € –
prijaté uznesenie - splnené
- Všeobecne záväzné nariadenie o ostatných poplatkoch obce – splnené
- Uznesenie č. 40 zmena zmluvy o úvere z piatich rokov na tri roky. Zmluva o úvere je
prepracovaná na tri roky. Banka upustila poplatku polovicu, t.z. že z pôvodného poplatku 300 €,
obec Tibava zaplatí len 150 €.
- Uznesenie č. 41 spád uličky pri Gubancových. Starosta obce informoval, že spád je premeraný
s geodetom je vyhovujúci a najvýhodnejšie výjde osadenie rúry PVC cena za kus rúry o priemere
400 mm je 165 € a pri priemere 500 mm je cena 304,92 € za kus PVC rúry o 6 m. dĺžky Na
vyspádovanie uličky je potrebných 24 bm. Poslanci sa uzhodli na zatrubnení zatiaľ 24 bm.
svojpomocne s využitím Sociálneho podniku obce Tibava.
Mimo bod programu kontrola plnenia uznesení dal starosta obce hlasovať za nahrávanie obsahu
rokovania prítomným Marcelom Godočikom. Následne na to mu bolo na podpis dané čestné
vyhlásenie, že audio ani video zo zasadnutia nebude nikde zverejnené.
*

ZA:
PROTI :
ZDRŽALO SA:

5
0
2

- vyčistenie a vyrezanie zadného kanála. Po diskusii sa poslanci zhodli, že realizácia bude prebiehať
až po vegetačnom období.
- pracovníčka OcÚ mala vypracovať čerpanie rozpočtu roky 2017,2018,2019 – splnené
- odmena poslancov – schválená na 250 € - splnené

- vianočný koncert p. Servickej - splnené
Po vypočutí si kontroly plnenia uznesení a diskusii poslanci kontrolu plnenia uznesení schválili
ZA:
7
PROTI:
0
ZDRŽALO SA:
0
5. Návrh na odvolanie Hlavného kontrolóra obce
Starosta obce predniesol návrh na odvolanie HKO Tibava. Prezentoval judikatúru zverejnenú na
internetovej stránke judikatúry. Predniesol zákon o obecnom zriadení §18 o obecnom zriadení.
Návrh pozostával z 2 bodov:
1. bod) HKO nebol ½ roka v zamestnaní a nedodržal pracovné povinnosti
2. bod) nepodanie majetkového priznania v zákonom stanovenej lehote
Starosta obce dal možnosť vyjadriť sa k odvolaniu HKO poslancom OZ. Prítomný hosť M. Godočik
predniesol pár návrhov a otázok ku kontrole. Starosta obce informoval poslancov OZ o vytknutí
v správe audítora o nesprávnom účtovaní v roku 2019.
HKO pri nevyjadrení sa poslancov k návrhu odvolania začal obhajobu svojej práce. Starosta obce
vytkol HKO, že vo Verejnom obstarávaní na likvidáciu nelegálne uloženého odpadu bol stred
záujmov pri podnikaní HKO s obcou. Marcel Godočik položil otázku starostovi obce čím ublížil
HKO. Starosta obce na túto otázku odpovedal: HKO si môže odkontrolovať svoje faktúry? Hlavný
kontrolór obce Tibava p. Jaroslav Majoroš aktívne vykonáva podnikateľskú činnosť s obcou
Tibava, čím bol porušený § 18 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení. Porušenie citovaného
paragrafu spočíva v tom, že síce obecné zastupiteľstvo obce Tibava prijalo uznesenie č. 19/2018
zo dňa 16.08.2018, ktorým dalo Hlavnému kontrolórovi obce Tibava súhlas vykonávať
podnikateľskú činnosť, avšak nie vykonávať podnikateľskú činnosť v obci Tibava, v ktorej je
zamestnancom. Jedná sa o porušenie zákona - konflikt záujmov. Pri predmetnej zákazke –sanácia
nezákonne uloženého odpadu-Obec Tibava, ktorej sprostredkovateľský orgán MV SR pri
kontrole zistil, že firma ktorá realizovala zákazku bola firma SCORP TRADE s.r.o., ktorej
spoločníkom a konateľom je hlavný kontrolór obce Tibava p. Jaroslav Majoroš. Predmetná zákazka
je v súčasnej dobe sporná a je možné, že obci vznikne škoda vo výške 59 467,44 EUR čo je aj
dielom terajšieho hlavného kontrolóra obce ako konateľa dodávateľskej firmy.
HKO na svoju obhajobu povedal, že ak nechodí do práce nedostane plat. Vyplatenie mzdy bez toho
aby poslanci odvolali HKO sa nemôže zrušiť. HKO vytkol starostovi obce, že počas stránkových
dní nikto nebol na úrade. Citoval zákon o obecnom zriadení o porušovaní disciplíny a náplne
činnosti HKO.
Jana Čuhaničová dodala, že na poslednom zastupiteľstve bolo vytknuté chodenie pre doklady
mimo pracovnej doby.
HKO ďalej vytkol starostovi, že ho upozorňoval na nepreberanie MŠ. V rámci svojej obhajoby
poukázal na to, čo robil v roku 2019 – mal naskenované doklady – venoval sa kontrole materskej
školy, počas neprítomnosti v práci bol s dvomi poslancami na prehliadku materskej školy, kde zistil
pochybenia zo strany dodávateľa. V zápisnici zo dňa 16.08.2018 sa uvádza bod 7) že obci Tibava
boli schválené finančné prostriedky vo výške 350 833,50 € z čoho výška nenávratného finančného
príspevku príspevku je 333 2991,83 €. Oprávnené náklady boli znížene o 38 246 61 €,po ukončení
verejného obstarávania. Uznesenie č.13/2018 schvaľuje rekonštrukciu škôlky za podmienok akými
boli schválene finančné prostriedky. Hlasovalo 6 poslancov: ZA - 6, PROTI- 0, ZDRŽALO SA -0.
Bod 2
Hlavný kontrolór na obhajobu toho, že nepodal majetkové priznanie načas povedal poslancom OZ,
že aj keď nebolo podané načas ale uviedol v ňom pravdu.

Po obhájení sa HK Obce a diskusii poslanci najprv hlasovali za návrh na odvolanie tajným alebo
verejným hlasovaním
TAJNÉ:
1
VEREJNÉ: 5
ZDRŽAL SA: 1
Po tomto hlasovaní hlasovali poslanci o odvolaní HKO
PROTI ODVOLANIU 4
ZA ODVOLANIE
1
ZDRŽALO SA
2
6. Schválenie Záverečného účtu obce Tibava za rok 2019
Starosta obce predložil poslancom Záverečný účet obce Tibava za rok 2019, predniesol
správu nezávislej audítorky, hlavný kontrolór obce vyjadril svoje odborné stanovisko k ZÚO
s odporučil poslancom schváliť Záverečný účet obce za rok 2019.
Všetci poslanci (7poslancov) berú na vedomie audítorskú správu a odborné stanovisko Hlavného
kontrolóra obce k ZÚO a schvaľujú Záverečný účet obce Tibava na rok 2019.
ZA:
PROTI:
ZDRŽALO SA:

7
0
0

7. Chodník Táňa
Starosta obce informoval poslancov o postúpení žiadosti na rekonštrukciu a vybudovanie
infraštruktúry v rámci OPLZ P06 SC11-2019-1
Obec splnila podmienky administratívneho overenia žiadosti a bude podstúpená do odborného
hodnotenia.
.
8. Vodovod Táňa
Starosta obce informoval poslancov OZ o výzve OPĽZ
Predniesol správu MRK konzultantky L. Hujdičovej
Hosť p. Bereš prítomný na OZ je vlastníkom pozemkov, cez ktoré by mal byť predmetný vodovod
vybudovaný. Riešením by bolo, ak by MRK uzavrela zmluvu o budúcej zmluve na odkúpenie
pozemkov z hľadiska finančnej nesolventnosti.
Poslanci (7 poslancov) po diskusii a vypočutí si správy MRK konzultantky hlasovali za zapojenie
sa do výzvy
ZA:
PROTI:
ZDRŽALO SA:

7
0
0

9. Dohoda o dobrovoľnom hasičskom zbore
Starosta informoval poslancov o zriadení Dobrovoľného hasičského zboru, ktorý vyplýva zo
zákona. Vzhľadom k tomu, že nemáme potrebnú techniku a vybavenie Dobrovoľný hasičský zbor
bude v spolupráci s obcou Porúbka.
ZA:
PROTI:
ZDRŽALO SA:

7
0
0

10. Pôžička – Tomáš Bogdan
Starosta obce informoval poslancov o pôžičke poskytnutou obcou pre Tomáša Bogdana, ktorý ju
nespláca. Poslanci diskutovali o ďalšom postupe ako predmetnú pôžičku splatiť a zhodli sa na
možnosti splatenia formou zamestnania.
ZA:
PROTI:
ZDRŽALO SA:

7
0
0

10. Rôzne
V tomto bode Obecné zastupiteľstvo prerokovalo:
a) Dotácia pre futbalový klub
Starosta prezentoval návrh na korekciu dotácie aj z dôvodu koronavírusu pre FK Tibava. Poslanci
po diskusii rozhodli o prepočte výdavkov klubu s tým, že sa stretnú o mesiac, kde bude aj zmluva
a upravená suma na základe aktuálneho prepočtu.
b) Dotácia pre klub dôchodcov
Poslanci sa uzhodli na dotácii 1000 € na rok 2020
c) Návrh plánu kontrolnej činnosti
HKO predniesol plán kontrolnej činnosti
Poslanci (6 poslancov) schválili plán kontrolnej činnosti
d) vykosenie potoka
V tomto bode poslanci diskutovali o vykosení potoka a vyrezaní kríkov rastúcich pri lávke od fary
ku kostolu
e) centrum voľného času
Starosta informoval poslancov o žiadosti, respektíve prosbe centra voľného času o dotáciu na rok
2019/2020 pre deti z Tibavy, ktoré ho navštevujú.
Poslanci (6 poslancov) schválili dotáciu v sume 50 €
e) Poslanec Peter Bilohlávek predniesol návrh o nutnosti dokúpenia sietí na okná do sály kultúrneho
domu.
f) Poslankyňa Marcela Viňanská vzhľadom k tomu, že narastá počet akcií v kultúrnom dome
informovala, že je potrebné dokúpiť chladničku na zákusky
g) Starosta obce predniesol návrh na použitie starých okien z materskej školy na presklenie terasy.
h) starosta obce informoval poslancov o projektoch, na ktoré obec má poukázané finančné
prostriedky a to zhotovenie kazetového stropu a prípojok. Predniesol návrh realizácie formou
priamych zákaziek pre sociálny podnik, ktorý má obec zriadený.
ZA:
PROTI:
ZDRŽALO SA:

6
0
0

11. Návrh na uznesenie
Na základe hlasovania poslancov starosta obce navrhol prijatie uznesení.
Všetci poslanci (6 poslancov) súhlasili s návrhom s schválili uznesenia, ktoré sú prílohou
tejto zápisnice.
ZA:
PROTI:
ZDRŽALO SA:

6
0
0

Po schválení všetkých navrhnutých uznesení starosta obce poďakoval prítomným za účasť a
zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.
Zapisovateľka: …...............................
…............................................
Marián Čuhanič
starosta obce

Overovatelia zápisnice: Marek Adamec
Marcela Viňanská

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

