Z Á PI S N I CA
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Úbrež,
konaného dňa 11.04.2019 o 16:30 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

Ján Serbák, Ing. Jana Kornúcová, Marcela Hvižďaková, Gejza Holub, Martin Balog

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie
Určenie overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a zapisovateľa
Schválenie programu rokovania
Predaj domu č. 244 – CKN 192 Úbrež
Odpredaj bytov v 6BJ a 4BJ
Delegovanie zástupcov do Rady školy za zriaďovateľa
Projekt – výstavba a rekonštrukcia miestnych chodníkov
Rôzne ( cenová ponuka autobusová zastávka, žiadosť o prenájom priestorov, cenová
ponuka vianočných ozdôb,...)
9. Diskusia
10. 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.
Uznesenie č. 3.1 /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
Ing. Dušan Zajac, Ján Skyba
Ján Kováč, Marianna Šimonová, Roman Balog
Ing. Michaela Birčáková

Overovatelia:
Návrhová komisia:
Zapisovateľka:

K bodu 3. Schválenie programu rokovania
Uznesenie č. 3.2/2019 :
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. 244 – CKN 192 Úbrež
5. Odpredaj bytov v 6BJ a 4BJ
6. Delegovanie zástupcov do Rady školy za zriaďovateľa
7. Projekt – výstavba a rekonštrukcia miestnych chodníkov
8. Rôzne ( cenová ponuka autobusová zastávka, žiadosť o prenájom priestorov, cenová
ponuka vianočných ozdôb,...)
9. Diskusia
10. Záver

K bodu 4. Predaj domu č. 244 – CKN 192 Úbrež
Starosta obce oboznámil poslancov a prítomných občanov o zhotovení znaleckého posudku na rod.
dom so súpisným číslom č. 244, a predniesol zároveň návrh na odkúpenie domu spôsobom
uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve s nastaveným splátkovým kalendárom so sumou 100€
mesačne, kde po splatení celkovej hodnoty 5 600€ bude rodinný dom prepísaný na p. Martina
Baloga. Prítomní poslanci skonštatovali, že by bolo vhodné aby bol dom splatený do obdobia 4
rokov.
Uznesenie č. 3.3/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Úbrež v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.

Schvaľuje:
Hlasovanie:

Predaj domu č. 244 – CKN 192 Úbrež
za: Gabriela Fričová, Jana Hvižďaková, Marianna Šimonová, Ján Skyba,
Roman Balog, Ján Kováč, Ing. Dušan Zajac
proti :
zdržal sa:

-

K bodu 5. Odpredaj bytov v 6BJ a 4BJ
Pri tomto bode oboznámil starosta obce o stave bytoviek a o zvyšujúcich sa nákladoch obce, pričom
túto skutočnosť skonštatovali aj poslanci. Prítomní poslanci sa zhodli, že najvhodnejšou
alternatívou bude predaj bytoviek jednotlivým občanom, pričom prvá v poradí sa bude predávať
6BJ a predkupné právo budú mať obyvatelia, ktorí majú s obcou uzatvorenú nájomnú zmluvu
k bytom.
K predaju 4BJ sa poslanci zhodli na vysporiadaní pozemku pod bytovkou.
Uznesenie č. 3.4/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Úbrež v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
Schvaľuje:
Hlasovanie:

Odpredaj 6BJ a vysporiadanie pozemku pod 4BJ
za: Gabriela Fričová, Jana Hvižďaková, Marianna Šimonová, Ján Skyba,
Roman Balog, Ján Kováč, Ing. Dušan Zajac
proti :
zdržal sa:

-

K bodu 6. Delegovanie zástupcov do Rady školy za zriaďovateľa
Starosta obce predniesol poslancom a prítomným občanom návrh na delegovanie zástupcov z radov
poslancov za členov Rady školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. Ing. Jana Kornúcová objasnila
fungovanie Rady školy. Pri delegovaní jednotlivých členov sa strhla živá diskusia. Prítomní
poslanci boli oboznámení o súčasnom zložení Rady školy. P. poslankyňa Hvižďaková vyjadrila
nesúhlas s nominovaným Gejzom Holubom, navrhla namiesto neho Ing. Janu Kornúcovú. Pri
hlasovaní poslanci zvolili nových členov Rady školy v zložení: Gabriela Fričová, Slavomíra
Skybová, Gejza Holub a Ivana Balogová.
Uznesenie č. 3.5/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Úbrež v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.

Berie na vedonie:
1) návrh na odvolanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy ZŠ s MŠ Úbrež, predložený Ing.
Martinom Hvižďakom, starostom obce Úbrež
2) návrh na delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy ZŠ s MŠ Úbrež, predložený Ing.
Martinom Hvižďakom, starostom obce Úbrež
Schvaľuje:

Hlasovanie:

1) odvolanie zástupcov zriaďovateľa z Rady školy ZŠ s MŠ Úbrež
2) delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy ZŠ s MŠ Úbrež

Gabriela Fričová, Jana Hvižďaková, Ján Skyba, Roman Balog,

za:

Ján Kováč, Ing. Dušan Zajac
proti :
zdržal sa:

Marianna Šimonová

K bodu 7. Projekt – výstavba a rekonštrukcia miestnych chodníkov
Starosta obce predložil prítomným poslancom OZ prospekty, týkajúce sa projektov pre obce
nachádzajúce sa v Atlase rómskym komunít, kde je obec Úbrež oprávneným žiadateľom. Približný
odhad projektanta na chodník od Kultúrneho domu po dom p. Zahorčaka je približne 100 000 €.
Poslankyňa Šimonová poznamenala, že by bolo vhodné zrekonštruovať radšej existujúce chodníky
ako výstavba nového chodníka. Poslankyňa Hvižďakova vyjadrila záujem o zapojenie sa aj do
projektu sociálneho podniku.
Uznesenie č. 3.6/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Úbrež v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
Berie na vedomie:
Hlasovanie:

Projekt – výstavba a rekonštrukcia miestnych chodníkov

za: Gabriela Fričová, Jana Hvižďaková, Marianna Šimonová, Ján Skyba,
Roman Balog, Ján Kováč, Ing. Dušan Zajac
proti :
zdržal sa:

-

K bodu 8. Rôzne ( cenová ponuka autobusová zastávka, žiadosť o prenájom priestorov,
cenová ponuka vianočných ozdôb,...)
Starosta obce predložil prítomným poslancom OZ cenovú ponuku na autobusovú zastávku od firmy
BEFOR. P. Serbák a poslankyňa Šimonová vyjadrili jasný nesúhlas voči osadeniu autobusovej
zastávky. Následne sa strhla živá diskusia k obecnej hliadke.

Uznesenie č. 3.7/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Úbrež v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
Neschvaľuje:
Hlasovanie:

Obstaranie autobusovej zastávky na dolnú zastávku
za: Gabriela Fričová, Jana Hvižďaková, Marianna Šimonová, Ján Skyba,
Roman Balog, Ján Kováč, Ing. Dušan Zajac
proti :
zdržal sa:

-

Starosta obce oboznámil poslancov o cenovej ponuke od firmy TIPLUX na vianočné osvetlenie.
Uznesenie č. 3.8/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Úbrež v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
Berie na vedomie:
Hlasovanie:

Ponuku vianočného osvetlenia od firmy TIPLUX

za: Gabriela Fričová, Jana Hvižďaková, Marianna Šimonová, Ján Skyba,
Roman Balog, Ján Kováč, Ing. Dušan Zajac
proti :
zdržal sa:

-

Starosta obce oboznámil o žiadosti speváckeho súboru Savana na poskytnutie 350 € na obstaranie
látky na tričká, sukne a šatky.
Uznesenie č. 3.9/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Úbrež v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
Schvaľuje:
Savana
Hlasovanie:

Poskytnutie dotácie 350 € na obstaranie látky na tričká, sukne a šatky pre súbor

za: Gabriela Fričová, Jana Hvižďaková, Marianna Šimonová, Ján Skyba,
Roman Balog, Ján Kováč, Ing. Dušan Zajac
proti :
zdržal sa:

-

Starosta obce oboznámil poslancov a prítomných občanov o žiadosti od OFK Úbrež na transfer
finančných prostriedkov vo výške 1000 €. Následne dal starosta obce hlasovať.

Uznesenie č. 3.10/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Úbrež v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
Schvaľuje:
Hlasovanie:

Poskytnutie dotácie 1 000€ pre OFK Úbrež
za: Gabriela Fričová, Jana Hvižďaková, Marianna Šimonová, Ján Skyba,
Roman Balog, Ján Kováč, Ing. Dušan Zajac
proti :
zdržal sa:

-

Starosta obce oboznámil poslancov a prítomných občanov o žiadosti od Mgr. Marcely Hvižďakovej
na zriadenie občerstvenia v priestoroch kultúrneho domu oproti Potravinám Alex. P. poslankyňa
Fričová položila otázku týkajúcu sa otváracích hodín, ktoré následne Mgr. Hvižďaková
zodpovedala a uviedla čas od 11:00 hod. do 21:00 hod.
Uznesenie č. 3.11/2019
Obecné zastupiteľstvo Obce Úbrež v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z. n. p.
Schvaľuje:
Hlasovanie:

Žiadosť o poskytnutie priestorov na prenájom pre Mgr. Hvižďakovú
za: Gabriela Fričová, Jana Hvižďaková, Marianna Šimonová, Ján Skyba,
Roman Balog, Ján Kováč, Ing. Dušan Zajac
proti :
zdržal sa:

-

Starosta obce informoval o zapísaní budov Domu smútku a Požiarnej zbrojnice na list vlastníctva
pre MVN. Do budúcna plánuje aj prepísanie z MNV na Obec Úbrež.

K bodu 9. Diskusia
Starosta obce informoval o stavaní mája - akcii konanej 30.04.2019 vo večerných hodinách
približne o 17-stej hodine, kde bude vystupovať skupina Savana, skupina I. Tótha. Poslankyňa
Šimonová vyslovila návrh, že vystupovať by mohli aj žiaci Základnej školy. Poslanec Skyba
navrhol, že vhodný priestor na konanie akcie je ihriska za Základnou školou. Starosta taktiež
informoval o možnosti vystúpenia súboru z Markoviec.
Poslankyňa Šimonová upozornila na zákaz vypaľovania trávy a suchých konárov, keďže je obdobie
kedy sa upratujú dvory a záhrady. Taktiež na potrebu uskladnenia stavebného odpadu a bioodpadu.

K bodu 9. Záver
Starosta poďakoval prítomným poslancom za účasť a aktivitu na zasadnutí a ukončil
zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Zapísal/(a):

Ing. Michaela Birčáková

...........................................
Ing. Martin Hvižďak
starosta obce

Overovatelia:

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

