
Z Á P I S N I C A  

z  V.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Úbrež,  

konaného dňa 28.12.2018 o 16:00 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 

   Gejza Holub – pracovník obce 

       

 

Program:  
1. Otvorenie 

2. Určenie overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a zapisovateľa 

3. Schválenie programu rokovania 

4. VZN o dani za psa, dani za užívanie verejného priestranstva a miestneho poplatku 

VZN o miestnej dani z nehnuteľnosti 

VZN o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve obce Úbrež 

5. Prejednanie rozpočtu na roky 2019-2021 

6. Stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtu obce na roky 2019-2021 

7. Komunitný plán sociálnych služieb obce Úbrež na roky 2019 - 2024 

8. Program rozvoja obce 

9. Úprava rozpočtu k 31.12.2018 

10. Prejednanie vhodných pozemkov na výstavbu sociálnych bytov 

11. Rôzne ( žiadosť BJ, Zmluva o odchyte psov, Zverenie majetku obce „časť verejného 

vodovodu“ do správy VVS, a.s. Košice) 

12. Diskusia 

13. 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. 9.1 /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 je prítomná nadpolovičná väčšina 



poslancov (viď. prezenčná listina). 

 

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

 

Overovatelia:   Roman Balog, Ján Skyba 

Návrhová komisia:    Marianna Šimonová, Ján Kováč, Jana Hvižďaková 

Zapisovateľka:           Ing. Michaela Birčáková  

 

K bodu 3. Schválenie programu rokovania 

 

Uznesenie č.   9.2/2018 : 

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:  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. VZN o dani za psa, dani za užívanie verejného priestranstva a miestneho poplatku 

VZN o miestnej dani z nehnuteľnosti 

VZN o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve obce Úbrež 

5. Prejednanie rozpočtu na roky 2019-2021 

6. Stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtu obce na roky 2019-2021 

7. Komunitný plán sociálnych služieb obce Úbrež na roky 2019 - 2024 

8. Program rozvoja obce 

9. Úprava rozpočtu k 31.12.2018 

10. Prejednanie vhodných pozemkov na výstavbu sociálnych bytov 

11. Rôzne ( žiadosť BJ, Zmluva o odchyte psov, Zverenie majetku obce „časť verejného 

vodovodu“ do správy VVS, a.s. Košice) 

12. Diskusia 

13. Záver 

 

 

K bodu 4.  VZN o dani za psa, dani za užívanie verejného priestranstva a miestneho poplatku, 

VZN o miestnej dani z nehnuteľnosti, VZN o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve obce 

Úbrež 

 

V tomto bode poslanci OZ prejednali VZN č. 2/2018 VZN o dani za psa, dani za užívanie verejného 

priestranstva a miestneho poplatku, VZN č. 3/2018 o o miestnej dani z nehnuteľnosti, VZN č. 

4/2018 o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve obce Úbrež a následne bez pripomienok 

schválili. 



 

Uznesenie č. 9.3/2018 :  

 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 VZN o dani za psa, dani za užívanie verejného priestranstva 

a miestneho poplatku 

                        VZN č. 3/2018 o o miestnej dani z nehnuteľnosti 

  VZN č. 4/2018 o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve obce Úbrež 

 

 

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

  Roman Balog, Ján Kováč, Ing. Dušan Zajac 

 

                       proti :          -      

                       zdržal sa:     -        

 

 

 

K bodu 5. Prejednanie rozpočtu na roky 2019-2021 

V tomto bode predložil prítomným občanom a poslancom obecného zastupiteľstva návrh rozpočtu 

na roky 2019-2021.  

 

Poslanci OZ prerokovali pracovný materiál – návrh rozpočtu na r. 2019-2021. Rozpočet na rok 

2019 poslanci jednohlasne schválili. Rozpočty na roky 2020-2021 vzali poslanci na vedomie. 

(Rozpočet tvorí prílohu zápisnice) 

 

Uznesenie 9.4/2018 

 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 2019 

                                 

Berie na vedomie: Rozpočet na roky 2020 – 2021 

 

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

  Roman Balog, Ján Kováč, Ing. Dušan Zajac 

 

                       proti :          -      

                       zdržal sa:     -        

 

K bodu 6. Stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtu obce na roky 2019-2021 

 

V tomto bode p. Ing. Birčáková prečítala prítomným stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtu na 

roky 2019 – 2021, a následne OZ stanovisko zobralo na vedomie. (Stanovisko tvoria prílohu tejto 

zápisnice) 

 

Uznesenie č. 9.5/2018 :  

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



zriadení v z. n. p. 

 

Berie na vedomie: Stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtu obce na roky 2019 – 2021 

 

K bodu 7. Komunitný plán sociálnych služieb obce Úbrež na roky 2019 - 2024 

 

Starosta obce oboznámil poslancom o vypracovaní komunitného  plánu sociálnych služieb obce 

Úbrež na roky 2019-2024. Poslanci OZ si materiál preštudovali po zaslaní starostom na mail. 

Následne starosta dal za dokument komunitného plánu soc. služieb obce Úbrež hlasovať.  

 

Uznesenie č. 9.6/2018 :  

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

zriadení v z. n. p. 

 

Schvaľuje:  Komunitný plán sociálnych služieb obce Úbrež na roky 2019 - 2024 

 

 

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

  Roman Balog, Ján Kováč, Ing. Dušan Zajac 

 

                       proti :          -      

                       zdržal sa:     -        

 

 

 

K bodu 8. Program rozvoja obce 

Starosta obce oboznámil poslancov OZ o vypracovaní PRO p. Tižovou. Poslanci mali poslaní 

program rozvoja obce na svoje mailové adresy. Podrobne si dokument preštudovali a starosta obce 

dal za dokument hlasovať. 

 

Uznesenie č. 9.7/2018:  

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

zriadení v z. n. p. 

 

Schvaľuje:  Program rozvoja obce Úbrež na roky 2019 - 2024 

 

 

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

  Roman Balog, Ján Kováč, Ing. Dušan Zajac 

 

                       proti :          -      

                       zdržal sa:     -        

 

 

K bodu 9. Úprava rozpočtu k 31.12.2018 

Pracovníčka obce Ing. Birčáková oboznámila poslancov s úpravou rozpočtu k 31.12.2018, ktorá 

tvorí prílohu zápisnice. Poslanci OZ schválili úpravu rozpočtu za rok 2018, úpravu položiek 

a podpoložiek +,- podľa čerpania.  

 



Uznesenie č. 9.8/2018:  

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

zriadení v z. n. p. 

 

Schvaľuje:   Úprava položiek rozpočtu  k 31.12.2018 

                               

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

  Roman Balog, Ján Kováč, Ing. Dušan Zajac 

 

                       proti :          -      

                       zdržal sa:     -        

 

K bodu 10. Prejednanie vhodných pozemkov na výstavbu sociálnych bytov 

V tomto bode starosta obce informoval poslancov a prítomných občanov obce Úbrež o kúpe 

pozemku od p. Marcina. Táto informácia vyvolala medzi občanmi búrlivé reakcie a rozpútala živú 

diskusiu.  

 

Uznesenie č. 9.9/2018:  

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

zriadení v z. n. p. 

 

Berie na vedomie:   Prejednanie vhodných pozemkov na výstavbu sociálnych bytov 

                               

 

K bodu 11. Rôzne 

- Starostom obce Úbrež bola podaná informácia o výmene dvoch žiaroviek verejného 

osvetlenia na otestovanie a prípadnú kúpu a výmenu celého verejného osvetlenia. 

- Pani poslankyňa G. Fričová prečítala všetky tri žiadosti o pridelenie nájomného bytu v 6BJ 

obce Úbrež. Následne boli prítomní žiadatelia vyzvaní, aby svoje žiadosti podložili 

a vyargumentovali potrebu nového bývania. Zo žiadateľov následne svoju žiadosť stiahla p. 

Martina Balogová, a poslanci po hlasovaní pridelili byt p. Nadežde Cibuľovej. 

- Ďalším bodom o ktorom poslanci jednali bolo Zverenie majetku obce „časť verejného 

vodovodu“ do správy VVS, a.s. Košice. V tomto bode vystúpil p. Ján Olejník, bývalý 

poslanec obecného zastupiteľstva a prítomným vysvetlil ako prebiehalo pripájanie. Zástupca 

starostu Ing. Dušan Zajac prečítal prítomným poslancom dokument venovaný Zvereniu 

majetku obce „časť verejného vodovodu“ do správy VVS, a.s. Košice pre stavebné objekty 

07 Rozvodné potrubie – rozšírenie vodovodného radu „1“ a 09 Vodovodná prípojka pre 

rómsku osadu Jaruška, ktorý tvorí prílohu tento zápisnice. 

- Starosta obce informoval poslancov o uzatvorení zmluvy na odchyt psov; 

- v ďalšom bode starosta obce informoval poslancov OZ o zabezpečenom materiály a 

požiadal prítomných poslancov o pomoc pri organizovaní akcie „Silvester 2018“  

 

 

Uznesenie č. 9.10/2018:  

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

zriadení v z. n. p. 

 

Schvaľuje:   Výmenu svietidiel verejného osvetlenia 

                               

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

  Roman Balog, Ján Kováč, Ing. Dušan Zajac 



 

                       proti :          -      

                       zdržal sa:     -        

 

 

Uznesenie č. 9.11/2018:  

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

zriadení v z. n. p. 

 

Schvaľuje:   Pridelenie bytu v 6BJ pre p. Nadeždu Cibuľovú 

                               

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

  Roman Balog, Ján Kováč, Ing. Dušan Zajac 

 

                       proti :          -      

                       zdržal sa:     -        

 

 

Uznesenie č. 9.12/2018:  

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

zriadení v z. n. p. 

 

Schvaľuje:   Zverenie majetku obce „časť verejného vodovodu“ do správy VVS, a.s.     

Košice pre stavebné objekty 07 Rozvodné potrubie – rozšírenie vodovodného radu „1“ 

a 09 Vodovodná prípojka pre rómsku osadu Jaruška     

                           

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

  Roman Balog, Ján Kováč, Ing. Dušan Zajac 

 

                       proti :          -      

                       zdržal sa:     -        

 

 

Uznesenie č. 9.13/2018:  

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

zriadení v z. n. p. 

 

Berie na vedomie:   Zmluvu o odchyte psov 

                               

 

Uznesenie č. 9.14/2018:  

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

zriadení v z. n. p. 

 

Berie na vedomie:   Organizovanie akcie „Silvester 2018“ 

                               

 

 

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:                                          ........................................ 

    

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


