
Z Á P I S N I C A  

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Úbrež,  

konaného dňa 14.12.2017 o 18:00 hod. v kancelárii starostu obce Úbrež  

 

Prítomní:         MVDr. Jozef Antonič, starosta obce 

Poslanci:   Jozef Kornúc, Ing. Martin Kornúc, Dušan Andrus 

  Ján Marcin, Mgr. Ľubica Telekyová  

Neprítomní:  Ján Olejník, Ing. Martin Hvižďák 

Ďalší prítomní:   Lucia Mirdová, – zapisovateľka  

                                                                   

Program:  

1. Otvorenie 

2. Určenie overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a zapisovateľa 

3. Schválenie programu rokovania 

4. Prejednanie rozpočtu na roky 2018 – 2020, Stanovisko hlavnej kontrolórky 

k rozpočtu obce  na roky 2018 – 2020 

5. VZN  obce Úbrež o udržiavaní verejného poriadku a čistoty 

VZN o zavedení a poskytovaní elektronických služieb 

6. Rôzne  

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  sú prítomní všetci poslanci 

obecného zastupiteľstva. 

 

Uznesenie č.  48/2017:   

 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:              Jozef  Kornúc Ján Marcin 

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

Zapisovateľka:           Lucia Mirdová 

 

K bodu  3. Schválenie programu  zasadnutia  

 

Uznesenie č.   49/2017 : 



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, Dušan Andrus 

   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. Prejednanie rozpočtu na roky 2018 – 2020, Stanovisko hlavnej kontrolórky 

k rozpočtu obce  na roky 2018 – 2020 

5. VZN  obce Úbrež o udržiavaní verejného poriadku a čistoty 

VZN o zavedení a poskytovaní elektronických služieb 

6. Rôzne  

7. Diskusia 

            8.   Záver 

 

K bodu  4. Rozpočet na roky 2018 - 2020 

 

Poslancami OZ prerokovali  pracovný materiál predložený p. Ihnátovou  (návrh rozpočtu na r. 

2018 – 2020). Rozpočet na rok 2018  jednohlasne a bez pripomienok schválili. Rozpočty na 

roky 2019 – 2020 zobrali na vedomie. Ďalej bolo prečítané stanovisko hlavnej kontrolórky 

k rozpočtu na roky 2019 – 2020, a následne OZ stanovisko zobralo na vedomie. (Rozpočet a 

Stanovisko tvoria prílohu tejto zápisnice) 

 

Uznesenie č. 50/2017 :  

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

Schvaľuje:             Neprogramový rozpočet obce na rok 2018 

                                Rozpočtové opatrenie č. 6/2017 

Berie na vedomie: Rozpočet na roky 2019 – 2020 

                               Stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtu obce na roky 2019 – 2020 

Hlasovanie:   za: Jozef Kornúc, Ing. Martin Kornúc, , Dušan Andrus  

   Ján Marcin, Mgr. Ľubica Telekyová       

                       proti :          -      

                       zdržal sa:     -        

 

K bodu  5. VZN obce Úbrež o udržiavaní verejného poriadku a čistoty, VZN o zavedení 

a poskytovaní elektronických služieb 

V tomto bode poslanci o OZ prejednali VZN č.2/2017 obce Úbrež o udržiavaní verejného 

poriadku a čistoty a VZN č.3/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb a následne 

bez pripomienok schválili. 

 

Uznesenie č. 51/2017 :  

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



o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

Schvaľuje: VZN č.2/2017 obce Úbrež o udržiavaní verejného poriadku a čistoty 

                    VZN č.3/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb 

 

Hlasovanie:   za: Jozef Kornúc, Ing. Martin Kornúc, , Dušan Andrus  

   Ján Marcin, Mgr. Ľubica Telekyová       

                       proti :          -      

                       zdržal sa:     -        

 

 

K bodu 6. Rôzne 

 

Poslanci OZ v tomto bode prejednali: 

- Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku (Zriadenie sociálneho podniku) 

Poslanci sa jednohlasnej zhodli na tom, že súhlasia so zriadením sociálneho podniku, 

bez podmienky výstavby bytov pre marginalizované rómske komunity 

- Vymenovanie inventarizačnej komisie: Kornúc Jozef, Mgr. Ľubica Telekyová, Lucia 

Mirdová 

 

Uznesenie č. 52/2017 :  

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

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

Schvaľuje:  

- Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku na zriadenie sociálneho podniku bez 

            podmienky výstavby bytov pre marginalizované rómske komunity. 

- Inventarizačnú komisiu v zložení: Kornúc Jozef, Mgr. Ľubica Telekyová, Lucia 

Mirdová 

 

Hlasovanie:   za: Jozef Kornúc, Ing. Martin Kornúc, , Dušan Andrus  

   Ján Marcin, Mgr. Ľubica Telekyová       

                       proti :          -      

                       zdržal sa:     -        

 

K bodu 7. Diskusia 

 

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.   53/2017:  

 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, Dušan Andrus 



   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:     Jozef Kornúc ........................................ 

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

 

 

 

 


