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Obec Tibava, Tibava 131, 073 01 Sobrance 

 

 

 

 

Z Á P I S N I C A 
ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA ZO DŇA 10.06.2022 o 19.00 HOD. 

KONANÉHO  V ZASADAČKE OBECNÉHO ÚRADU V TIBAVE 

 

 

 

PRÍTOMNÍ : 

 

STAROSTA OBCE:                   Marián Čuhanič 

 

POSLANCI:                    Marek Adamec, Marcela Viňanská, Peter Čuhanič, Ladislav Peťo, 

                                František Hadvab, Peter Bilohlávek, Ing. Jana Čuhaničová 

HK OBCE:                                  Jaroslav Majoroš 

 

HOSTIA:                                     Hadvab Hozef, Hadvabová Valéria                                                  

      

ZAPISOVATEĽ ZÁPISNICE:  Bc. Monika Lukačková                                

 

 

PROGRAM ROKOVANIA :  

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu rokovania OZ 

4. Kontrola plnenia uznesení z OZ 18.3.2022 

5. Žiadosť o opätovné prerokovanie a hlasovanie o predaji pozemkov na 

základe osobitného zreteľa 

6. Schválenie Záverečného účtu obce Tibava za rok 2021 

7. Schválenie návrhu plánu kontrolnej činnosti  

8. Schválenie úväzku starostu do ďalšieho obdobia 

9. Schválenie VZN 

10. Uličky asfaltovanie  

11. Rôzne 

12. Návrh na uznesenie 

13. Záver 

 

1. Otvorenie 

 

Zasadnutie zo dňa 10.06.2022 otvoril a viedol starosta Marián Čuhanič. V úvode starosta obce 

privítal všetkých prítomných poslancov  hostí. 

Na zasadnutí boli prítomní 7 zo 7 poslancov, preto bolo konštatované, že obecné zastupiteľstvo je 

uznášaniaschopné.  

 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 

Zapisovateľkou bola určená Bc. Monika Lukačková a za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: 

Peter Čuhanič a Marcela Viňanská. 
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 Všetci prítomní poslanci (7 poslanci) schválili zapisovateľa i overovateľov zápisnice. 

 

            ZA:   7 

 PROTI:   0   

 ZDRŽALO SA : 0 

 

 

3. Schválenie programu rokovania 

 

Starosta obce predniesol návrh programu zasadnutia OZ, ktorý doplnil na žiadosť hostí o opätovné 

prerokovanie osobitného zreteľa pre rodinu Hadvabovu. HK obce doplnil program o následnú 

kontrolnú činnosť. Poslanci nevzniesli žiadne pripomienky ani doplňujúce návrhy a program 

zasadnutia schválili. 

 

 ZA:   7 

 PROTI:  0 

 ZDRŽALO SA:  0 

 

 

4. Kontrola plnenia uznesení 

 

Kontrolu plnenia uznesení predniesol starosta obce : 

Č. 01/2022 – zapisovateľa a overovateľ zápisnice z 18.3.2022 - splnené 

Č. 02/2022 -  program OZ 18.3.2022 - splnené 

Č. 03/2022 – kontrola plnenia uznesenia - splnené 

Č. 04/2022 – MŠ zmena finančného pásma – splnené  

Č. 05/2022 – MŠ zmena výšky finančného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa 

Č. 06/2022 – finančný príspevok na CVČ SO – zmluva na podpise 

Č. 07/2022 – nákup klimatizácie do kancelárií Obecného úradu Tibava – v procese; obec vyzvala 

dodávateľa a čaká na cenovú ponuku. 

Č. 08/2022 – nákup kuchynskej linke do nájomného bytu pri MŠ – v procese 

Č. 09/2022 – návrh a uznesenia – splnené 

 

Obecné zastupiteľstvo v Tibave berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho 

zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

 ZA:   7 

 PROTI:  0 

 ZDRŽALO SA: 0 

 

 

5. Obitný zreteľ – rodina Hadvabova:  

 

Paulína Hadvabová, v zastúpení Jozefa Hadvaba a Valérie Hadvabovej, podali žiadosť o opätovné 

prerokovanie a hlasovanie o predaji pozemkov na základe osobitného zreteľa za cenu 1 € 

schváleného uznesením č. 21/2019 zo dňa 14.06.2019. O opakovanie hlasovania rodina žiada 

z dôvodu doposiaľ nezrealizovaného vkladu do katastra nehnuteľnosti. 

Obecné zastupiteľstvo v Tibave opätovne schvaľuje predaj  pozemkov na základe osobitného 

zreteľa za cenu 1 € pre Paulínu Hadvabovu. 

 

            ZA:   7 

 PROTI:  0 
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 ZDRŽALO SA: 0 

 

6.Schválenie Záverečného účtu obce Tibava za rok 2021 

 

Starosta obce predložil prítomným poslancom návrh na záverečný účet obce Tibava. Rozpočet obce 

na rok 2021 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový. 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021. Rozpočet bol schválený OZ 

dňa 18.12.2020 uznesením 16/2020.  

Zmeny v rozpočte :  

Prvá zmena schválená 25.06.2021 uznesením č. 17/2021 

Druhá zmena schválená 27.08.2021 uznesením č. 24/2021. 

Starosta obce informoval poslancov o správe nezávislého audítora. 

 

HK obce predložil poslancom stanovisko k návrhu záverečného účtu obce. Záverečný účet obce je 

spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami a obsahuje všetky predpísané náležitosti a 

odporúčal poslancom predložený návrh hospodárenia schváliť bez výhrad.  

 

Všetci poslanci schválili návrh záverečného účtu obce Tibava bez výhrad. Záverečný účet Obce 

Tibava tvorí prílohu k zápisnici. 

 

            ZA:   7 

 PROTI:  0 

 ZDRŽALO SA: 0 

 

 

7.Schválenie návrhu plánu kontrolnej činnosti 

 

HK obce predložil starostovi a poslancom OZ plán kontrolnej činnosti . 

Všetci poslanci schválili návrh plánu kontrolnej činnosti na rok 2022 (II. Q. 2022). 

 

            ZA:   7 

 PROTI:  0 

 ZDRŽALO SA: 0 

 

 

8 Schválenie úväzku starostu do volebného obdobia 2022 – 2026  a volebný obvod a počet 

poslancov na volebné obdobie 2022 – 2026 na voľby konané 29.10.2022 do orgánov 

samosprávy obcí. 

 

Všetci poslanci schválili 100 % úväzok starostu a jeden volebný obvod a počet poslancov na 

volebné obdobie 2022 – 2026 v počte 7 poslancov na voľby konané 29.10.2022 do orgánov 

samosprávy obcí. 

 

            ZA:   7 

 PROTI:  0 

 ZDRŽALO SA: 0 

 

 

9 Schválenie návrhu VZN o pravidlách udržiavanie čistoty obci a ochrane verejnej zelene 

v obci Tibava 

 

Počas zverejnenia návrhu VZN nikto k zverejnenému návrhu neuplatnil pripomienky ani nijaké iné 
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návrhy na doplnenie alebo zmenu. 

Starosta nechal o návrhu hlasovať. Všetci poslanci súhlasili s návrhom a schválili VZN o pravidlách 

udržiavanie čistoty obci a ochrane verejnej zelene v obci Tibava. 

 

 ZA:   7 

 PROTI:  0 

 ZDRŽALO SA: 0 

 

 

10. Uličky ( Horňanská a ulička od vrchnej zastávky )  asfaltovanie 

 

Starosta obce predniesol návrh na použitie rezervného fondu obce, z ktorého by sa pokryli náklady 

na asfaltovanie uličiek. Na otázku HK, či obec Tibava reagovala na výzvu z decembra 2021, 

starosta odpovedal, že nie. Všetci prítomní diskutovali a jednohlasne sa zhodli na nutnosti 

vypracovania rozpočtu a sledovania aktuálnych výziev. Zvoliť ako prvú možnosť financovania 

prostredníctvom výzvy – žiadať o nenávratný finančný príspevok prostredníctvom EÚ fondov. 

  

11. Rôzne: 

 

- Prejednanie akcie 740. výročie obce Tibava  

Starosta obce informoval o príprave na akciu – zakúpenie prasaťa a vypracovanie vlastných 

výrobkov; atrakcie NINA pre deti; dojednaný súbor so zabávačom. 

Starosta obce dal poslancom návrh o vstupnom. Vstupné by nemalo byť vysoké, iba symbolické. 

Poslanci diskutovali, vstupnému sa nebránili, ale nehlasovali. Je potrebné zvolať ešte jedno obecné 

zastupiteľstvo pred akciou a prispôsobiť sa okolitým obciam – blízka akcia Koromľa .  

 

- Tibava – rozšírenie verejnej kanalizácie v časti Táňa – schválenie žiadosti o nenávratný 

finančný príspevok 

Starosta obce informoval o aktuálnej výzve na kanalizáciu pre MRK. HK dal otázky na starostu 

ohľadne projektu vodovod a kanalizácie, či je finančný príspevok viazaný na vlastníctvo pozemkov 

MRK. Momentálne sa stavby nachádzajú na pozemkoch pána Bereša. Pozemky je možné odkúpiť 

obcou – 500 € na rodinu/ jeden dom. Poslanci sa zhodli, že pozemky v MRK si musí odkúpiť do 

svojho vlastníctva sama komunita, nie obec.  

 

Všetci poslanci súhlasili s predložením žiadosti o NFP - Projekt Tibava – rozšírenie verejnej 

kanalizácie v časti Táňa a so zabezpečením financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v 

priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa. 

 

            ZA:   7 

 PROTI:  0 

 ZDRŽALO SA: 0 

 

 

- Zateplenie strechy 

Starosta obce prezentoval možnosť reagovať na výzvu – zníženie energetickej náročnosti verejných 

budov. Obec Tibava dostala ponuku od firmy Opendoor na vypracovanie žiadosti na NFP – cena 

1000 €. HK mal otázku, čo presne je v tejto sume zahrnuté. Na čo mu bolo odpovedané starostom - 

iba vypracovanie žiadosti.  

Obecné zastupiteľstvo hlasovalo a neschválilo - reagovať na výzvu  zníženie energetickej 

náročnosti verejných budov prostredníctvom vypracovania žiadosti firmou Opendoor. 

 

            ZA:   0 
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 PROTI:  7 

 ZDRŽALO SA: 0 

 

- Rozpočtové opatrenie 1/2022 

Písomný materiál vypracovala ekonómka Mgr. Viere Lukáčová, návrh predniesol starosta obce. 

Zmeny v rozpočte sú v dôsledku zvyšujúcej sa inflácie – MŠ potraviny, vybavenie MŠ, tarifné 

platy, odvody. 

Poslanci si naštudovali jednotlivé rozpočtové položky a jednohlasne schvaľujú Rozpočtové 

opatrenie 1/2022, ktoré tvorí súčasť tejto zápisnice. 

 

            ZA:   7 

 PROTI:  0 

 ZDRŽALO SA: 0 

 

- Následná kontrolná činnosť 

Písomný materiál vypracoval hlavný kontrolór obce Jaroslav Majoroš. 

Kontrolované obdobie 1/2021 až 12/2021. 

Pri kontrole účtovných dokladov a bankových výpisov od 1.1.2021 do 31.12.2021 neboli zistené 

žiadne nedostatky.  

Pracovná náplň p. Lukačková a Lukačková – Bc. Monika Lukačková – administratívny pracovník; 

Mgr. Viera Lukáčová – ekonóm, účtovník.  

HK dal podnet, či by nebolo možné mať všetky schválené VZN v jednej záložke na jednom mieste, 

nie rozdelené podľa rokov schválenia. Pracovníčka OcÚ to prešetrí. Taktiež doplní na stránku obce 

faktúry za rok 2022 a doplní kolónku dodávateľ. 

Dane z nehnuteľnosti – neplatiči – pracovníčka OcÚ informovala o stave dlhodobých dlžníkov.  

Navýšenia mesačného platu  starostu – pracovníčka OcÚ informovala o uznesení 37/2021 – OZ 

schvaľuje pre starostu obce navýšenie mesačného platu o 10 % . 

HK obce mal dotaz na nevyplatenú ročnú odmenu pre hlavného kontrolóra obce.  

Nevyplatená mzda p. Jurkovej september 2018- január 2019; podané trestné oznámenia na obec 

Tibavu – v zápisnici OZ z 11/2021 sa uvádza, že mzda Ing. Jurkovej nebola vyplatená z dôvodu jej 

pochybenia – navýšenia si dohodnutých hodín. HK tvrdí, že toto tvrdenie je klamlivé a zavádzajúce, 

nakoľko obec Tibava jej odpracované hodiny preukázateľne uznala ( podpis bývalého starostu 

Andreja Timku ). A i keď bol počet odpracovaných hodín navýšený, p. Jurková si za tieto hodiny 

naviac nenárokovala navýšenie dohodnutej mzdy. Suma nepresiahla výšku stanovenú v rozpočte.

  

HK obce vyzval obecné zastupiteľstvo na hlasovanie za vyplatenie mzdy p. Jurkovej za 

odpracované mesiace. 

Obecné zastupiteľstvo diskutovalo a dohodlo sa,  prešetriť celú záležitosť u nezávislého audítora 

a po vyjadrení budú hlasovať. Alebo ak príde skôr vyjadrenie k trestnému oznámeniu, tak 

rešpektovať jeho výsledok. 

 

12. Návrh na uznesenie 

 

Na základe hlasovania poslancov starosta obce navrhol prijatie uznesení. 

 

Všetci poslanci (7 poslanci) súhlasili s návrhom a schválili uznesenia, ktoré sú prílohou tejto 

zápisnice. 

 

 ZA:   7 

 PROTI:  0 

 ZDRŽALO SA: 0 
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 Na záver rokovania starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť na dnešnom 

rokovaní a zaželal všetkým najmä pevné zdravie a ukončil rokovanie. 

 

 

Zapisovateľka:  Bc. Monika Lukačková     …...............................  

 

 

 

  

 

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

                       Marián Čuhanič 

         starosta obce 

 

 

 

Overovatelia zápisnice:    Marcela Viňanská                 …............................. 

 

                     Peter Čuhanič                       ..…........................... 


