ZÁ PI S N I CA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Úbrež,
konaného dňa 05.09.2017 o 18:00 hod. v kancelárii starostu obce Úbrež

Prítomní:
Poslanci:
Neprítomní:
Ďalší prítomní:
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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

Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a zapisovateľa
Schválenie programu rokovania
Správa k účtovnej závierke za rok 2016, Správa ku konsolidovanej účtovnej
závierke za rok 2016
Úprava rozpočtu na rok 2017- použitie finančných prostriedkov z rezervného
fondu na kapitálové výdavky
Oslavy obce- vyhodnotenie
Rôzne ( projekt telocvične)
Diskusia
Záver

K bodu 1. Otvorenie
Zasadnutie obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) otvoril a viedol starosta obce, ktorý
zároveň skonštatoval, že OZ je uznášaniaschopné, nakoľko sú prítomní všetci poslanci
obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 29/2017:
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 sú prítomní všetci poslanci (viď
prezenčná listina).
K bodu 2. Určenie overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a zapisovateľa
Overovatelia:
Návrhová komisia:
Zapisovateľka:

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

K bodu 3. Schválenie programu zasadnutia

Uznesenie č. 30/2017 :
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, Dušan Andrus
Ján Marcin, Ján Olejník, Mgr. Ľubica Telekyová
proti :
zdržal sa:
-

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie
2. Určenie overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a zapisovateľa
3. Schválenie programu rokovania
4. Správa k účtovnej závierke za rok 2016, Správa ku konsolidovanej účtovnej
závierke za rok 2016
5. Úprava rozpočtu na rok 2017- použitie finančných prostriedkov z rezervného
fondu na kapitálové výdavky
6. Oslavy obce- vyhodnotenie
7. Rôzne (projekt telocvične)
8. Diskusia
9. Záver
K bodu 4. Správa k účtovnej závierke za rok 2016, Správa ku konsolidovanej účtovnej
závierke za rok 2016
Pani Lucia Mirdová prítomných poslancov oboznámila so správou nezávislého audítora Ing.
M. Šepeľáka k účtovnej závierke za rok 2016, a taktiež so správou nezávislého audítora Ing.
M. Šepeľáka ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2016.
Uznesenie č. 31/2017 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Úbrež v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Schvaľuje: Konsolidovanú výročnú správu za rok 2016
Berie na vedomie:
2016

Správu nezávislého audítora Ing. M. Šepeľáka k účtovnej závierke za rok
a správu nezávislého audítora Ing. M. Šepeľáka ku konsolidovanej

účtovnej
závierke za rok 2016.
Hlasovanie: za:

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

K bodu 5. Úprava rozpočtu na rok 2017
V tomto bode p. Lucia Mirdová predložila prítomným poslancom úpravu rozpočtu za rok

2017, ktorá tvorí prílohu zápisnice (rozpočtové opatrenie č.5). Poslanci OZ schválili úpravu
rozpočtu za rok 2017, za použitie finančných prostriedkov z fondu rezerv na:
- výmena okien a dverí v KD 10.960,17 €
- fasáda KD
21.990,94 €
- splátka úveru
8.000,00 €
Spolu
40.951,11 €
Úpravu položiek a podpoložiek +,-, podľa čerpania
Úpravu rozpočtu ako rozpočtové opatrenie č.4 v zmysle §14 ods.1 zákona č. 583/2004 Z.z.
(Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy) OZ zobralo na vedomie.
Uznesenie č. 32/2017 :
Obecné zastupiteľstvo Obce Úbrež v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Schvaľuje: Úpravu rozpočtu za rok 2017 (rozpočtové opatrenie č.5) a použitie finančných
prostriedkov z fondu rezerv na:
- výmena okien a dverí v KD 10.960,17 €
- fasáda KD
21.990,94 €
- splátka úveru
8.000,00 €
Spolu
40.951,11 €
Úpravu položiek a podpoložiek +,-, podľa čerpania
Berie na vedomie: Úpravu rozpočtu ako rozpočtové opatrenie č.4 v zmysle §14 ods.1 zákona
č.583/2004 Z.z. (Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy)
Hlasovanie: za:

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

K bodu 6. Oslavy obce- vyhodnotenie
V tomto bode starosta oboznámil poslancov OZ o výdavkoch spojených s oslavami, zároveň
sa poďakoval poslancom za prejavenú ochotu a spoluprácu pri oslavách 680 výročia obce.
K bodu 7. Rôzne
Starosta obce oboznámil poslancov OZ o projekte: Rekonštrukcia telocvične ZŠ s MŠ,
o spolufinancovaní vo výške 10% t. j. 15.000,-€. Poslanci OZ schválili finančné prostriedky na
projekt: Rekonštrukcia telocvične ZŠ s MŠ.
-

Starosta obce prečítal poslancom OZ ďakovný list od p. prednostu Boleslava Leša
Starosta obce oboznámil poslancov OZ o odovzdaní čestného občianstva p. MUDr.
Jurajovi Dudovi za prínos v oblasti literatúry a obrazu a vrelý vzťah k rodnej obci.
Sťažnosť p. Hvižďákovej na suseda na odstránenie drobnej stavby.
Sťažnosť p. Banomovej na susedov Lazarových ohľadom komína, a znečistenie
prostredia do jej dvora.

Uznesenie č. 33/2017 :

Obecné zastupiteľstvo Obce Úbrež v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v z. n. p.
Schvaľuje: Finančné prostriedky na Rekonštrukciu telocvične ZŠ s MŠ 10% t. j. 15.000,- €
Hlasovanie: za:

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

K bodu 9. Diskusia
Diskusia prebiehala priebežne pri jednotlivých bodoch obecného zasadnutia.
K bodu 10. Záver
Pred ukončením zasadnutia bol návrhovou komisiou predložený návrh uznesenia z tohto
OZ, ktorý poslanci schválili bez pripomienok.
Uznesenie č. 34/2017:
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:
proti :
zdržal sa:

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

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
Ing. Martin Hvižďák

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

