
Z Á P I S N I C A  

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Úbrež,  

konaného dňa 20.04.2017 o 18:00 hod. v kancelárii starostu obce Úbrež  

 

Prítomní:         MVDr. Jozef Antonič, starosta obce 

Poslanci:   Jozef Kornúc, Ing. Martin Kornúc, Ing. Martin Hvižďák  

  Ján Marcin, Ján Olejník, Dušan Andrus,  Mgr. Ľubica Telekyová 

Neprítomní:   

Ďalší prítomní:   Anna Ihnátová,  Lucia Mirdová – pracovníčky obce 

 

 Program:  

1. Otvorenie 

2. Určenie overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a zapisovateľa 

3. Schválenie programu rokovania 

4. Správa o   kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Úbrež za kontrolované 

obdobie kalendárneho roka 2016 a Správa o výsledku finančnej kontroly HK obce 

za rok 2016 

5. Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2017 

6. Záverečný účet obce (ZÚO) Úbrež za rok 2016 a stanovisko HK obce k ZÚO, 

schválenie výsledku hospodárenia a jeho použitia v roku 2017 

7. Rôzne, diskusia  

       /žiadosť Základnej školy s materskou školou v obci Úbrež o úpravu mesačného 

         príspevku na činnosť v školskom klube detí (ŠKD)/ 

8. 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.  

 

Uznesenie č.    4/2017:   

 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 (viď. prezenčná listina). 

 

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

Overovatelia:   Ing. Martin Hvižďák, Ján Marcin 

Návrhová komisia:    Ľubica Telekyová, Dušan Andrus, Ing. Martin Kornúc 

Zapisovateľka:           Lucia Mirdová  

 



 

 

K bodu  3. Schválenie programu  zasadnutia  

 

Uznesenie č.     5/2017 : 

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, Ján Olejník, 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. Správa o  kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Úbrež za kontrolované 

obdobie kalendárneho roka 2016 a Správa o výsledku finančnej kontroly HK obce 

za rok 2016 

5. Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2017 

6. Záverečný účet obce (ZÚO)  Úbrež za rok 2016 a stanovisko HK obce k ZÚO, 

schválenie výsledku hospodárenia a jeho použitia v roku 2017 

7. Rôzne, diskusia 

8. Záver 

   

K bodu 4. Správa o následnej finančnej kontrole HK Obce Úbrež za kontrolované obdobie 

kalendárneho roka 2016 a Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 

2016  

 Správu o následnej finančnej kontrole hlavnej kontrolórky obce Úbrež za kontrolované 

obdobie kalendárneho roka 2016 a Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za 

kontrolované obdobie kalendárneho roka 2016 predložila prítomným poslancom p. Anna 

Ihnátová, zároveň prítomných poslancov oboznámila s výsledkami jednotlivých vykonaných 

kontrol a odporúčaniami HK obce, nakoľko pani hlavná kontrolórka obce bola na tomto OZ z 

dôvodu účasti na inom OZ ospravedlnená. 

 

Uznesenie č.  6/2017 :  

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 
 

Berie na vedomie:   

− Doporučenia HK vyplývajúce z výsledkov správy o následnej finančnej kontrole 

HK za kontrolované obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka 2016. 

− Závery správy o kontrolnej činnosti HK obce za kontrolované obdobie kalendárneho 

roka 2016. 

    

K bodu  5. Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2017 
  Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2017 predniesla p. Anna Ihnátová. Keďže 



k návrhu plánu nemal nikto z prítomných pripomienky ani doplňujúce návrhy, starosta dal za 

návrh hlasovať. Prítomnými poslancami bol Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2017 HK 

schválený. 
 

 

 

 

Uznesenie č. 7/2017 :  

 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 2017 bez doplnenia. 
 

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

    Ján Marcin, Ján Olejník, Ľubica Telekyová, Dušan Andrus    

                       proti :          -         

                       zdržal sa:     -        
 

K bodu  6. Záverečný účet obce (ZÚO) Úbrež za rok 2016 a stanovisko k ZÚO HK 

obce, schválenie výsledku hospodárenia a jeho použitia v roku 2017 
         P. Anna Ihnátová prítomným poslancom predložila návrh záverečného účtu obce  Úbrež 

za rok 2016, ktorý tvorí prílohu zápisnice. Následne prečítala stanovisko hlavnej kontrolórky k 

návrhu záverečného účtu za rok 2016, ktoré  rovnako tvorí prílohu zápisnice.  

 OZ zobralo stanovisko HK, kde v záverečnej časti bolo uvedené doporučenie HK 

schváliť ZÚO za rok 2016 bez výhrad, na vedomie a následne schválilo ZÚO Úbrež a celoročné 

hospodárenie za rok 2016 bez výhrad. Celkové hospodárenie obce skončilo s výsledkom 

hospodárenia – prebytok vo výške „+ 58.165,24 EUR“, ktorú OZ navrhuje v plnej výške 

(100%) použiť na tvorbu rezervného fondu obce Úbrež.  

   

Uznesenie č. 8/2017:  

 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 2016 a stanovisko k ZÚO HK obce, schválenie 

                   výsledku hospodárenia a jeho použitia v roku 2017 na tvorbu rezervného fondu 

Obce  

                   Úbrež.    
 

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

    Ján Marcin, Ján Olejník, Ľubica Telekyová, Dušan Andrus      

                       proti :          -     

                       zdržal sa:     -        

 

K bodu  7. Rôzne, diskusia 

V tomto bode boli prejednané nasledovné body: 

− MVDr. Jozef Antonič informoval OZ o fasáde a výmene okien na KD. 

− Žiadosť Základnej školy s materskou školou v obci Úbrež o úpravu mesačného  

        príspevku na činnosť v školskom klube detí (ŠKD), Plnenie rozpočtu za rok 

2016 

− Žiadosť Miroslava Friča, bytom Úbrež 162, preplatiť finančné prostriedky na opravu 

bytových priestoroch v 4-BJ. 

− MVDr. Jozef Antonič informoval OZ o ponuke na výmenu svietidiel verejného 



osvetlenia (led žiarovky). 

− MVDr. Jozef Antonič informoval OZ o kúpe auta pre obecné účely. 

− Riešila sa problematika pitnej vody na rómskej osade. 

− Návrh na opravu cesty smerom od mosta pri potravinách Jednota po č. domu 1 (p. 

Stanko). 

 

Uznesenie č.   9/2017:  

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 
 

Schvaľuje:  - žiadosť Základnej školy s materskou školou v obci Úbrež o úpravu mesačného 

       príspevku na činnosť v školskom klube detí (ŠKD) 

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

    Ján Marcin, Ján Olejník, Ľubica Telekyová, Dušan Andrus         

                       proti :          -     

                       zdržal sa:     -      

 

Uznesenie č.   10/2017:  

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

Schvaľuje:     - žiadosť Miroslava Friča, bytom Úbrež 162, preplatiť finančné prostriedky na    

                          opravu bytových priestoroch v 4-BJ na návrh starostu obce s podmienkou,  

                          že po predložení dokladov o vynaložených nákladoch v minulom období mu 

bude     

                          uvedená suma odrátaná z celkovej sumy dlžného nájomného – Komisia 

finančná 

                          posúdi. 

 

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

    Ján Marcin, Ján Olejník, Ľubica Telekyová, Dušan Andrus         

                       proti :          -     

                       zdržal sa:     -        

 

Berie na vedomie informáciu starostu obce o: 

− začatí prác na obnove fasády a výmene okien na KD, 

− ponuke na výmenu svietidiel verejného osvetlenia (led žiarovky), s ktorou OZ 

nesúhlasilo, 

− kúpe použitého auta pre obecné účely, 

− probléme s pitnou vodou na rómskej osade, 

− návrhu na opravu cesty smerom od mosta pri potravinách Jednota po č. domu 1 (p. 

Stanko). 

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.   11/2017:  



 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, Ján Olejník, 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:          Ing. Martin Hvižďák              ........................................ 

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

 

 

 

 


