
Obec Tibava, Tibava 131, 073 01 Sobrance 

 

 

 

 

Z Á P I S N I C A 
ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA ZO DŇA 18.12.2020 o 18.00 HOD. 

KONANÉHO  V ZASADAČKE OBECNÉHO ÚRADU V TIBAVE 

 

 

 

PRÍTOMNÍ : 

 

 

 

POSLANCI:  Marek Adamec, Marcela Viňanská,  

   Bc. Lukáš Kudelás, Ing. Jana Čuhaničová, František Hadvab 

 

 

ĎALEJ PRÍTOMNÍ: Marián  Čuhanič    – starosta obce 

     Martina Palková – zapisovateľka 

     Jaroslav Majoroš – HKO Tibava 

     Mária Copková, František Hořinka, Miloš Paulo 

    

    

   

 
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 rozpočtu obce na rok 2021 

6. Informácia o stave chodníkov NFP 

7. Informácia o stave projektu vodovod Táňa NFP 

8. Schválenie odmien pre poslancov a zamestnancov obce 

9. Schválenie kultúrnych akcií na rok 2021 

10. Prejednanie výzvy Mária Leskovjanská 

11. Prejednanie žiadosti o kúpu pozemku: p. Copková a p. Adamcová 

12. Prejednanie odpredaja obecného pozemku p.č. 661,662,663,664 

13. Informácia o výsledku zúčtovania FK Tibava za rok 2019 

14. Žiadosť o venovanie knihy obce na základe podnetu   

15. Rôzne 

16. Návrh na uznesenie 

17. Záver 

 

 

 



1. Otvorenie 

 

 Starosta obce v úvode privítal všetkých prítomných. 

 

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

 Zapisovateľkou bola určená  Jana Čuhaničová a Martina Palková a za overovateľov 

zápisnice boli navrhnutí: Marek Adamec a František Hadvab 

  

 Všetci prítomní poslanci (5 poslancov) schválili za overovateľov zápisnice: Mareka Adamca 

a Františka Hadvaba. 

 

 ZA:   5  

 PROTI:   0   

 ZDRŽALO SA : 0 

 

 

3. Schválenie programu rokovania 

 

Starosta na základe pozvánky predniesol program rokovania obecného zastupiteľstva. Na základe 

toho, že boli prítomní aj občania, program rokovania sa doplnil o návrh p. Hořinku a Miloša Paula. 

 

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

 

 ZA:   5 

 PROTI:  0 

 ZDRŽALO SA:  0 

 

 

4. Kontrola plnenia uznesení 

 

- Schválenie Zásad o nakladaní s finančnými prostriedkami obce - schválené 

- Schválenie Zásad o hospodárení s majetkom obce – schválené 

- Zmeny rozpočtu a úprava rozpočtu - schválené 

- J.Gubancová – ukončenie dodávky stravy pre dôchodcov – splnené 

- 14. snem – doplatok za stavebné povolenia – podnet či je to v súlade a žiadať o kontrolu, koľko     

   bolo podaných žiadostí mestu Sobrance 

- Leskovjanská Mária – žiadosť o miestne prešetrenie skutkového stavu: Starosta obce informoval  

  poslancov, že zo strany p. Bilohuščinovej nenastala žiadna náprava. Vzhľadom k tomu, p. 

  Leskovjanská podala opätovnú žiadosť na prešetrenie opatrení. Tento bod bude prejednaný podľa   

  pozvánky 

- NFK- starosta obce  oboznámil poslancov , že im na mail bude preposlaná správa  

  z následnej  finančnej kontroly predloženej hlavným kontrolórom aby sa k nej mohli vyjadriť. 

 

Po vypočutí si kontroly plnenia uznesení a diskusii  poslanci ( 5 poslancov) kontrolu plnenia 

uznesení schválili. 

 

 ZA:   5 

 PROTI:  0 

 ZDRŽALO SA: 0 

 



 

5. Schválenie rozpočtu obce na rok 2021 

 

 Starosta obce predložil návrh štrukturovaného rozpočtu na roky 2021- 2023 poslancom 

obecného zastupiteľstva a hlavnému kontrolórovi a ktorý im bol zaslaný mailom dňa 30.11.2020 

a pripomienkovanie k návrhu rozpočtu bolo určené do 12.12.2020.  

Hlavný kontrolór predložil odborné stanovisko k rozpočtu obce Tibava na rok 2021, v ktorom 

uviedol, že rozpočet bol predložený poslancom vo forme, ktorá nezodpovedá minimálnym 

požiadavkám a prieči sa štandardom ustanovených dobrou praxou v našej obci. Predložil návrh 

vypracovať do 15 dní detailný rozpočet položkovitého rozpočtu a neodporučil návrh rozpočtu na 

rok 2021 schváliť. 

 

Poslanci (5poslancov) po diskusii berú správu hlavného kontrolóra na vedomie a schvaľujú 

rozpočet na rok 2021 – 2023 

 

 ZA:   5 

 PROTI:  0 

 ZDRŽALO SA: 0 

 

 

 

 

6. Informácia o stave chodníkov NFP 

 

 Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o stave projektu infraštruktúry 

v obci. Informoval poslancov o výške pridelenia NFP z pôvodných 140 000,- EUR na 84 116,-        

(suma bez spoluúčasti obce). Následne by mala byť podpísaná zmluva o poskytnutí NFP, kde budú 

zohľadnené aj iné náležitosti projektu. 

 

Poslanci ( 5 poslancov) s touto informáciou súhlasili 

 

 

 ZA:   5 

 PROTI:  0 

 ZDRŽALO SA: 0 

 

 

7. Informácia o stave projektu vodovod Táňa NFP 

 

 V tomto bode starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva, že projekt je 

rozpracovaný a v stave na kontrole MV SR Operačný program ľudské zdroje k naslednemu 

podpisu. . 

 

Poslanci ( 5 poslancov) s touto informáciou súhlasili. 

 

 ZA:   5 

 PROTI:  0 

 ZDRŽALO SA: 0 

 

 

8. Schválenie odmien pre poslancov a zamestnancov obce 

 



 Poslanci obecného zastupiteľstva v tomto bode diskutovali o odmenách pre poslancov 

a zamestnancov obce. Po diskusii schválili odmeny pre zamestnancov vo výške 100 EUR v čistom 

a zhodli sa na tom, že odmeny pre poslancov zostanú podľa minulého roku, čiže 250 EUR v čistom. 

Zároveň schválili mimoriadnu odmenu za práce naviac pri požiarnej zbrojnici pre poslanca 

obecného zastupiteľstva Františka Hadvaba  s sume 250€ 

 

 ZA:   5 

 PROTI:  0 

 ZDRŽALO SA: 0 

 

 

9.Schválenie kultúrnych akcií na rok 2021 

 

 V tomto bode poslanci obecného zastupiteľstva diskutovali o možných 

kultúrnospoločenských akciách. Vzhľadom k situácii COVID-19 diskutovali o nasledujúcich 

akciách a to MDŽ, Športový deň pre deti, Oslavy 1.  mája, Úcta k starším, Mikuláš alebo Silvester. 

 

Všetci poslanci ( 5 poslancov) po diskusii schválili tieto kultúrne akcie na nasledujúci rok 2021. 

 

 

 ZA:   5 

 PROTI:  0 

 ZDRŽALO SA: 0 

 

 

10. Prejednanie výzvy p. Márie Leskovjanskej 

 

 Vzhľadom k tomu, že náprava zo strany pani Bilohuščinovej nenastala, pani Leskovjanska 

podala opätovnú žiadosť na prešetrenie opatrení.  Obec Tibava nemá schválené VZN na nápravu 

opatrení poslanci (5 poslancov) sa zhodli, že je potrebné vypracovať VzN o výbere poplatkov, resp. 

pokút  do ďalšieho zasadnutia OZ, na základe ktorého sa situácia potom bude riešiť a bude možné 

vyrubiť aj pokutu za nedodržiavanie opatrení. 

 

 

 ZA:   5 

 PROTI:  0 

 ZDRŽALO SA: 0 

 

11. Odpredaj pozemku – p.č.520  

 

 V tomto bode poslanci a p. Copková diskutovali o odpredaji p.č.520. Poslanec OZ Marek 

Adamec informoval ostatných poslancov, že sa diskutuje o o pozemku, ktorý bol v roku 1989 

vyvlastnený. Doklady od pozemku existujú po p. Rovňakovej. Poslanci po rozprave a vzájomnej 

dohode medzi zúčastnenými rozhodli o vypustení tohto bodu z programu do ďalšieho OZ prípadne 

ak nedôjde skôr k vzájomnej dohode.  Vzhľadom k tomu, že priamy predaj nie je možný z dôvodu 

osoby blízkej a príbuznej poslancovi obecného zastupiteľstva, poslanci sa zhodli, že odpredaj 

predmetnej parcely sa môže uskutočniť formou verejnej súťaže (obálky),. Poslanci sa zhodli aj na 

tom, že v tomto bode sa bude podávať oznámenie o verejnej súťaži a bude zverejnené  do ďalšieho 

rokovania OZ podľa situácie bude presné vyrozumenie na riešenie odpredaja predmetnej parcely.  

 

 ZA:   5 

 PROTI:  0 



 ZDRŽALO SA: 0 

 

12. Prejednanie predaja obecného pozemku p.č. 661,662,663,664 

 

 Starosta obce informoval o žiadosti p. Kamila Červenku o odkúpenie obecného pozemku 

parcely číslo: 661,662,663,664 (zbúrané domy s.č.24 a 25). Poslanci diskutovali o vypracovaní 

znaleckého posudku a sume, za ktorú by sa tieto pozemky predali.  

 

Poslanci (5 poslancov)  sa po diskusii zhodli na tom, aby sa vrátila najmenej suma, za ktorú sa 

predmetné pozemky kúpili a vrátila sa aj suma za likvidáciu obidvoch domov. Na základe týchto 

podmienok schválili odpredaj obecných pozemkov. Cca 22000 EUR 

 

 ZA:   5 

 PROTI:  0 

 ZDRŽALO SA: 0 

 

 

13. Informácia o výsledku zúčtovania FK Tibava za rok 2019 

 

Predseda FK Tibava predniesol návrh rozpočtu potrebného na rok 2021 a zároveň požiadal 

o predlženie lehoty na predloženie vyúčtovania za  rok  2020 z dôvodu ( služobnej prac cesty) na 

Január 2021,kde bude zároveň prepracovaná zmluva o poskytnutí dotácii pre FK. 

 

 

 

14. Žiadosť o venovanie knihy obce na základe podnetu 

 

 Starosta obce informoval poslancov o žiadosti na venovanie knihy obce Tibava darom. 

 

Po diskusii poslanci (5 poslancov) s venovaním knihy obce darom súhlasili. 

 

 ZA:   5 

 PROTI:  0 

 ZDRŽALO SA: 0 

 

 

 

15. Rôzne 

V tomto bode Obecné zastupiteľstvo prerokovalo: 

 

- Vysporiadanie pozemku 

 

Na základe žiadosti p. Miloša Paula obecné zastupiteľstvo rokovalo o vysporiadaní pozemku –  

parcela č. C 95. Poslanci (5 poslancov) sa zhodli, že je potrebné preveriť na katastri jednotlivé 

zápisy a deliminačný protokol k predmetnej parcele.Následne k tomu bude spracované vyjadrenie. 

 

- Návrh p. Františka Hořinku 

 

Pán Hořinka predniesol návrh na veľkokapacitné kontajnery, žiadal o osadenie zrkadla na hlavnej 

ceste kvôli zlému vychádzaniu z uličky, montáž rozhlasu a svetla na uličku. 

Starosta informoval p. Hořinku a poslancov OZ čo sa týka kontajnerov, musí byť podpísaná zmluva 

s firmou Naturpack – budú dodané kontajnery, vedrá na kuchynský odpad, avšak v súčasnosti nie je 



podpísaná zmluva medzi firmami Naturpack, Fúra a obcou Tibava. 

- Osadenie zrkadla – je potrebné informovať sa na dopravnom inšpektoráte aké veľké zrkadlo by 

pripadalo do úvahy, či je možné osadenie. Až po vyjadrení sa dopravného inšpektorátu sa môže 

uskutočniť realizácia. 

- Montáž osvetlenia a rozhlasu: Poslanci po diskusii schválili montáž rozhlasu a osvetlenia na 

posledný stĺp v uličke. 

 

- rekonštrukcia terasy pri kultúrnom dome 

 

Starosta obce predniesol návrh na rekonštrukciu terasy. Navrhol zakrytie terasy, výmenu dlažby 

a presklenie s použitím okien, ktoré boli demontované z budovy materskej školy za pomoci 

zamestnancov obce a sociálneho podniku Tibava s.r.o. 

 

Poslanci po diskusii súhlasili s rekonštrukciou terasy. 

 

            ZA:   5 

 PROTI:  0 

 ZDRŽALO SA: 0 

 

 

- informácia o vyšetrovaní Prima banka 

 

Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva o stave vyšetrovania na základe 

korešpondencie, ktorá bola doručená z policajného zboru SR. 

 

- Auto 

 

Na základe skutočnosti, že obecnému autu končí v januári 2021 STK a čím ďalej sú väčšie náklady 

na údržbu, starosta predniesol návrh na potrebu zakúpenia auta na obecné účely. Informoval aj 

o tom, že sa čaká na vyjadrenie ministerstva o odpredaji prebytočného materiálu. 

 

Poslanci po diskusii schválili kúpu auta do sumy 1000,- EUR 

 

 

            ZA:   5 

 PROTI:  0 

 ZDRŽALO SA: 0 

 

12. Návrh na uznesenie 

 

Na základe hlasovania poslancov  starosta obce navrhol prijatie uznesení. 

 

 Všetci poslanci (5 poslancov) súhlasili s návrhom s schválili uznesenia, ktoré sú prílohou 

tejto zápisnice. 

 

 

 ZA:   5 

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

 

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


