ZÁ PI S N I CA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Úbrež,
konaného dňa 21.03.2018 o 18:00 hod. v kancelárii starostu obce Úbrež

Prítomní:
Poslanci:
Neprítomní:
Ďalší prítomní:
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

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

Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a zapisovateľa
Schválenie programu rokovania
Správa o výsledku finančnej kontroly HK za rok 2017
Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2017
Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na 1. polrok 2018, odmena pre HK
Sociálny podnik
Diskusia, rôzne
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 všetci poslanci obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 2.1/2018:
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:

Jozef Kornúc, Dušan Andrus
Ing. Martin Hvižďak, Ján Marcin, Ing. Martin Kornúc,
Lucia Mirdová

K bodu 3. Schválenie programu zasadnutia
Uznesenie č. 2.2/2018 :
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, Ing. Martin Hvižďák
Ján Marcin, Mgr. Ľubica Telekyová, Ján Olejník, Dušan Andrus
proti :
zdržal sa:
-

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a zapisovateľa
Schválenie programu rokovania
Správa o výsledku finančnej kontroly HK za rok 2017
Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2017
Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na 1. polrok 2018
Odmena HK
Sociálny podnik
Diskusia, rôzne
Záver

K bodu 4. Správa o výsledku finančnej kontroly HK za rok 2017 a správa o kontrolnej
činnosti HK za rok 2017
V tomto bode p. Lucia Mirdová predložila prítomným poslancom Správu o následnej finančnej
kontrole hlavnej kontrolórky obce Úbrež za kontrolované obdobie kalendárneho roka 2017 a
Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za kontrolované obdobie kalendárneho
roka 2017. Zároveň prítomných poslancov oboznámila s výsledkami jednotlivých vykonaných
kontrol. Správy o výsledku finančnej kontroly a o kontrolnej činnosti HK za rok 2017 tvoria
prílohu k tejto zápisnici.
Uznesenie č. 2.3/2018 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Úbrež v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Berie na vedomie: Správa o výsledku finančnej kontroly HK za rok 2017
Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2017

K bodu 5. Rôzne - Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na 1.polrok 2018

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2018 predniesla p. Lucia Mirdová. Keďže k návrhu
plánu nemal nikto z prítomných poslancov pripomienky ani doplňujúce návrhy, starosta dal za
návrh hlasovať. Prítomnými poslancami bol Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2018 HK
schválený. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK tvorí prílohu k tejto zápisnici.
V tomto bode bola na návrh starostu prerokovaná poslancami OZ aj odmena pre hlavnú
kontrolórku obce Úbrež p. Ing. Máriu Kirilovú v sume 200,- EUR, ktorú poslanci bez námietok
schválili.
Uznesenie č. 2.4/2018 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Úbrež v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Schvaľuje:

Plán kontrolnej činnosti HK obce na 1. polrok 2018 bez doplnenia.
Odmenu pre hlavnú kontrolórku obce Ing. Máriu Kirilovú v sume 200,- EUR.

Hlasovanie: za:
proti :
zdržal sa:

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

K bodu 6. Obecný podnik
V tomto bode starosta obce oslovil poslancov aby mu predložili návrhy k obecnému podniku.
Ján Olejník sa k tomu vyjadril negatívne.
Dušan Andrus – nesúhlasil s obecným podnikom,
Ing. Martin Hvižďak navrhol, aby sa začali vyrábať brikety, peletky, výroba obrubníkov,
zámkovej
dlažby, drevovýroba – výroba rakiev
Mgr. Ľubica Telekyová – nesúhlasil s obecným podnikom, skonštatovala, že spoluobčania
nemajú
pracovný návyk
Ján Marcin - nesúhlasil s obecným podnikom
Jozef Kornúc – nesúhlasil s obecným podnikom
Ing. Martin Kornúc – nesúhlasil s obecným podnikom
Ďalej p. Ing. Martin Hvižďak navrhol, aby sa v Základnej škole v Úbreži zriadila trieda pre
rómskych spoluobčanov, aby si urobili odborné zameranie.
Uznesenie č. 2.5/2018 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Úbrež v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Neschvaľuje: Sociálny podnik v obci
Hlasovanie: za:
proti :
zdržal sa:

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

K bodu 7. Diskusia, Rôzne
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. 2.6/2018:
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:

Jozef Kornúc
Dušan Andrus

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

