ZÁ PI S N I CA
z I. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Úbrež,
konaného dňa 10.12.2018 o 17:00 hod. v sobášnej miestnosti v Úbreži.
Prítomní:
Poslanci:
Neprítomní:
Ďalší prítomní:
Verejnosť:

MVDr. Jozef Antonič, starosta obce
Ing. Martin Hvižďak – novozvolený starosta
Ján Kováč, Roman Balog, Marianna Šimonová, Gabriela Fričová, Jana
Hvižďaková, Ján Skyba, Ing. Dušan Zajac
Ing. Michaela Birčáková, Lucia Mirdová, Lesana Bilá – pracovníčky obce
Michal Birčák – predseda MVK
Ing. Daniel Tiža, Mgr. Patrícia Tižová, Miroslav Sopko, Stanislav

Lapšanský,
Jana Hvižďaková, Martin Menkyna Ján Serbák,
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce
3. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
4. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
5. Určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
6. Schválenie programu zasadnutia
7. Menovanie zástupcu starostu. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude
oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva.
8. Schválenie sobášiacich a disponujúcich podpisovým vzorom k bankovému účtu obce
9. Návrh na voľbu komisii:
- finančná komisia,
- kultúrna a športová komisia,
- komisia pre verejný poriadok a riešenie sťažnosti,
- komisia o ochrane verejnému záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
10. Určenie platu starostu obce a zásad odmeňovania poslancov OZ
11. Rôzne a diskusia
12. Návrh na uznesenie
13. Záver
K bodu 1. Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) otvoril doterajší starosta obce p. MVDr.
Jozef Antonič, ktorý privítal všetkých prítomných podľa prezenčnej listiny, novozvoleného
starostu obce, novozvolených poslancov OZ, zamestnancov obce a hostí. Poďakoval sa doterajším
poslancom a pracovníčkam obce za doterajšiu vykonanú prácu. Novozvolenému starostovi
a poslancom OZ poprial veľa zdravia a úspechov.
Uznesenie č. 8.1/2018 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Úbrež v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
Konštatuje:
- že ustanovujúce zasadanie obecného zastupiteľstva v Úbreži bolo zvolané v súlade s § 12 ods.
l zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 6 Rokovacieho
poriadku.

- že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné, nakoľko sú prítomní všetci poslanci (viď
prezenčná
listina).
K bodu 2. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce
Predseda miestnej volebnej komisie p. Michal Birčák oboznámil prítomných s výsledkami
volieb do orgánov samosprávy obce, ktoré sa konali dňa 10. novembra 2018. Kópia zápisnice o
výsledku volieb do orgánov samosprávy obcí tvorí prílohu k tejto zápisnici.
Uznesenie č. 8.2/2018 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Úbrež v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
Berie na vedomie:

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce

K bodu 3. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
Novozvolený starosta obce Ing. Martin Hvižďak s insígniou na krku zložil zákonom
predpísaný sľub a bolo mu odovzdané osvedčenie o zvolení za starostu obce Úbrež. Novozvolený
starosta pokračoval zasadnutí OZ.
K bodu 4. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
V tomto bode prečítal sľub poslancov p. Ing. Dušan Zajac a ostatní novozvolení poslanci
obecného zastupiteľstva ho na znak súhlasu podpísali a boli im odovzdané osvedčenia o ich
zvolení.
K bodu 5. Určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
V tomto bode starosta obce určil :
Zapisovateľka: Lucia Mirdová
Návrhová komisia: Roman Balog, Ján Skyba, Gabriela Fričová
Overovatelia: Ján Kováč, Marianna Šimonová
K bodu 6. Schválenie programu zasadnutia
V tomto bode starosta obce prečítal program rokovania, ktorý bol bez pripomienok
poslancami OZ schválený.
Uznesenie č. 8.3/2018 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Úbrež v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
Schvaľuje:
OZ.

Program rokovania v znení ako bol predložený starostom obce bez pripomienok

Hlasovanie: za:

Roman Balog, Gabriela Fričová, Jana Hvižďaková, Ján Kováč, Ján Skyba,
Marianna Šimonová, Ing. Dušan Zajac
proti :
zdržal sa:
-

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce
3. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce

Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
Určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia
Menovanie zástupcu starostu. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude
oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva.
8. Schválenie sobášiacich a disponujúcich podpisovým vzorom k bankovému účtu obce
9. Návrh na voľbu komisii:
- finančná komisia,
- kultúrna a športová komisia,
- komisia pre verejný poriadok a riešenie sťažnosti,
- komisia o ochrane verejnému záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
10. Určenie platu starostu obce a zásad odmeňovania poslancov OZ
11. Rôzne a diskusia
12. Návrh na uznesenie
13. Záver
4.
5.
6.
7.

K bodu 7. Menovanie zástupcu starostu. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý
bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Starosta obce Ing. Martin Hvižďak vymenoval p. Ing. Dušana Zajaca za svojho zástupcu
a oboznámil poslancov OZ o skutočnosti, že v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov je nutné poveriť poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
OZ v zákonom určených prípadoch. Na zvolávanie a vedenie OZ obce Úbrež v prípadoch podľa
§ 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov navrhol p. Gabrielu Fričovú.
Uznesenie č. 8.4/2018 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Úbrež v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
Menovanie: - p. Ing. Dušan Zajac za zástupcu starostu obce
Poveruje:
- p. Gabriela Fričová zvolávaním a vedením OZ obce Úbrež (v prípade
neprítomnosti alebo nečinnosti starostu obce).
K bodu 8. Schválenie sobášiacich a disponujúcich podpisovým vzorom k bankovému účtu
obce
Povinnosť sobášiť vyplýva z funkcie starostu obce alebo povereným poslancom OZ. Z
tohto dôvodu navrhol starosta za sobášiacich p. Ing. Dušana Zajaca a p. Gabrielu Fričovú a za
sobášne dni ktorýkoľvek deň v pracovnom týždni. Pre podpisové vzory k bankovému účtu navrhol
p. Ing. Dušana Zajaca a p. Gabrielu Fričovú.
Uznesenie č. 8.5/2018 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Úbrež v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
Menovanie: - sobášiacich p. Ing. Dušana Zajaca a p. Gabrielu Fričovú a za sobášne dni
ktorýkoľvek deň v pracovnom týždni.
- Pre podpisové vzory k bankovému účtu obce p Ing. Dušana Zajaca a p. Gabrielu
Fričovú.
K bodu 9. Návrh na voľbu komisií:
V tomto bode novozvolený starosta obce Ing. Martin Hvižďak navrhol:
- finančná a inventarizačná komisia: predseda

Gabriela Fričová

- kultúrna a športová komisia:

člen

Roman Balog
Jana Hvižďaková
Ján Kováč
Ján Skyba
Marianna Šimonová
Ing. Dušan Zajac
Ing. Mária Hvižďaková – za občana
Ing. Michaela Birčáková – za pracovníč ocú

predseda
člen

Jana Hvižďaková
Gabriela Fričová
Roman Balog
Ján Kováč
Ján Skyba
Marianna Šimonová
Ing. Dušan Zajac
Ing. Ján Hvižďak – za občana

- komisia pre verejný poriadok a riešenie sťažnosti: predseda Ján Skyba
člen
Jana Hvižďaková
Gabriela Fričocá
Roman Balog
Ján Kováč
Marianna Šimonová
Ing. Dušan Zajac
Gejza Holub – za občana
- komisia o ochrane verejnému záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pre riešenie
konfliktov voči verejnému záujmu: predseda Marianna Šimonová
člen
Ján Skyba
Jana Hvižďaková
Gabriela Fričocá
Roman Balog
Ján Kováč
Ing. Dušan Zajac
Uznesenie č. 8.6/2018 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Úbrež v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
Schvaľuje:
- finančná a inventarizačná komisia: predseda
člen

ocú

Gabriela Fričová
Roman Balog
Jana Hvižďaková
Ján Kováč
Ján Skyba
Marianna Šimonová
Ing. Dušan Zajac
Ing. Mária Hvižďaková – za občana
Ing. Michaela Birčáková – za pracovníčku

- kultúrna a športová komisia:

predseda
člen

Jana Hvižďaková
Gabriela Fričová
Roman Balog
Ján Kováč
Ján Skyba
Marianna Šimonová
Ing. Dušan Zajac
Ing. Ján Hvižďak – za občana

- komisia pre verejný poriadok a riešenie sťažnosti: predseda Ján Skyba
člen
Jana Hvižďaková
Gabriela Fričocá
Roman Balog
Ján Kováč
Marianna Šimonová
Ing. Dušan Zajac
Gejza Holub – za občana
- komisia o ochrane verejnému záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pre riešenie
konfliktov voči verejnému záujmu: predseda Marianna Šimonová
člen
Ján Skyba
Jana Hvižďaková
Gabriela Fričocá
Roman Balog
Ján Kováč
Ing. Dušan Zajac
Hlasovanie: za:

Roman Balog, Gabriela Fričová, Jana Hvižďaková, Ján Kováč, Ján Skyba,
Marianna Šimonová, Ing. Dušan Zajac
proti :
zdržal sa:
-

K bodu 10. Určenie platu starostu obce a zásad odmeňovania poslancov OZ
Obecné zastupiteľstvo v Úbreži určuje v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o
právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
predpisov v rozsahu určenom obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami mesačný
plat starostu vo výške základného zákonného platu.
Novozvolený starosta Ing. Martin Hvižďak sa vzdal navýšenia platu, t.j. výška základného
zákonného platu je vo výške 1.746,00 €
V zásadách odmeňovania poslancov sa mení odmena poslanca zvoleného za zástupcu
starostu na 120,00 EUR brutto mesačne. Následne boli predložené nové zásady odmeňovania
poslancov, ktoré boli poslancami schválené a tvoria prílohu zápisnice.
Uznesenie č. 8.7/2018 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Úbrež v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
Určuje:
Berie na vedomie:
Schvaľuje:

Plat starostu obce vo výške 1.746,- €
Odmenu poslanca zvoleného za zástupcu starostu vo výške 120,- €
brutto mesačne.
Zásady odmeňovania poslancov, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom

11.12.2018
Hlasovanie: za:

Roman Balog, Gabriela Fričová, Jana Hvižďaková, Ján Kováč, Ján Skyba,
Marianna Šimonová, Ing. Dušan Zajac
proti :
zdržal sa:
-

K bodu 11. Rôzne a diskusia
Diskusia bola prevádzaná priebežne pri predchádzajúcich bodoch programu.
K bodu 12. Návrh na uznesenie
V tomto bode novozvolený starosta obce Ing. Martin Hvižďak vyzval p. Gabrielu Fričovú,
aby prečítala návrh na uznesenie. Po prečítaní návrhu uznesenia, poslanci OZ jednohlasne
schválili uznesenia z dnešného zasadnutia.
Uznesenie č. 8.8/2018 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Úbrež v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
Schvaľuje:

Uznesenie z dnešného zastupiteľstva

Hlasovanie: za:

Roman Balog, Gabriela Fričová, Jana Hvižďaková, Ján Kováč, Ján Skyba,
Marianna Šimonová, Ing. Dušan Zajac
proti :
zdržal sa:
-

K bodu 13. Záver
Starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ. Zasadnutie.
Zapísal/(a): Lucia Mirdová
Overovatelia: Ján Kováč
........................................
Marianna Šimonová ........................................

...........................................
Ing. Martin Hvižďak
starosta obce

