
Z Á P I S N I C A  

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Úbrež,  

konaného dňa 21.06.2019 o 18:00 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. Mária Kirilová – kontrolórka obce 

   Ing. Jana Kornúcová, Ing. Daniel Tiža, Gejza Holub, Miroslav Kiš 

 

Program:  
1. Otvorenie 

2. Určenie overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a zapisovateľa 

3. Schválenie programu rokovania 

4. Predaj domu č.d.244 na p.č. CKN 192 v k.ú. Úbrež 

5. Podmienky prenájmu pozemku (cintorín) – Košická arcidiecéza  

6. VZN – o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými 

zdrojmi znečisťovania. 

7. Záverečný účet obce Úbrež za rok 2018, Stanovisko HK k záverečnému účtu obce 

Úbrež za rok 2018.  

8. Schválenie dokumentácie krízového štábu obce Úbrež  

9. Schválenie prípravy pre zapojenie sa do plánovaných výziev na rekonštrukciu 

obecného úradu a výstavby materskej škôlky  

10. VZN – o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce 

11. Rôzne – žiadosť o poskytnutie jednorazovej finančnej podpory – Miroslav Kiš, 70 

výročie OFK, Zhrnutie výdavkov 1. máj a MDD, žiadosť o poskytnutie dotácie 

OFK. 

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.   4.1 /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:   Roman Balog, Ján Kováč 

Návrhová komisia:    Jana Hvižďaková, Gabriela Fričová, Ing. Dušan Zajac 

Zapisovateľka:           Ing. Michaela Birčáková  

 

K bodu 3. Schválenie programu rokovania 

 

Uznesenie č.   4.2/2019 : 

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. Predaj domu č.d.244 na p.č. CKN 192 v k.ú. Úbrež 

5. Podmienky prenájmu pozemku (cintorín) – Košická arcidiecéza  

6. VZN – o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými 

zdrojmi znečisťovania. 

7. Záverečný účet obce Úbrež za rok 2018, Stanovisko HK k záverečnému účtu obce 

Úbrež za rok 2018.  

8. Schválenie dokumentácie krízového štábu obce Úbrež  

9. Schválenie prípravy pre zapojenie sa do plánovaných výziev na rekonštrukciu 

obecného úradu a výstavby materskej škôlky  

10. VZN – o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce 

11. Rôzne – žiadosť o poskytnutie jednorazovej finančnej podpory – Miroslav Kiš, 70 



výročie OFK, Zhrnutie výdavkov 1. máj a MDD, žiadosť o poskytnutie dotácie 

OFK. 

12. Diskusia  

13. Záver 

 

K bodu 4. Predaj domu č.d.244 na p.č. CKN 192 v k.ú. Úbrež 

Starosta obce oboznámil poslancov a prítomných občanov o budúcom predaji rodinného domu 

súpisné číslo 244 na parc. 192, evidovaný na LV č. 544 katastrálneho územia obce Úbrež, okres 

Sobrance, a to formou prevodu majetku obce z dôvodu osobitného zreteľa na nadobúdateľa Martina 

Baloga, trv. bytom Úbrež 244. 

 

 

Uznesenie č.   4.3/2019 : 

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

zriadení v z. n. p. 

 

Schvaľuje:  spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce, ako prípad hodný 

osobitného zreteľa. 

 

 

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

  Roman Balog, Ján Kováč, Ing. Dušan Zajac 

                        proti :                -   

                      zdržal sa:           - 

 

 

K bodu 5. Podmienky prenájmu pozemku (cintorín) – Košická arcidiecéza  

Starosta obce prečítal prítomným list z košickej arcidiecézy týkajúci sa prenájmu pozemkov pod 

cintorínom na uzatvorenie dlhodobej zmluvy, kde oboznámil prítomných o cene nájmu za jeden m2, 

čo činí 1 cent/m2. V celkovej cene činí ročná suma za nájom pre košickú arcidiecézu 79,71 €.  

Jana Hvižďaková položila otázku týkajúcu sa odpredaja pozemku pod budovou domu smútku, ktorú 

jej zodpovedal p. Tiža.  

 

Uznesenie č. 4.4/2019                  

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

zriadení v z. n. p. 

 

Schvaľuje:          nájom pozemkov cintorína medzi cirkvami a obcou Úbrež a podpísanie zmluvy 

medzi obcou Úbrež a cirkvami                                

 

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

  Roman Balog, Ján Kováč, Ing. Dušan Zajac 

                       proti :          -      

                       zdržal sa:     -        



 

K bodu 6. VZN – o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými 

zdrojmi znečisťovania. 

Starosta obce oboznámil poslancov o pripravenom VZN o ochrane ovzdušia. 

D. Tiža oboznámil poslancov o cenníku za znečistenie ovzdušia, ktorá činí prílohu VZN a vysvetlil 

jednotlivé položky. 

Pri stanovovaní hodnôt VZN sa strhla živá diskusia, ktorá sa zakončila hlasovaním a následným 

schválením VZN.  

 

 

Uznesenie č. 4.5/2019 

 

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

zriadení v z. n. p. 

 

Schvaľuje: VZN – o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými 

zdrojmi znečisťovania.                              

 

Hlasovanie:   za:  -  Jana Hvižďaková, , Ján Skyba, Roman Balog, Ján Kováč,  

       Ing. Dušan Zajac 

                       proti :          -      

                       zdržal sa:     -       Gabriela Fričová, Marianna Šimonová 

 

 

 

K bodu 7. Záverečný účet obce Úbrež za rok 2018, Stanovisko HK k záverečnému účtu obce 

Úbrež za rok 2018.  

Ing. Birčáková prečítala Záverečný účet Obce Úbrež za rok 2018, Ing. M. Kirilová predniesla 

stanovisko hlavného kontrolóra obce Úbrež za rok 2018.  

Pri poplatkoch za komunálny odpad uvedených v ZÚO poslankyňa J. Hvižďaková poznamenala na 

nesúlad v predpísaných platbách a medzi úhradami za komunálny odpad v roku 2018, dôvod 

nesúladu objasnila Ing. Birčáková.  

 

Uznesenie č. 4.6/2019 

 

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

zriadení v z. n. p. 

 

BERIE NA VEDOMIE: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k 

Záverečnému účtu za rok 2018. 

 

Schvaľuje:                                              
1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu 

rezervného fondu vo výške  9140,74 EUR, ktorý bude použitý na  úhradu kapitálových 

výdavkov. 

 

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



  Roman Balog, Ján Kováč, Ing. Dušan Zajac 

                       proti :          -      

                       zdržal sa:     -        

 

K bodu 8. Schválenie dokumentácie krízového štábu obce Úbrež  

Starosta obce oboznámil poslancov a prítomných občanov o vypracovanej dokumentácií krízového 

štábu obce Úbrež. Prečítal zároveň členov krízového štábu, ktorými sú: Ing. Martin Hvižďak, Ing. 

Dušan Zajac, Ján Skyba, Roman Balog, Ján Kováč a Miroslav Frič st.  

 

Uznesenie č. 4.7/2019 

 

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

zriadení v z. n. p. 

 

Schvaľuje:        Dokumentáciu krízového štábu obce Úbrež 

 

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

  Roman Balog, Ján Kováč, Ing. Dušan Zajac 

                       proti :          -      

                       zdržal sa:     -        

 

 

 

K bodu 9. Schválenie prípravy pre zapojenie sa do plánovaných výziev na rekonštrukciu 

obecného úradu a výstavby materskej škôlky 

p. Ing. Tiža oboznámil poslancov o pripravovaných výzvach týkajúcich sa úpravy ciest, 

nevyužívaných budov a rekonštrukciu domu smútku a obecného úradu. 

Jana Hvižďaková, Gejza Holub a poslankyňa Fričová rozpútali živú diskusiu týkajúcu sa výstavby 

novej materskej škôlky, do ktorej sa zapojili takmer všetci prítomní. Zástupca starostu položil 

otázku týkajúcu sa financovania projektu, ktorú zodpovedal Ing. Tiža.  

Starosta dal hlasovať za prípadne zapojenie sa do plánovaných výziev.  

 

Uznesenie č. 4.8/2019 

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

zriadení v z. n. p. 

 

Neschvaľuje:        Zapojenie sa do plánovanej výzvy týkajúcej sa výstavbu materskej školy 

 

Hlasovanie:   za: Roman Balog, Ján Kováč 

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

Ing. Dušan Zajac 

                        zdržal sa:     -        

 

 

Schvaľuje:        Zapojenie sa do plánovanej výzvy týkajúcej sa rekonštrukciu domu smútku 

 

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

  Roman Balog, Ján Kováč, Ing. Dušan Zajac 



                         proti:   -  

                        zdržal sa:     -        

 

K bodu 10 VZN – o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce 

Starosta obce objasnil potrebu schválenia VZN obce o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce. 

Prítomní poslanci a starosta obce prediskutovali podmienky pri poskytnutí dotácie. Následne dal 

starosta za návrh hlasovať.  

 

Uznesenie č. 4.9/2019 

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

zriadení v z. n. p. 

Schvaľuje:        VZN – o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce Úbrež 

 

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

  Roman Balog, Ján Kováč, Ing. Dušan Zajac 

                         proti:   -  

                        zdržal sa:     -        

 

 

 

K bodu 11 Rôzne – Žiadosť o poskytnutie jednorazovej finančnej podpory – Miroslav Kiš,  

70 výročie OFK, Zhrnutie výdavkov 1. máj a MDD, žiadosť o poskytnutie dotácie OFK. 

V prvom bode prečítal starosta obce prečítal žiadosť o poskytnutie jednorazovej finančnej podpory 

p. M. Kiša, následne poslanci OZ otvorili diskusiu.  

 

Uznesenie č. 4.10/2019 

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

zriadení v z. n. p. 

Schvaľuje:        Finančnú výpomoc pre M. Kiša vo výške 500€ 

 

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

  Roman Balog, Ján Kováč, Ing. Dušan Zajac 

                         proti:   -  

                        zdržal sa:     -        

 

Ďalším bodom o ktorom starosta obce oboznámil poslancov a žiadosti OFK Úbrež v sume 500 € 

pre fungovanie Obecného futbalového klubu. Starosta obce dal za žiadosť hlasovať. 

 

Uznesenie č. 4.11/2019 

 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 dotácie v sume 500€ pre OFK Úbrež 

 

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

  Roman Balog, Ján Kováč, Ing. Dušan Zajac 

                         proti:   -  

                        zdržal sa:     -        



 

 

 

V ďalšom bode starosta obce oboznámil poslancov o výdavkoch za akcie 1.máj a 1.jún. Poslankyňa 

Hvižďaková sa informovala, ohľadom financovania týchto akcií.  

 

Uznesenie č. 4.12/2019 

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

zriadení v z. n. p. 

 

Berie na vedomie: vyúčtovanie výdavkov za akcie 1.máj a 1.jún 

 

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

  Roman Balog, Ján Kováč, Ing. Dušan Zajac 

                         proti:   -  

                        zdržal sa:     -        

 

 

Starosta obce informoval o schválení dotácie z rozpočtu KSK vo výške 1000€ na projekt 

organizovania kultúrneho podujatia Dni obce Úbrež. 

 

Uznesenie č. 4.13/2019 

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

zriadení v z. n. p. 

 

Berie na vedomie:  poskytnutie účelovo viazanej dotácie vo výške 1000€ z rozpočtu KSK na 

organizovanie kultúrneho podujatie Dni obce Úbrež 

 

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

  Roman Balog, Ján Kováč, Ing. Dušan Zajac 

                         proti:   -  

                        zdržal sa:     -        

 

 

 

Starosta obce prečítal návrh PhDr. Aleny Timkovej na zavedenie akcie, ktorej organizácia by sa 

stala tradíciou obce.  

 

Uznesenie č. 4.14/2019 

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

zriadení v z. n. p. 

 

Berie na vedomie:  zavedenie tradície v organizovaní akcie v obci Úbrež 

 

 

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

  Roman Balog, Ján Kováč, Ing. Dušan Zajac 

                         proti:   -  



                        zdržal sa:     -        

 

Starosta obce upozornil poslancov o výročí 70 rokov od založenia futbalového klubu v obci Úbrež 

a následnej plánovanej oslave tohto výročia v auguste 2019.  
 

Uznesenie č. 4.15/2019 
 Obecné  zastupiteľstvo Obce Úbrež v súlade § 11 ods. 4  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p. 

 

Berie na vedomie: Organizáciu oslavy 70 rokov futbalu v obci Úbrež 

 

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

  Roman Balog, Ján Kováč, Ing. Dušan Zajac 

                         proti:   -  

                        zdržal sa:     -        

 

K bodu 12 – Diskusia  

 

Poslankyňa Hvižďaková poznamenala, že o čistení potoka nevedel nikto z poslancov a požiadala 

starostu obce, aby o plánovanom dianí dopredu oboznámil poslancov mailom. 

Zástupca starostu obce oboznámil prítomných o sťažnosti od p. Hricíkovej, týkajúcu sa výrubu  

ovocných stromov. P. Hricíková súhlasila s výrubom 3 ks stromov, pričom boli vyrúbané všetky 

stromy.  

Poslanec Skyba upozornil na potrebu doplnenia 5 ľudí do tímu OFK Úbrež, ktorí budú prítomní na 

každom futbalovom zápase.   

Poslankyňa Hvižďaková sa informovala o priebehu výstavby a pokuty týkajúcej sa farmy Chicken 

meals. Starosta obce zodpovedal otázku a podal dostupné informácie. 

Starosta obce taktiež informoval prítomných o stave prebiehajúcich prác, týkajúcich sa budúceho 

odpredaja BJ. 

Diskusia prebiehala živo pri všetkých bodoch rokovania.  

 

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:  Roman Balog   ........................................ 

   Ján Kováč   ........................................ 


