
Obec Tibava, Tibava 131, 073 01 Sobrance 

 

 

 

Z Á P I S N I C A 
ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA ZO DŇA 14.06.2019 o 18.00 HOD. 

KONANÉHO  V ZASADAČKE OBECNÉHO ÚRADU V TIBAVE 

 

 

 

 

PRÍTOMNÍ : 

 

 

 

POSLANCI:  Marek Adamec, Lukáš Kudelás, Marcela Viňanská  

   Peter Bilohlávek, Ing. Jana Čuhaničová, Frantíšek Hadvab 

 

ĎALEJ PRÍTOMNÍ: Marián  Čuhanič    – starosta obce 

     Martina Palková    -  zapisovateľka 

     Jaroslav Majoroš   -   HKO 

     Hadvab Jozef 

     Hadvabová Valéria 

  

   

 
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 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia 

6. Schválenie kúpno-predajných zmlúv na pozemky pod cestou 

7. Schválenie Záverečného účtu obce Tibava 

8. Schválenie stanoviska HKO k záverečnému účtu obce Tibava 

9. Žiadosť o odkúpenie pozemku – p. Hořinková 

10. Žiadosť Ing. Gabriel Adamec – orez stromu u p. Matejovej 

11. Žiadosť p. Kicová – vstup na pozemok u p. Adamca: oprava strechy 

12. Žiadosť p. Žecová – presun vjazdu k nehnuteľnosti 

13. Rôzne:  športový deň - 05.07.2019 

14. Návrh na uznesenie 

15. 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 (7 poslancov) schválili za overovateľov zápisnice: Ing. Janu 

Čuhaničovú a Petra Bilohlávka 

 

 ZA:   7  

 PROTI:   0   

 ZDRŽALO SA : 0 

 

 

 

3. Schválenie programu rokovania 

 

Starosta na základe pozvánky predniesol program rokovania obecného zastupiteľstva a požiadal 

o doplňujúce body rokovania. 

 

 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. 

 

Poslanci pri kontrole uznesení diskutovali v bode plnenia: Vytvorenie likvidačnej komisie o návrhu 

na vyradenie majetku obce, ktorý už neplní účel, resp. už nie je v stave. 

 

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

 

 ZA:   7 

 PROTI:  0 

 ZDRŽALO SA:  0 

 

 

 

5. Schválenie VzN o poplatku za znečisťovanie ovzdušia  

 

 

 Starosta obce informoval poslancov OZ, že na základe predchádzajúceho OZ a protestu 



prokurátora sa zrušilo platné VzN obce a následne predniesol poslancom návrh nového  VzN 

s podmienkami, ktoré sú určené v zákone. 

 

Poslanci ( 7 poslancov)  po vypočutí si návrhu schválili VzN o poplatku za znečisťovanie ovzdušia. 

 

 ZA:   7 

 PROTI:  0 

 ZDRŽALO SA: 0 

 

 

 

6. Schválenie kúpno-predajných zmlúv na pozemky pod cestou 

 

 Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o príprave kúpno-predajných 

zmlúv na pozemky pod cestou v uličke od kostola. Informoval o vypracovaní geodetického plánu 

a zakomponovaní všetkých náležitostí potrebných k odkúpeniu predmetných parciel. 

 

 Všetci poslanci (7 poslancov) po diskusii rozhodli o jednej (súhrnej) kúpno-predajnej 

zmluve so všetkými zúčastnenými stranami. 

 

 ZA:   7 

 PROTI:  - 

 ZDRŽALO SA: 0 

 

 

 

7. Schválenie Záverečného účtu obce za rok 2018 

 

 Starosta obce predložil poslancom Záverečný účet obce Tibava za rok 2018, na základe 

ktorého hlavný kontrolór obce p. Majoroš Jaroslav informoval poslancov, že obec hospodárila 

s finančnými prostriedkami v súlade rozpočtovými pravidlami, vyjadril svoje odborné stanovisko 

k ZÚO s odporučil poslancom schváliť Záverečný účet obce za rok 2018 s výrokom ,,bez výhrad,,.  

 

Všetci poslanci (7poslancov) berú na vedomie odborné stanovisko Hlavného kontrolóra obce 

k ZÚO a schvaľujú  Záverečný účet obce Tibava na rok 20185 s výrokom „bez výhrad”.  

 

 

 ZA:   7 

 PROTI:  0 

 ZDRŽALO SA: 0 

 

 

8. Žiadosť o odkúpenie pozemku – p. Hořinková 

 

 Starosta obce informoval poslancov OZ o opätovnej žiadosti o odkúpenie časti pozemku p. 

č.201/1 

 Všetci poslanci (7 poslancov) po diskusii rozhodli, že na základe OZ z roku 2016, bolo 

prijaté uznesenie o odpredaji predmetnej parcely  po dohode obidvoch strán a navrhli starostovi 

obce písomne oboznámiť obidve zúčastnené strany, aby sa k danej situácii vyjadrili. 

 

 ZA:   7 

 PROTI:  0 



 ZDRŽALO SA: 0 

 

 

 

9. Žiadosť Ing. Gabriel Adamec – orez stromu u p. Matejovej 

 

Na základe žiadosti p. Gabriela Adamca starosta obce predniesol poslancom OZ opätovnú žiadosť 

o zrezanie stromu u p. Matejovej. Informoval poslancov o možnosti, že na základe podnetu obec 

môže požiadať Okresný úrad – odbor ŽP o orez drevín. 

 

Poslanci sa po diskusii na túto tému súhlasili so žiadosťou na  OU ŽP a na základe odporúčania ŽP 

bude postupovať v zmysle platných zákonov. 

  

 ZA:   7 

 PROTI:  0 

 ZDRŽALO SA: 0 

 

10. Žiadosť p. Kicová – vstup na pozemok u p. G. Adamca 

 

 Na základe  žiadosti p. Kicovej starosta obce informoval poslancov OZ k vstupu na 

pozemok so s.č. 15 s realizáciou rekonštrukcie strechy rodinného domu so súp.č. 16 . 

 

Poslanci ( 7 poslancov) po vypočutí si žiadosti p. Kicovej a diskusii rozhodli, že na základe 

citovania § 127 ods.3 občianskeho zákonníka : Vlastníci susediacich pozemkov sú povinní umožniť 

na nevyhnutnú dobu a v nevyhnutnej miere vstup na svoje pozemky, prípadne na stavby na nich 

stojace, pokiaľ to nevyhnutne vyžaduje údržba a obhospodarovanie susediacich pozemkov a 

stavieb. Ak tým vznikne škoda na pozemku alebo na stavbe, je ten, kto škodu spôsobil, povinný ju 

nahradiť; tejto zodpovednosti sa nemôže zbaviť. Diskutovali aj o tom, že pokiaľ sused bráni vo vstupe na 

svoj pozemok, koná protizákonne. Preto odporučili starostovi odpovedať na žiadosť p. Kicovej a jej 

susedovi p. Adamcovi v zmysle § 127 ods.3 občianskeho zákonníka. 

 

 ZA:   7 

 PROTI:  0 

 ZDRŽALO SA: 0 

 

 

11. Žiadosť p. Žecová – presun vjazdu na pozemok 

 

 Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o podanej žiadosti na presun 

vjazdu k nehnuteľnosti z dôvodu rozpadajúceho sa pôvodného ( terajšieho) vjazdu. 

Poslanci sa po diskusii zhodli na tom, že pokiaľ to finančné a časové možnosti obce dovolia, tak 

obec bude pokračovať v oprave chodníka a tým pádom pomôže pri presune vyššie spomínaného 

vjazdu k nehnuteľnosti. 

 

 ZA:   7 

 PROTI:  0 

 ZDRŽALO SA: 0 

 

 

12. Rôzne 

 

A) Predaj resp. prevod pozemku parc.č. 98/2  a parc. č.97 



 

Na základe žiadosti Jozefa a Paulíny Hadvabových, Tibava 62 v zastúpení Valéria a Jozef 

Hadvabovi predniesli poslancom OZ návrh na vysporiadanie pozemkov, ktoré dlhodobo 

užívajú a majú vedomosť o tom, že sú vlastníkmi týchto parciel. 

 Poslanci OZ diskutovali o možnom riešení a súhlasili s odpredajom parciel  

prihliadnúc na možnosť osobitného  zreteľa. 

 

- Hlasovanie poslancov za odpredaj parciel 

  

 ZA:   7 

 PROTI:  0 

 ZDRŽALO SA: 0 

 

 - Hlasovanie poslancov o sume 1€ na základe osobitného zreteľa 

  

 ZA:   4 

 PROTI:  0 

 ZDRŽALO SA: 3 

 

 

B) Sanácia skládky 

  

Starosta obce informoval poslancov OZ o doručenej ex post kontrole, informoval 

o zistených nedostatkoch, na základe ex-ante finančnej kontroly, ktorou poskytovateľ 

vyčíslil finančnú opravu vo výške 10%. Vzhľadom na uvedené nedostatky  je možné 

pripustiť do financovania pod podmienkou uplatnenia finančnej opravy vo výške 10% 

z oprávnených výdavkov týkajúcich sa verejného obstarávania. 

 

Poslanci po diskusii rozhodli a navrhli starostovi obce osloviť bývalého starostu obce 

a zodpovedného pracovníka za verejné obstarávanie a vypracovať nejaký plán resp. žiadosť 

o odpustenie alebo zníženie sankcie. 

 

 ZA:   7 

 PROTI:  0 

 ZDRŽALO SA: 0 

 

C) Dohoda o zrážkach zo mzdy 

 

Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o pokute za správne delikty za 

obdobie 10/2018. Informoval o tom, že obec zaplatila túto pokutu a na základe zistených 

skutočností v konečnom dôsledku je za túto pokutu zodpovedná pracovníčka obce. Na 

základe vyššie uvedeného bude táto pokuta zrážaná na základe dohody o zrážkach zo mzdy 

v sume 50 € v celkovej výške 200 €. 

 

 

 ZA:   7 

 PROTI:  0 

 ZDRŽALO SA: 0 

 

D) Športový deň 

Poslanci obecného zastupiteľstva v tomto bode diskutovali o priebehu a organizácii 

športového dňa 05.07.2019 so začiatkom o 14.00 s predstavením sa ukážok práce 



policajného zboru, futbalového zápasu, vatry a opekačky pre deti. 

 

 

 ZA:   7 

 PROTI:  0 

 ZDRŽALO SA: 0 

 

E) Krízový štáb – dokumentácia KŠ 

 

Starosta obce informoval poslancov OZ o nutnosti prijať štatút krízového štábu obce a úloh 

spojených s plánmi vyrozumenia občanov.  

  

 Poslanci si po vypočutí si dokumentácie krízového štábu obce schválili za vedúceho 

Krízového štábu starostu obce Mariána Čuhaniča, za tajomníka Mareka Adamca a za člena 

Lukáša Kudelása. 

 

 

 ZA:   7 

 PROTI:  0 

 ZDRŽALO SA: 0 

 

F)  Ing. Jana Čuhaničová predniesla návrh na orez stromov  a iných drevín u p. Dudovej, 

poslanci diskutovali a zhodli sa na tom, že v súčasnosti má obec prijaté VZN o poplatkoch, 

kde sa dá požičať obecná technika, môžu si vlastníci túto techniku zapožičať v zmysle 

platného VzN 1/2019. Ďalej diskutovali o tom, že je možné odstrániť náletové dreviny 

v rámci pracovnej činnosti.  

 

 ZA:   7 

 PROTI:  0 

 ZDRŽALO SA: 0 

 

 

G) Šport centrum 

Starosta obce na základe pripomienok poslancov k predchádzajúcemu zasadnutiu OZ 

predniesol poslancom OZ v akom štádiu je riešenie športcentra a vytvorenia hospodárskeho 

podniku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

 

       Ing. Jana Čuhaničová                          ..…........................... 


