
Z Á P I S N I C A  

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Úbrež,  

konaného dňa 06.11.2018 o 18:00 hod. v kancelárii starostu obce Úbrež  

Prítomní:         MVDr. Jozef Antonič, starosta obce 

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

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

Neprítomní:   

Ďalší prítomní:   Lucia Mirdová, – zapisovateľka  

                                   

Program:  

1. Otvorenie 

2. Určenie overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a zapisovateľa 

3. Schválenie programu rokovania 

4. Financovanie obecného vodovodu 

5. Rôzne 

6. Diskusia 

7. 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 6 poslanci obecného zastupiteľstva. 

 

Uznesenie č.  6.1/2018:   

 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:              Jozef Kornúc, Ing. Martin Kornúc 

Návrhová komisia:    Ján Marcin, Ján Olejník, Dušan Andrus  

Zapisovateľka:           Lucia Mirdová 

 

K bodu  3. Schválenie programu  zasadnutia  

 

Uznesenie č.   6.2/2018 : 

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 Hvižďak 

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



                        proti :                -   

                      zdržal sa:           - 

                                                          

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 

1. Otvorenie 

2. Určenie overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a zapisovateľa 

3. Schválenie programu rokovania 

4. Financovanie obecného vodovodu 

5. Rôzne 

6. Diskusia 

7. Záver 

 

K bodu  4. Financovanie obecného vodovodu 

V tomto bode starosta obce dal slovo pánovi Jánovi Vargovi, ktorý bol prizvaný na OZ. Pán Ján 

Varga – stavebný dozor za stavbu Vodovod Úbrež, predložil poslancom OZ podklady k dlžnej 

sume, ohľadom Vodovodu a to dodatky č.1,2,3,4, cenu práce, faktúru a súpis prác - dodávka 

materiálu od Ing. Michala Chomu za domové prípojky v celkovej sume 49.677,30 €.  OZ sa 

zhodlo na dofinancovanie vodovodu – domové prípojky do konca rok 2020 s prvou tohtoročnou 

splátkou podľa finančných možností. 

 

Uznesenie č.   6.3/2018 : 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

  

Schvaľuje: splátkový kalendár na dofinancovanie vodovodu – domové prípojky do konca roka  

                    2020 s prvou tohtoročnou splátkou podľa finančných možností. 

 

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

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

                        proti :                -   

                      zdržal sa:           - 

 

K bodu  5. Rôzne  - VZN obce o znečisťovaní ovzdušia na území obce Úbrež, Rámcová 

zmluva na odchyt psov, poskytnutie dotácie, žiadosť o finančný príspevok na oltár pod 

obraz sv. Štefana, žiadosť o pridelenie bytu Martina Horňáková, pridelenie bytu Tibor 

Bilý ml.  

V tomto bode poslanci  OZ prejednali: 

 

-  VZN č.2/2018 obce Úbrež o znečisťovaní ovzdušia na území obce Úbrež (viď príloha) 

 

Uznesenie č.   6.4/2018 : 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

  

Schvaľuje: VZN č.2/2018 obce Úbrež o znečisťovaní ovzdušia na území obce Úbrež 

 

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

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

                        proti :                -   



                      zdržal sa:           - 

- starosta obce predložil poslancom OZ rámcovú zmluvu na odchyt psov a umiestnenie psov do 

karanténnej stanice. Po prejednaní poslanci rámcovú zmluvu neschváli z dôvodu neprimeranej 

ceny za odchyt psov. 

 

Uznesenie č.   6.5/2018 : 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

  

Neschvaľuje: Rámcovú zmluvu  za odchyt psov. 

 

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

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

                        proti :                -   

                      zdržal sa:           - 

-starosta obce informoval poslancov OZ o poskytnutí dotácie na základe uznesenia vlády číslo 

451 zo dňa 04.10.2018. Dotácia 10.000,- € je účelovo určená na Kapitálové výdavky na akciu 

Rekonštrukcia miestnej komunikácie k rómskej osade pri farme firmy Dona s.r.o. 

 

Uznesenie č.   6.6/2018 : 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

  

Berie na vedomie: informáciu o poskytnutí dotácie  na akciu Rekonštrukcia miestnej 

komunikácie 

                                k rómskej osade pri farme firmy Dona s.r.o. 

 

- starosta obce prečítal žiadosť o finančný príspevok 1.000,- € na oltár pod obraz sv. Štefana – 

patróna pre Rímskokatolícku farnosť Úbrež. Poslanci OZ tento finančný príspevok schválili. 

Ďalej sa zhodli na finančnom príspevku 1.000,- € pre gréckokatolícku  a pravoslávnu cirkev pre 

prácu s mládežou. 

 

Uznesenie č.   6.7/2018 : 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

  

Schvaľuje:  - Finančný príspevok 1.000,- EUR na oltár pod obraz sv.Štefana – patróna pre 

                       Rímskokatolícku farnosť Úbrež 

- Finančný príspevok po 1.000,- EUR pre gréckokatolícku  a pravoslávnu cirkev 

pre  

   prácu s mládežou. 

 

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

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

                        proti :                -   

                      zdržal sa:           - 

-Ďalej v tomto  bode p. Mirdová predniesla rozpočtové opatrenie r.2018 – úpravu rozpočtu, viď 

príloha 

 

 



Uznesenie č.   6.8/2018 : 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

Schvaľuje: úpravu rozpočtu, rozpočtové opatrenie   

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

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

                        proti :                -   

                      zdržal sa:           - 

-starosta obce predložil poslancom OZ 2 x žiadosť o pridelenie bytu pre Martinu Horňákovú 

a pridelenie bytu – Tibor Bilý ml. Poslanci OZ prešli žiadosti a došli k záveru, že žiadosť 

Martiny Horňákovej je neúplná. Z tohto dôvodu jej pridelenie bytu neschválili. Poslanci  

pridelenie bytu schválili pre p. ml. Tibor Bilého.  

 

Uznesenie č. 6.9/2018 :  

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

Schvaľuje: pridelenie nájomného bytu v 6 – BJ pre p. Tibora Bilého 

 

Hlasovanie:   za: Jozef Kornúc, Ing. Martin Kornúc, Ján Olejník, Ing. Martin Hvižďak 

   Ján Marcin, Mgr. Ľubica Telekyová, Dušan Andrus 

                       proti :          -      

                       zdržal sa:     -        

 

K bodu 6. Diskusia 

      Diskusia prebiehala priebežne pri jednotlivých bodoch obecného zasadnutia. 

      

K bodu 7. Záver 

 Pred ukončením zasadnutia bol návrhovou komisiou predložený návrh uznesenia z tohto 

OZ, ktorý poslanci schválili bez pripomienok. 

 

Uznesenie č.   6.10/2018:  

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

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


