
Z Á P I S N I C A  

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Úbrež,  

konaného dňa 18.09.2018 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, Mgr. Ľubica Telekyová, Ján Olejník 

Neprítomní:             Dušan Andrus  

Ďalší prítomní:   Lucia Mirdová, – zapisovateľka  

                                   

Program:  

1. Otvorenie 

2. Určenie overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a zapisovateľa 

3. Schválenie programu rokovania 

4. Správa audítora k účtovnej závierke za rok 2017, Správa audítora ku 

konsolidovanej  

      účtovnej závierky za rok 2017 

5. Rekonštrukcia cesty 

6. Rôzne 

7. Diskusia 

8. 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.  5.1/2018:   

 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 6 poslanci (viď 

prezenčná listina). 

 

 

 

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

 

Overovatelia:              Ján Marcin, Ing. Martin Kornúc 

Návrhová komisia:    Ing. Martin Hvižďak, Mgr. Ľubica Telekyová, Ján Olejník,  

Zapisovateľka:           Lucia Mirdová 

 



 

K bodu  3. Schválenie programu  zasadnutia  

 

Uznesenie č.   5.2/2018 : 

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, Ján Olejník, Ing. Martin Hvižďak 

   Ján Marcin, 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 audítora k účtovnej závierke za rok 2017, Správa audítora ku konsolidovanej 

účtovnej závierke za rok 2017 

5. Rekonštrukcia cesty 

6. Rôzne 

7. Diskusia 

8. Záver 

 

K bodu  4. Správa audítora k účtovnej závierke za rok 2017, Správa audítora ku 

konsolidovanej účtovnej závierke  za rok 2017 

 

V tomto bode pani Lucia Mirdová prečítala Správu nezávislého audítora Ing. Martina Šepeľáka 

k účtovnej závierke za rok 2017 a Správu audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 

2017. Správy tvoria prílohy k tejto zápisnici. 

 

Uznesenie č.   5.3/2018 : 

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

Berie na vedomie: Správu audítora k účtovnej závierke za rok 2017 

          Správu audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2017 

 

K bodu  5. Rekonštrukcia cesty – úprava rozpočtu 

 

V tomto bode starosta obce oboznámil poslancov OZ o rekonštrukcii cesty k p. Olejníkovi a p. 

Holubovi a o nákladoch na cestu. OZ prejednalo aká je dĺžka, hrúbka a šírka cesty. Ing. Martin 

Hvižďak vyjadril svoj názor, že pre dve rodiny sa neoplatí, takú trasu cesty robiť. Ostatní 

prítomní poslanci boli za. Po prejednaní hlasovali všetci prítomní poslanci za rekonštrukciu 

cesty k p. Olejníkovi a p. Holubovi. Zároveň hlasovali za úpravu rozpočtu: prevod finančných 

prostriedkov z rezervného fondu na kapitálové výdavky na rekonštrukciu cesty v sume 30.000,- 

€ 

 



 

 

Uznesenie č. 5.4/2018 :  

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

Schvaľuje: Rekonštrukciu cesty k p. Olejníkovi a p. Holubovi 

 

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

   Ján Marcin, Mgr. Ľubica Telekyová  

                       proti :          -      

                       zdržal sa:     -        

 

Uznesenie č. 5.5/2018 :  

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

Schvaľuje: Úpravu rozpočtu - prevod finančných prostriedkov z rezervného fondu na 

kapitálové  

                    výdavky v sume 30.000,- € na rekonštrukciu cesty k p. Olejníkovi a p. Holubovi. 

 

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

   Ján Marcin, Mgr. Ľubica Telekyová  

                       proti :          -      

                       zdržal sa:     -             

K bodu 6. Rôzne 

 

            V tomto bode starosta obce prečítal podklady zo ZŠ s MŠ - udelenie súhlasu s podaním 

žiadosti o poskytnutie dotácie podľa § 2a zákona č. 526/2010 Z.z. poskytovaní dotácií 

v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR.  Po prejednaní poslanci schválili spoluúčasť vo výške 5% 

na financovanie projektov, ktorých celkové rozpočtové náklady nepresahujú 10.000,- EUR t.j. 

max.500,- EUR. 

 

Uznesenie č.   5.6/2018:  

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

Schvaľuje:   spoluúčasť vo výške 5%  na financovanie projektov, ktorých celkové rozpočtové  

                      náklady nepresahujú 10.000,- EUR t.j. max.500,- EUR. 

                      

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

   Ján Marcin, Mgr. Ľubica Telekyová  

                       proti :          -     

                       zdržal sa:     -        

 

      Ďalej v tomto bode starosta obce prečítal žiadosť p. Milana Džugana o prenájom 

nebytových priestorov v 4 – BJ (miestnosť kde mala ambulanciu p. MUDr. Žofčáková). 

Poslanci OZ po prejednaní tejto žiadosti sa zhodli, že nebytové priestory dajú do prenájmu p. 

Milanovi Džuganovi. Po premeraní miestnosti stanovia cenu za nebytové priestory. 

 

 

 



Uznesenie č.   5.7/2018:  

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

Schvaľuje:  prenájom nebytových priestorov v 4 – BJ pre p. Milana Džugana za cenu 

nebytových  

                     priestorov 

 

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

   Ján Marcin, Mgr. Ľubica Telekyová  

                       proti :          -     

                       zdržal sa:     -        

 

K bodu 6. Diskusia 

 

      Diskusia prebiehala priebežne pri jednotlivých bodoch obecného zastupiteľstva 

 

K bodu 7. Záver 

 

      Pred ukončením zasadnutia bol návrhovou komisiou predložený návrh uznesenia z tohto 

OZ, ktorý poslanci schválili bez pripomienok. 

 

Uznesenie č.   5.8/2018:  

 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  

                       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 Kornúc  ........................................ 

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

 


