
Z Á P I S N I C A  

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Úbrež,  

konaného dňa 15.02.2019 o 17:00 hod. v obradnej miestnosti obce Úbrež  

 

Prítomní:         Ing. Martin Hvižďak, starosta obce 

Poslanci:   Gabriela Fričová, Jana Hvižďaková, Marianna Šimonová, Ján Skyba,  

  Roman Balog, Ján Kováč, Ing. Dušan Zajac 

Neprítomní:   

Ďalší prítomní:    Ing. Michaela Birčáková – pracovníčka obce 

   Ing. Daniel Tiža, Lukáš Gadžo, Nadežda Cibuľová, Klára Džuganová, 

Františka Pupalová, Milan Džugan, Monika Draganová, Lesana Bilá, Marcela Bilá, Tibor Bilý, 

Tibor Bilý 

 

Program:  
1. Otvorenie 

2. Určenie overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a zapisovateľa 

3. Schválenie programu rokovania 

4. Prejednanie rekonštrukcie 6BJ a 4BJ 

5. Správa o výsledku finančnej kontroly HK za rok 2018 a Správa o kontrolnej činnosti 

HK obce Úbrež za kontrolované obdobie kalendárneho roka 2018 

6. Rôzne  - Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce za obdobie od 1.3.2019 do 

31.8.2019 

7. Diskusia 

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.   2.1/2019:   

 

 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:   Marianna Šimonová, Gabriela Fričová 

Návrhová komisia:    Ján Kováč, Jana Hvižďaková, Ján Skyba 

Zapisovateľka:           Ing. Michaela Birčáková  

 

K bodu 3. Schválenie programu rokovania 

 

Uznesenie č.   2.2/2019: 

 

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:  Gabriela Fričová, Jana Hvižďaková, Marianna Šimonová, Ján Skyba,  

  Roman Balog, Ján Kováč, Ing. Dušan Zajac 

                        proti :                -   

                      zdržal sa:           - 

                                                          

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 

1. Otvorenie 

2. Určenie overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a zapisovateľa 

3. Schválenie programu rokovania 

4. Prejednanie rekonštrukcie 6BJ a 4BJ 

5. Správa o výsledku finančnej kontroly HK za rok 2018 a Správa o kontrolnej činnosti 

HK obce Úbrež za kontrolované obdobie kalendárneho roka 2018 

6. Rôzne   

7. Diskusia 

8. Záver 

 

 

K bodu 4.  Prejednanie rekonštrukcie 6BJ a 4BJ 

Starosta obce informoval o viacerých alternatívach a vyzval Ing. D. Tižu aby objasnil možný 

spôsob. 1, spôsob financovania obnovy BJ v obci Úbrež objasnil p. Ing. D. Tiža, upozornil, že pri 

spôsobe čerpania fin. prostriedkov zo ŠFRB je potrebné ručiť opravným fondom, vymenoval ďalšie 

podmienky a poslanci OZ spolu so starostom obce skonštatovali, že tento spôsob je vysoko 

nevýhodný. O druhom spôsobe informoval starosta obce, ide o čerpanie predscháleného 

kontokorentného úveru pri  2,5% úrokovej miere.  

Ide o rekonštrukciu BJ – voda, odpad, výmena okien, kúrenie a žumpa.  

D. Tiža vyslovil návrh o vzniku fondu opráv, kam ľudia prispievajú pri prípadnú údržbu a opravy.  

F. Pupalová vyjadrila názor za všetkých obyvateľov bytoviek, že budú súhlasiť aj so zvýšeným 

nájmom ak bude vidieť rozdiel pri podmienkach obývanosti. Starosta obce vyzval prítomných aby 

sa vyjadrili k financovaniu prostredníctvom úveru. P. poslankyňa Hvižďaková navrhla, aby sa 

spísali požiadavky jednotlivých nájomníkov osobitne, a postupne aby sa spĺňali návrhy každého 



obyvateľa. P. Draganová navrhla, aby prvou vecou na riešenie v lete bolo vykurovanie. M. Džugan 

upozornil na deravú strechu na 4BJ.  

Viacero poslancov sa zhodlo na možnom prípadnom budúcom odpredaji bytových jednotiek. 

Starosta po diskusii zdôraznil, že budúci týždeň začne riešiť majstrov, zisťovať rozpočet a ďalšie 

skutočnosti týkajúce sa budúcej rekonštrukcie. 

 

 

Uznesenie č. 2.3/2019                  

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

zriadení v z. n. p. 

 

Konštatuje:       Budúcu rekonštrukciu bytových jednotiek                                      

 

Hlasovanie:   za:  Gabriela Fričová, Jana Hvižďaková, Marianna Šimonová, Ján Skyba,  

  Roman Balog, Ján Kováč, Ing. Dušan Zajac 

 

                       proti :          -      

                       zdržal sa:     -        

 

 

 

 

K bodu 5. Správa o výsledku finančnej kontroly HK za rok 2018 a Správa o kontrolnej 

činnosti HK obce Úbrež za kontrolované obdobie kalendárneho roka 2018 

V tomto bode prečítala Ing. Birčáková Správu o výsledku finančnej kontroly HK za rok 2018 

a Správu o kontrolnej činnosti HK obce Úbrež za kontrolované obdobie kalendárneho roka 2018, 

ktoré tvoria prílohu tejto zápisnice.  

 

 

Uznesenie č. 2.4/2019                  

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

zriadení v z. n. p. 

 

Berie na vedomie:              Správa o výsledku finančnej kontroly HK za rok 2018  

Správa o kontrolnej činnosti HK obce Úbrež za kontrolované obdobie         

kalendárneho roka 2018                                

 

Hlasovanie:   za:   Gabriela Fričová, Jana Hvižďaková, Marianna Šimonová, Ján Skyba,  

  Roman Balog, Ján Kováč, Ing. Dušan Zajac 

 

                       proti :          -      

                       zdržal sa:     -        

 

 

 

K bodu 6. Rôzne 

V tomto bode prečítala Ing. Birčáková návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 

obdobie od 1.3.2019 do 31.8.2019. Starosta obce dal následne za návrh plánu hlasovať. 



 

 

Uznesenie č. 2.5/2019                  

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

zriadení v z. n. p. 

 

Schvaľuje:              Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za obdobie 

od 1.3.2019 do 31.8.2019 

 

Hlasovanie:   za:  Gabriela Fričová, Jana Hvižďaková, Marianna Šimonová, Ján Skyba,  

  Roman Balog, Ján Kováč, Ing. Dušan Zajac 

 

                       proti :          -      

                       zdržal sa:     -        

 

 

K bodu 11. Diskusia 

Diskusia prebiehala priebežne pri jednotlivých bodoch obecného zasadnutia.  

 

 

 

K bodu  9. Záver 

 

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

zasadnutie obecného.  

 

 

Zapísal/(a):   Ing. Michaela Birčáková                      

 

 

 

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

                                                                              Ing. Martin Hvižďak    

                                                                                                              starosta obce 

 

 

 

 

Overovatelia:            Marianna Šimonová  ........................................ 

    

   Gabriela Fričová  ........................................ 

 

  


