
Z Á P I S N I C A 

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Úbrež, 

konaného dňa 08.08.2017 o 18:00 hod. v kancelárii starostu obce Úbrež 

 

Prítomní:         MVDr. Jozef Antonič, starosta obce 

Poslanci:   Jozef Kornúc, Ing. Martin Kornúc, Ján Marcin,  

  Mgr. Ľubica Telekyová, Ing. Martin Hvižďak 

Neprítomní:  Dušan Andrus, Ján Olejník - ospravedlení 

 

Ďalší prítomní:   Lucia Mirdová - pracovníčka obce 

   Ing. Michaela Birčáková – pracovníčka obce 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Určenie overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a zapisovateľa 

3. Schválenie programu rokovania 

4. Oslavy obce - príprava 

5. Rôzne, diskusia 

6. Záver 

 

K bodu 1. Otvorenie 

  

 Zasadnutie obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) otvoril a viedol starosta obce, ktorý 

zároveň skonštatoval, že OZ je uznášaniaschopné, nakoľko  je prítomná nadpolovičná väčšina 

poslancov obecného zastupiteľstva. 

 

Uznesenie č.  19/2017:   

 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 je prítomná nadpolovičná 

väčšina poslancov obecného zastupiteľstva (viď prezenčná listina). 

 

K bodu 2. Určenie overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a zapisovateľa 

 

Overovatelia:   Jozef Kornúc, Ján Marcin 

Návrhová komisia:    Jozef Kornúc, Mgr. Ľubica Telekyová, Ján Olejník 

Zapisovateľka:           Lucia Mirdová 

 

 

K bodu  3. Schválenie programu  zasadnutia  

 

Uznesenie č.     20/2017 : 

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, Ľubica Telekyová 

                       proti :                -   

                      zdržal sa:           - 

 

 

K bodu  4. Oslavy obce- príprava 

Starosta obce oboznámil poslancov OZ o prebiehajúcich prípravách na 680. výročie 

prvej písomnej zmienky obce Úbrež. Informoval ich o scenári programu, ktorý sa začne na 

Obecnom úrade slávnostným zasadnutím poslancov o 14:30 hod., nasledovaný oficiálnym 

začiatkom na pódiu o 16:30 hod.  

 Priblížil cenové relácie za vystúpenia FS Zemplín, kde sa jednalo o sumu 1 070,- €, 

Humenských seniorov a cenu 200,- €, skupinu Ideál a čiastku približne 500,- €. Zapožičanie 

pódia z Bardejova od pána Ždilu o rozmeroch 10mx8m tvorí čiastku 1 400,- €. Brožúrka o obci 

v počte 500 ks v sume 1 600,- €. 

 

Uznesenie č.   21/2017: 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Úbrež v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

Berie na vedomie:  Prípravy na oslavy obce v znení bez doplnenia ako boli predložené 

starostom    obce. 

 

Hlasovanie:   za:  Jozef Kornúc, Ing. Martin Kornúc, Ing. Martin Hvižďák  

              Ján Marcin, Ľubica Telekyová 

                       proti :                -   

                      zdržal sa:           - 

 

K bodu 4. Rôzne, diskusia 

V tomto bolo prejednané nasledovné: Starostom bola na vedomie podaná informácia o 

pokračujúcich prípravách na 680. výročie prvej písomnej zmienky obce Úbrež. Poslanci boli 

upovedomený o poskytnutom cateringu pánom Kapláčom. Starosta taktiež informoval o 

pozvaní Jána Bencuľaka s harmonikou.  

Diskutovanou témou bola aj cena vstupného, v ktorej bol obsiahnutý vstup na podujatie 

potvrdený náramkom objednaným z internetu a voľný lístok na guláš a kofolu/pivo.  

Starosta obce navrhol osoby, pre ktoré bude vstup na podujatie bez platenia. K vymenovaným 

patrili: primátor Sobraniec Ing. Ján Džurina, prednosta okresného úradu MVDr. Boleslav Lešo, 

starostovia okolitých dedín: Poruba pod Vihorlatom, Remetské Hámre, Vyšná Rybnica, Vyšné 

Remety, Jasenov, Ruskovce, Nižná Rybnica, Veľké Revištia, Blatné Revištia a Fekišovce.  

Vstup zdarma bude poskytnutý taktiež starobným dôchodcom, deťom do 15 rokov a futbalistom 

hrajúcim za obec Úbrež.  

Sponzori a organizátori budú mať tiež voľný vstup. Taktiež sa načrtla téma SBS a policajnej 

ochrany, pričom sa vyzdvihla potreba osvetlenia priestorov vo večerných hodinách. Starosta 

obce v spolupráci s Ing. Martinom Kornúcom oboznámili poslancov s pripravovaným 

futbalovým zápasom, ktorý sa uskutoční v nedeľu 27.08.2017 čím sa slávnostne zakončia 



oslavy 680. výročia prvej písomnej zmienky obce Úbrež. 

 

 

 

 

Uznesenie č.   22/2017: 

 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Úbrež v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

Berie na vedomie : Vyššie uvedené diskutované témy. 

 

Hlasovanie:   za:   Jozef Kornúc, Ing. Martin Kornúc, Ing. Martin Hvižďák  

    Ján Marcin, Ľubica Telekyová 

  

                       proti :          -     

                       zdržal sa:     -        

                                                     

Diskusia prebiehala priebežne pri jednotlivých bodoch obecného zasadnutia. 

      

K bodu 5. Záver 

 

 Pred ukončením zasadnutia bol návrhovou komisiou predložený návrh uznesenia z tohto 

OZ, ktorý poslanci schválili bez pripomienok. 

 

Uznesenie č.   23/2017:  

 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, Ing. Martin Hvižďák  

    Ján Marcin, Ľubica Telekyová 

 

                       proti :          -     

                       zdržal sa:     -        

 

 

Starosta poďakoval prítomným poslancom za účasť a aktivitu na zasadnutí a ukončil 

zasadnutie obecného zastupiteľstva o 22:15 hod. 

 

Zapísal/(a):   Lucia Mirdová                      

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

                                                                                        MVDr. Jozef Antonič    

                                                                                                              starosta obce 

 

Overovatelia:          Jozef Kornúc      ........................................ 

   Ján Marcin      ........................................ 


