
Obec Tibava, Tibava 131, 073 01 Sobrance 

 

 

 

 

Z Á P I S N I C A 
ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA ZO DŇA 31.08.2020 o 18.30 HOD. 

KONANÉHO  V ZASADAČKE OBECNÉHO ÚRADU V TIBAVE 

 

 

 

PRÍTOMNÍ : 

 

 

 

POSLANCI:  Marek Adamec, Marcela Viňanská, Peter Čuhanič 

   Peter Bilohlávek, Ing. Jana Čuhaničová, Frantíšek Hadvab 

 

 

ĎALEJ PRÍTOMNÍ: Marián  Čuhanič    – starosta obce 

     Martina Palková – zapisovateľka 

     Jaroslav Majoroš – HKO Tibava 

     Pavol Copko 

     Kristián Guzej, Ján Guzej 

     Tomáš Chachaľák, Štefan 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 Zásad o nakladaní s finančnými prostriedkami obce 

6. Schválenie Zásad o hospodárení s majetkom obce 

7. Schválenie zmien čerpania rozpočtu  

8. J.Gubancová – ukončenie dodávky stravy pre dôchodcov 

9. Správa zo 14. snemu ZMO Sobraneckého regiónu   

10. Rôzne 

11. Návrh na uznesenie 

12. 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: 

Ing. Jana Čuhaničová a Peter Bilohlávek 

  

 Všetci prítomní poslanci (6 poslancov) schválili za overovateľov zápisnice: Ing. Janu 

Čuhaničovú a Petra Bilohlávka. 

 

 ZA:   6  

 PROTI:   0   

 ZDRŽALO SA : 0 

 

3. Schválenie programu rokovania 

 

Starosta na základe pozvánky predniesol program rokovania obecného zastupiteľstva. 

 

 Všetci poslanci (6 poslancov) súhlasili s programom rokovania. Hlavný kontrolór obce 

požiadal o doplnenie k bodu rokovania: Správa z vykonanej následnej finančnej kontroly, činnosť 

za rok 2020 

 

 ZA:   6 

 PROTI:  0 

 ZDRŽALO SA:  0 

 

 

4. Kontrola plnenia uznesení 

 

- odvolanie Hlavného kontrolóra obce – neodvolaný 

- Záverečný účet obce - schválený 

- Vodovod Táňa – zapojenie sa do výzvy splnené 

- Dobrovoľný hasičský zbor – zmluva je pripravená na podpis medzi obcou Tibava a Porúbka 

- Splatenie pôžičky p. Bogdana formou zamestnania sa na obci – záleží od výzvy UPSVaR-u  

- Plán kontrolnej činnosti – schválený 

- Čistenie potoka od fary – nerealizovalo sa kvôli koseniu a iným prácam na obci 

- CVČ – žiadosť o poskytnutie dotácie na deti z obce Tibava – pomoc sa poskytne v septembri 

- Zakúpenie chladničky na zákusky – splnené 

- realizácia prípojok formou priamej zákazky pre Sociálny podnik Tibava – splnené 

 

 

Po vypočutí si kontroly plnenia uznesení a diskusii  poslanci ( 6 poslancov) kontrolu plnenia 

uznesení schválili. 

 

 ZA:   6 

 PROTI:  0 

 ZDRŽALO SA: 0 

 

 

5. Futbalový klub – výdavky klubu 

 

- FK Tibava – informácia rozpisu výdavkov klubu na tréningy aj napriek korona vírusu, vedenie FK 

požiadalo  z dôvodu prestupu  hráčov a tým aj zvýšených nákladov na cestovné o zachovanie 

pôvodne navrhovanú výšku dotácie  bez, ktorej  pomoci obce to klub nezvládne.  



 

Poslanci (6poslancov) sa po diskusii tohto bodu zhodli na tom, že obec poskytne dotáciu v takej 

výške ako bola schválená, avšak futbalový klub použije  finančné prostriedky, iba na pokrytie 

nevyhnutných nákladov zostatok  vráti naspäť obci. 

 

 ZA:   6 

 PROTI:  0 

 ZDRŽALO SA: 0 

 

6. Odpredaj pozemku – 

Starosta obce informoval o podanej žiadosti p. Copkovej na odkúpenie obecného pozemku p.č.520 

na účely podnikateľskej činnosti na prevádzku a podnikanie s kozmetikou. 

  

Po diskusii sa poslanci (6 poslancov) zhodli, že obec zverejní ponuku na odpredaj pozemku  na 

základe platných predpisov o odpredaji predmetného pozemku a za predpokladu, že tomu nebudú 

brániť prekážky uvedené v § 116.  znalecký posudok si dá vypracovať kupujúci a následne na to 

bude určená minimálna cena za m2 ale nie nižšia ako 2,70 € 

Odpredaj pozemku 

 

 ZA:   6 

 PROTI:  0 

 ZDRŽALO SA: 0 

 

Vypracovanie znaleckého posudku  kupujúcim 

 ZA:   6 

 PROTI:  0 

 ZDRŽALO SA: 0 

 

 

 

7. Schválenie Zásad o nakladaní s finančnými prostriedkami obce 

 

Starosta obce predniesol poslancom návrh zásad o nakladaní s finančnými prostriedkami obce, 

ktoré je potrebné pre obec schváliť. 

 

Poslanci (6 poslancov) po diskusii Zásady o nakladaní s finančnými prostriedkami obce Tibava 

schválili. 

 

 ZA:   6 

 PROTI:  0 

 ZDRŽALO SA: 0 

 

8. Schválenie Zásad o hospodárení a nakladaní s majetkom obce 

 

 

 Starosta obce predložil poslancom návrh Zásad o hospodárení s majetkom obce. Upozornil 

na to, že obec musí mať schválené zásady o hospodárení s majetkom obce. Poslanci OZ diskutovali 

o nakladaní s majetkom do akej výšky môžu  rozhodovať oni, starosta obce, prípadne sociálny 

podnik. HKO oponoval, že čo v takom prípade ak vznikne situácia ako v roku 2009. Poslanci sa 

zhodli na tom, že mimo schváleného rozpočtu o nakladaní s majetkom bude rozhodovať obecné 

zastupiteľstvo. 

 



Všetci poslanci (6 poslancov) po oboznámení sa s návrhom zásad a po diskusii tieto Zásady 

o hospodárení a nakladaní s majetkom obce Tibava schválili.  

 

 

 ZA:   6 

 PROTI:  0 

 ZDRŽALO SA: 0 

 

9. Schválenie zmien čerpania rozpočtu  

 

 

Starosta obce informoval poslancov o čerpaní rozpočtu a následnej úprave rozpočtu. Informoval 

o presune súm nevyužitých položiek na navýšenie položiek, ktoré sú v súčasnej dobe aktuálne. 

 

Poslanci (6 poslancov) schválilo čerpanie rozpočtu a presun a zmeny medzi jednotlivými 

položkami. 

 

 ZA:   6 

 PROTI:  0 

 ZDRŽALO SA: 0 

 

10. Jana Gubancová – ukončenie dodávky stravy pre dôchodcov 

 

Starosta obce v tomto bode informoval poslancov o ukončení dodávky stravy pre dôchodcov zo 

strany dodávateľa p. Jany Gubancovej z dôvodu vypovedania zmluvy prevádzky. Informoval 

poslancov o novom výberovom konaní na distribúciu stravy pre dôchodcov, kde boli predmetného 

konania vyzvaný traja dodávatelia a však  zúčastnili dvaja dodávatelia a najnižšiu ponuku predložila 

spoločnosť Reštaurácia Pohoda, Komenského 24, Sobrance v sume 2,99 Eur. 

 

Poslanci (6 poslancov) diskutovali o sume príspevku dôchodcov a obce a zhodli sa na rozdelení 2 

Eurá zaplatia dôchodcovia a 0,99 Eur bude prispievať obec. 

 

 ZA:   6 

 PROTI:  0 

 ZDRŽALO SA: 0 

 

11. Správa zo 14. snemu ZMO Sobranského regiónu 

 

V tomto bode starosta obce informoval poslancov o zasadnutí snemu ZMO Sobranského regiónu, 

kde bol prejednávaný aj doplatok mestu Sobrance spätne za roky 2017-2019 za stavebné povolenia 

a výrub stromov..., ktoré rieši Spoločný stavebný úrad a úradu životného prostredia. 

 

Po oboznámení sa s predmetnou situáciou poslanci ( 6 poslancov) berú túto informáciu na vedomie. 

 

 ZA:   6 

 PROTI:  0 

 ZDRŽALO SA: 0 

 

12. Rôzne 

V tomto bode Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: 

a) Leskovjanská Mária – žiadosť o miestne prešetrenie skutkového stavu. 

    Na základe žiadosti p. Leskovjanskej starosta obce oboznámil poslancov o žiadosti o miestne  



    prešetrenie susedských vzťahov medzi p. Leskojanskou a p. Danou Bilohuščinovou a nápravy  

    z minulých rokov. Oboznámil ich s celou žiadosťou a prílohami zápisníc zo dňa 03.10.2011  

    a 27.07.2012. 

    Po diskusii sa poslanci (6 poslancov) zhodli na tom, že p. Bilohuščinovej bude zaslaná výzva  

    v zmysle zápisnice z roku 2012 o nápravu stavu, osadenie žľabov a dažďových zvodov. Ak  

    nedôjde k náprave a v prípade nerešpektovania stavebného úradu sa pristúpi aj k pokute. 

b) Betónové kocky – odpredaj 

     Na základe viacerých požiadaviek od občanov o odkúpenie betónových kociek starosta obce  

     predniesol návrh na ich odpredaj s tým, že primerané množstvo zostane pre obec na niektoré  

     stavebné práce. 

     Poslanci diskutovali, za akú cenu by sa mohli tieto betónové kocky občanom odpredať a zhodli  

     sa na tom, že betónová kocka, ktorá bude poškodená viac ako 1/3 bude stáť 0,50 Eur a celá  

     betónová kocka 1 Euro. 

     Po diskusii poslanci (6 poslancov) odpredaj pomernej časti betónových kociek schválili. 

c)  Fúra – likvidácia odpadu 

     Starosta obce v tomto bode informoval poslancov o informácii firmy FÚRA s.r.o o likvidácii  

     1,biologickyrozložitelného odpadu 

     2,jedlých olejov a tukov 

     3,biologický rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov  

     s lehotou do konca roka 2020 na základe zákona č. 460/2019. Informoval poslancov, že to  

     bude záťaž pre obec z finančného hľadiska 

d) Prenájom obecného bytu 

     Na základe ústnej žiadosti starosta obce informoval poslancov o možnosti prenajať obecný byt 

     Poslanci diskutovali o sume za prenájom, nákladoch na energie. Starosta obce oboznámil  

     poslancov o tom, že obecný byt má vlastné meradlá energií. Poslanci sa zhodli na tom, že  

     prenájom bytu bude realizovaný ako holobyt a cena  bude 100 €  bez nákladov energií. 

e)  Vodovod Taňa  

     V tomto bode poslanci diskutovali o výstavbe vodovodu pre časť obce Táňa od septembra. 

f)   Správa z následnej finančnej kontroly 

      HKO informoval poslancov obecného zastupiteľstva o následnej finančnej kontrole, kde boli     

      uvedené námietky. Nakoľko HKO predniesol správu na OZ konaného dňa 31.08.2020 poslanci  

      nemali dostatočný priestor na oboznámenie sa s námietkami a ich preverenie. Starosta obce  

      a pracovníčka OCU-Tibava pripravia preverenie námietok do ďalšieho OZ.    

 

 

            ZA:   6 

 PROTI:  0 

 ZDRŽALO SA: 0 

 

12. 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:   6 

 PROTI:  0 

 ZDRŽALO SA: 0 

 

 

 



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

zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil. 

 

 

Zapisovateľka:  …...............................   

 

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

                       Marián Čuhanič 

         starosta obce 

 

 

 

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

 

       Peter Bilohlávek                                  ..…........................... 


