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Obec Tibava, Tibava 131, 073 01 Sobrance 
 

 

 

 

Z Á P I S N I C A 
Z MIMORIADNÉHO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA KONANÉHO DŇA 

27.01.2023 o 17.00 HOD. 

v zasadačke Obecného úradu v Tibave 

 

 

 

PRÍTOMNÍ : 

 

 

STAROSTA OBCE:   Marián Čuhanič 

 

 

POSLANCI:  Mgr. Šulganová Barbora,  

Marcin Marián,   Viňanská Marcela,  

 Kudelás Peter,   Lukačko Marcel,  Mgr. Kasič Marek 

 

      

ZAPISOVATEĽ ZÁPISNICE:  Bc. Monika Lukačková          

 

          

 

1. Otvorenie 
Mimoriadne zasadnutie zo dňa 27.01.2023 otvoril a viedol starosta Marián Čuhanič. V úvode 

starosta obce privítal všetkých prítomných. Na zasadnutí boli prítomní 6 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: 

Marián Marcin a Marcela Viňanská. 

 

Všetci prítomní schválili zapisovateľa i overovateľov zápisnice. 

 

 

3. Schválenie programu rokovania 

Starosta obce navrhol z dôvodu mimoriadneho zastupiteľstva, aby prešlo skrátenou formou. 

Hlavným bodom programu je Ples konaný 11.02.2023. Starosta obce taktiež oboznámil 

zastupiteľstvo so žiadosťou rímsko-katolíckej farnosti Tibava o výpomoc pri obnove zvonov. 

Starosta prečítal žiadosť a nechal zastupiteľstvu čas na premyslenie do ďalšieho riadneho 

zastupiteľstva. 

 

Všetci prítomní poslanci súhlasili so skrátenou formou obecného zastupiteľstva konaného dňa 

27.01.2023. 
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4. Ples 2023 
Starosta obce Marián Čuhanič oboznámil obecné zastupiteľstvo s prípravou plesu: 

Hudba Abram – objednaná – cena 650 € 

Program Michalovské nevesty – objednané – cena dohodou –vystúpia na začiatku plesu   

Catering – Jana Gubancová – cena na jednu osobu 27 € 

Zákusok – svojpomocne – obec v spolupráci so Sociálnym podnikom Tibava 

Tombola – 1 lístok tomboly ku každej vstupenke. Počas plesu bude možné zakúpiť tombolu - cena 2 

€. Starosta obce vyzval všetkých prítomných, ak by mali možnosť zabezpečiť tombolovú cenu – 

sponzorský dar -  bude vítaný. Zatiaľ máme sľúbený sponzorský dar od Mgr. Barbory Šulganovej ( 

Centrum Tília Michalovce ), Márie Adamcovej - Kaderníctvo Mária, Mariána Marcina, Vojnatina 

Kentoš a RaPas s.r.o. Michalovce. 

Ruža pri vstupe – Valentín - sponzorský dar kvetinárstvo Haník - ruža pre každú ženu. 

 

 

5. Rôzne 
Poslancom Mariánom Marcinom bolo spomenuté, či je v poriadku, aby občania parkovali svoje 

osobné automobily na chodníkov pred ich domami a chodci sa potom musia vyhýbať 

zaparkovanému autu po ceste, a to horšie ak ide mamička s kočíkom.  

Starosta obce informoval zastupiteľstvo so žiadosťou od občana p. J. Ubľanského o prenájom 

požiarnej zbrojnice v Tibave na zabezpečenie opravy nákladného auta. Bolo pripomenuté, že občan 

chodí vypomáhať obci pri vypratávaní rybníka či Grófského parku a jeho pomoc bude potrebná 

i v budúcnosti pri odprataní polámaných, zrútených – starých stromov v parku. Na otázku poslanca 

p. Mgr. Kasiča, že na aký čas mu bude poskytnutá požiarna zbrojnica, bolo poznamenané starostom, 

že všetko bude dopredu vypracované v zmluve. 

 

Mgr. Barbora Šulganová – projekt MIRRI škôlka – nemáme zatiaľ žiadne informácie. 

                                            Grantový program Zasaď strom za svoj klub – schválené 

Starosta obce – upozornil, že bude potrebné prejsť celú dedinu a skontrolovať choré stromy 

a následne požiadať životné prostredie o výrub stromov. 

 

Dom smútku – starosta obce informoval o aktuálnom stave projektu. Momentálne prebieha verejne 

obstarávanie na malotraktor. V pondelok 30.1.2023 bude vyhodnotenie výsledku obstarávania, 

o ktorom bude pracovníčka OcÚ zastupiteľstvo informovať. Starosta obce vysvetlil OZ podmienky 

projektu. Do projektu sa zapojil Sociálny podnik Tibava z dôvodu, že sociálny podnik si 75 % mzdy 

zamestnanca môže refundovať a jeho spoluúčasť na projekte je 30 %.  Ak by sa do projektu zapojila 

Obec Tibava, tak jej spoluúčasť je 5 %, avšak má povinnosť udržať miesto 2 roky bez refundácie 

mzdy. Starosta obce taktiež informoval, že ak OZ schváli, tak bude potrebné previesť na sociálny 

podnik 10 000 € - 30 % spoluúčasť na projekte. Taktiež, že školenia pohrebníctva sa zúčastnil 

terajší zamestnanec sociálneho podniku avšak pracovné miesto musí byť vytvorené pre nového 

zamestnanca. Poslanci diskutovali o celom projekte a podotkli, že nie je potrebné sa fixovať iba na 

tento jeden projekt. Či nie je možné sa zapojiť i do iného projektu s inými podmienkami. Alebo po 

prípade kúpiť mrazničku do Domu smútku plus prerábku za vlastné obecné finančné prostriedky.  

Starosta podotkol, že pri tomto projekte obec zaplatí 10 000 € (spolufinancovanie), ale získa 

dlhodobý majetok v hodnote 35 000 €.  

Po diskusií poslancov, či v budúcnosti nebude lepšia výzva na silnejší a väčší traktor, poslanec 

Marián Marcin poznamenal že práve takýto malotraktor môže byť pre obec výhodnejší ako veľký 

traktor. Veľký traktor sa nedostane do každého priestoru a taktiež príslušenstvo k nemu je radovo 

drahšie.    

 

 

 Na záver rokovania sa všetci prítomní poslanci spolu so starostom obce dohodli, že po 
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ukončení verejného obstarávania na malotraktor im budú zaslané výsledky verejného obstarávania 

a až následne potom sa odhlasuje. 

 

 

 

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

 

 

 

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

                       Marián Čuhanič 

         starosta obce 

 

 

 

 

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

 

                       Marián Marcin                               ..…........................... 


