ZÁ PI S N I CA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Úbrež,
konaného dňa 20.04.2018 o 18:00 hod. v kancelárii starostu obce Úbrež

Prítomní:
Poslanci:
Ďalší prítomní:

MVDr. Jozef Antonič, starosta obce
Jozef Kornúc, Ing. Martin Kornúc, Ing. Martin Hvižďák
Ján Marcin, Mgr. Ľubica Telekyová, Ján Olejník, Dušan Andrus
Lucia Mirdová, – zapisovateľka

Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a zapisovateľa
Schválenie programu rokovania
Schválenie spolufinancovania projektov
Záverečný účet obce (ZÚO) Úbrež za rok 2017 a stanovisko k ZÚO HK obce,
schválenie výsledku hospodárenia a jeho využitia v rok 2018
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Záver

K bodu 1. Otvorenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva viedol starosta obce, ktorý privítal poslancov OZ
a prítomných hostí (viď hore), zároveň skonštatoval, že OZ je uznášaniaschopné, nakoľko sú
prítomní 7 poslanci obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 3.1/2018:
Obecné zastupiteľstvo Obce Úbrež v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Konštatuje:
− že 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. Určenie overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a zapisovateľa
Overovatelia:
Návrhová komisia:
Zapisovateľka:

Ing. Martin Hvižďák, Ján Olejník
Jozef Kornúc, Mgr. Ľubica Telekyová, Ing. Martin Kornúc,
Lucia Mirdová

K bodu 3. Schválenie programu zasadnutia
Uznesenie č. 3.2/2018 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Úbrež v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.

o obecnom zriadení v z. n. p.
Schvaľuje: Program rokovania v znení bez doplnenia ako bol predložený starostom obce.
Hlasovanie: za:

Jozef Kornúc, Ing. Martin Kornúc, Ján Olejník, Ing. Martin Hvižďak
Ján Marcin, Mgr. Ľubica Telekyová, Dušan Andrus
proti :
zdržal sa:
-

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie
2. Určenie overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a zapisovateľa
3. Schválenie programu rokovania
4. Schválenie spolufinancovania projektov
5. Záverečný účet obce (ZÚO) Úbrež za rok 2017 a stanovisko k ZÚO HK obce,
chválenie výsledku hospodárenia a jeho využitia v rok 2018
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Záver
K bodu 4. Schválenie spolufinancovania projektov
V tomto bode starosta rozobral spolufinancovanie projektov a to: Dostavba a rekonštrukcia
šatní na ihrisku vo výške 3.400,-€ a Rekonštrukcia telocvične ZŠ s MŠ vo výške 11 %
z celkových nákladov projektu t. j. vo výške 16.500,-EUR
Uznesenie č. 3.3/2018 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Úbrež v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Schvaľuje: Spolufinancovanie projektu – Dostavba a rekonštrukcia šatní na ihrisku vo výške
3.400,-€
Hlasovanie: za:

Jozef Kornúc, Ing. Martin Kornúc, Ján Olejník, Ing. Martin Hvižďak
Ján Marcin, Mgr. Ľubica Telekyová, Dušan Andrus
proti :
zdržal sa:
-

Uznesenie č. 3.4/2018 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Úbrež v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Schvaľuje: Spolufinancovanie projektu – Rekonštrukcia telocvične ZŠ s MŠ vo výške 11 %
z celkových nákladov projektu t. j. vo výške 16.500,-EUR
Hlasovanie: za:

Jozef Kornúc, Ing. Martin Kornúc, Ján Olejník, Ing. Martin Hvižďak
Ján Marcin, Mgr. Ľubica Telekyová, Dušan Andrus

proti :
zdržal sa:

-

K bodu 5. Záverečný účet obce (ZÚO) Úbrež za rok 2017 a stanovisko k ZÚO HK obce,
chválenie výsledku hospodárenia a jeho využitia v rok 2018
P. Lucia Mirdová prítomným poslancom predložila návrh záverečného účtu obce Úbrež za rok
2017, ktorý tvorí prílohu zápisnice. Následne prečítala stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu
záverečného účtu za rok 2017, ktoré rovnako tvorí prílohu zápisnice.
OZ zobralo stanovisko HK na vedomie a následne schválilo ZÚO Úbrež, celoročné
hospodárenie za rok 2017 bez výhrad. Celkové hospodárenie obce skončilo s výsledkom
hospodárenia – prebytok vo výške „+ 17.408,78 EUR“, ktorú OZ navrhuje v plnej výške použiť
na tvorbu rezervného fondu obce Úbrež.
Uznesenie č. 3.5/2018:
Obecné zastupiteľstvo Obce Úbrež v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Schvaľuje: Záverečný účet obce Úbrež za rok 2017 a stanovisko k ZÚO HK obce, schválenie
výsledku hospodárenia a jeho použitia v roku 2018 na tvorbu rezervného fondu
Obce
Úbrež.
Hlasovanie: za:
proti :
zdržal sa:

Jozef Kornúc, Ing. Martin Kornúc, Ing. Martin Hvižďák
Ján Marcin, Ján Olejník, Ľubica Telekyová, Dušan Andrus
-

Berie na vedomie:
− Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce Úbrež za rok 2017.
K bodu 6. Rôzne – RO dočasné regulovanie vody
V tomto bode p. Ján Marcin, poslanec OZ rozobral problematiku vody na rómskej osade.
Poslanci skonštatovali a navrhli, aby sa voda regulovala a to ráno, poobede a večer.
Ďalej starosta prečítal sťažnosť Ladislava Baloga na hydinársku farmu Hydcom s.r.o., (firma
začala fungovať od nového roka 2018), ktorá spôsobuje neznesiteľný zápach. Pán Ladislav
Balog a ostatní občania, ktorí bývajú v blízkosti farmy sa obávajú, aby sa z toho zápachu
nevyskytol nejaký vírus alebo choroby. Hore menovaný oboznámil túto skutočnosť aj
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce a Obvodný úrad životného prostredia
Michalovce.
Uznesenie č. 3.6/2018 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Úbrež v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Berie na vedomie: Dočasné regulovanie vody na rómskej osade
Hlasovanie: za:

Jozef Kornúc, Ing. Martin Kornúc, Ján Olejník, Ing. Martin Hvižďak

Ján Marcin, Mgr. Ľubica Telekyová, Dušan Andrus
proti :
zdržal sa:

-

K bodu 7. Diskusia
Diskusia prebiehala priebežne pri jednotlivých bodoch obecného zasadnutia.
K bodu 8. Záver
Pred ukončením zasadnutia bol návrhovou komisiou predložený návrh uznesenia z tohto
OZ, ktorý poslanci schválili bez pripomienok.
Uznesenie č. 3.7/2018:
Obecné zastupiteľstvo Obce Úbrež v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Schvaľuje: predložené uznesenia z dnešného zasadnutia OZ.
Hlasovanie: za:

Jozef Kornúc, Ing. Martin Kornúc, Ján Olejník, Ing. Martin Hvižďak
Ján Marcin, Mgr. Ľubica Telekyová, Dušan Andrus
proti :
zdržal sa:
-

Starosta poďakoval prítomným poslancom za účasť a aktivitu na zasadnutí a ukončil
zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Zapísal/(a):

Lucia Mirdová
.....................................................
MVDr. Jozef

Antonič
starosta obce

Overovatelia:

Ján Olejník
Ing. Martin Hvižďák

........................................
........................................

