
Z Á P I S N I C A 

Z ustanovujúceho zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Úbrež, 

konaného dňa 30.10.2019 o 18:00 hod. v sobášnej miestnosti v Úbreži.    

 

Prítomní:         Ing. Martin Hvižďak, starosta obce 

Poslanci:   Jana Hvižďaková, Ján Skyba, Ján Kováč, Roman Balog, Miroslav 

Ščerbanovský, Martin Olejník, Ing. Dušan Zajac          

Neprítomní:    

Ďalší prítomní:   Ing. Michaela Faix 

Verejnosť:                 Ján Stariak, Ján Serbák, Gejza Holub, Mária Kováčová, Dávid Balog 

 

 

Program: 
1. Otvorenie 

2. Oznámenie o nástupe náhradníkov kandidátov na voľné poslanecké miesta v Úbreži 

3. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

4. Určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

5. Schválenie programu  zasadnutia 

6. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

7. Schválenie sobášiacich a disponujúcich podpisovým vzorom k bankovému účtu obce 

8. Návrh na voľbu komisii: 

- finančná komisia, 

- kultúrna a športová komisia, 

- komisia pre verejný poriadok a riešenie sťažnosti, 

- komisia o ochrane verejnému záujmu pri výkone funkcií verejných  funkcionárov 

9. Rôzne 

10. Interpelácie poslancov obecného zastupiteľstva 

11. Diskusia 

12. Záver 

 

 

K bodu 1. Otvorenie 

 Zasadnutie obecného zastupiteľstva (ďalej len OZ) otvoril a viedol starosta obce, ktorý záro-

veň skonštatoval, že OZ je uznášaniaschopné, nakoľko je prítomná nadpolovičná väčšina poslan-

cov. 

Uznesenie č. 7.1/2019:   

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

            zriadení v z. n. p. 

 

Konštatuje: 

-  že ustanovujúce   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 § 4 Rokovacieho  

poriadku. 

-  že obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné, nakoľko je prítomná nadpolovičná väčšina 

poslancov(viď prezenčná listina). 

 

 

 

 



K bodu  2. Oznámenie o nástupe náhradníkov kandidátov na voľné poslanecké miesta v Úbreži 

V tomto bode predniesol starosta obce oznámenie o nástupe náhradníkov kandidátov na voľné 

poslanecké miesta v Úbreži. Toto oznámenie tvorí prílohu zápisnice a bolo zverejnené na webovej 

stránke a úradnej tabuli dňa 23.10.2019. 

 

 

K bodu  3. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

 V tomto bode prečítali sľub poslancov p. Martin Olejník a p. Miroslav Ščerbanovský,  

a následne ho na znak súhlasu podpísali a boli im odovzdané osvedčenia o ich zvolení. 

  

 

K bodu 4. Určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

       V tomto bode starosta obce určil: 

 

Návrhová komisia:   Martin Olejník, Miroslav Ščerbanovský, Ing. Dušan Zajac  

Overovatelia:  Ján Kováč, Ján Skyba 

Zapisovateľka:   Ing. Michaela Faix  

 

 

K bodu  5. Schválenie programu  zasadnutia 

       V tomto bode starosta obce prečítal program rokovania, ktorý bol bez pripomienok poslancami 

OZ schválený. 

Uznesenie č. 7.2/2019  : 

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 ako bol predložený starostom obce bez pripomienok OZ. 

 

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

Ščerbanovský, Martin Olejník, Ing. Dušan Zajac 

                       proti :                -   

                      zdržal sa:           - 

                                                          

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 

 

1. Otvorenie 

2. Oznámenie o nástupe náhradníkov kandidátov na voľné poslanecké miesta v Úbreži 

3. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

4. Určenie zapisovateľa, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 

5. Schválenie programu  zasadnutia 

6. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

7. Schválenie sobášiacich a disponujúcich podpisovým vzorom k bankovému účtu obce 

8. Návrh na voľbu komisii: 

- finančná komisia, 

- kultúrna a športová komisia, 

- komisia pre verejný poriadok a riešenie sťažnosti, 

- komisia o ochrane verejnému záujmu pri výkone funkcií verejných  funkcionárov 

9. Rôzne 

10. Interpelácie poslancov obecného zastupiteľstva 

11. Diskusia 

12. Záver 



K bodu 6. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 Starosta obce Ing. Martin Hvižďak oboznámil poslancov OZ o skutočnosti, že v zmysle 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je nutné poveriť poslanca 

OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť OZ v zákonom určených prípadoch.  Na zvolávanie a 

vedenie OZ obce Úbrež v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta 

a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov poveril 

p. Martina Olejníka. 

 

Uznesenie č.  7.3/2019 : 

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

 zriadení v z. n. p. 

 

Poveruje: - p. Martina Olejníka zvolávaním a vedením OZ obce Úbrež (v prípade                

neprítomnosti alebo nečinnosti starostu obce).   

 

 

K bodu  7. Schválenie sobášiacich a disponujúcich podpisovým vzorom k bankovému účtu obce 
 Povinnosť sobášiť vyplýva z funkcie starostu obce alebo povereným poslancom OZ. Z tohto 

dôvodu podľa § 4 ods. 1 zákona 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov navrhol starosta za sobášiaceho doplniť p. Martina Olejníka namiesto 

p. Fričovej, a za sobášny deň ktorýkoľvek deň v pracovnom týždni. Pre podpisové vzory 

k bankovému účtu navrhol p. Ing. Dušana Zajaca a p. Jána Skybu. 

 

Uznesenie č.  7.4/2019 : 

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

zriadení v z. n. p. 

Poveruje:  -    Sobášiaciach p. Ing. Dušana Zajaca a p. Martina Olejníka  a za sobášny deň  

                          ktorýkoľvek deň v pracovnom týždni. 

- Pre podpisové vzory k bankovému účtu obce p Ing. Dušana Zajaca a p. Jána Skybu 

 

 

K bodu  8. Návrh na voľbu komisií: 

V tomto bode novozvolený starosta obce Ing. Martin Hvižďak navrhol: 

 

 

- finančná a inventarizačná komisia:  predseda  Martin Olejník 

                                                           člen   Ing. Dušan Zajac 

       Ing. Michaela Faix – za pracovníčku ocú 

 

- kultúrna a športová komisia:  predseda  Jana Hvižďaková 

                                                           člen       Miroslav Ščerbanovský 

       Ján Kováč 

        

- komisia pre verejný poriadok a riešenie sťažnosti:  predseda   Ján Skyba 

                                                                                   člen            Jana Hvižďaková 

                                                                                                     Miroslav Ščerbanovský 

                                                                      Roman Balog 

                          Ján Kováč 

                          Martin Olejník 

                          Ing. Dušan Zajac 

                          Gejza Holub – za občana 



 

- komisia o ochrane verejnému záujmu pri výkone funkcií verejných  funkcionárov pre riešenie 

   konfliktov voči verejnému záujmu: predseda   Ing. Dušan Zajac 

                 člen         Ján Skyba 

                                                                              Jana Hvižďaková 

                                                                              Miroslav Ščerbanovský 

                                                                              Roman Balog 

                                   Ján Kováč 

                        Martin Olejník 

 

             

Uznesenie č. 7.5/2019 : 

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

zriadení v z. n. p. 

 

Schvaľuje:   
- finančná a inventarizačná komisia:  predseda  Martin Olejník 

                                                           člen   Ing. Dušan Zajac 

       Ing. Michaela Faix – za pracovníčku ocú 

 

- kultúrna a športová komisia:  predseda  Jana Hvižďaková 

                                                           člen       Miroslav Ščerbanovský 

       Ján Kováč 

        

- komisia pre verejný poriadok a riešenie sťažnosti:  predseda   Ján Skyba 

                                                                                   člen            Jana Hvižďaková 

                                                                                                     Miroslav Ščerbanovský 

                                                                      Roman Balog 

                          Ján Kováč 

                          Martin Olejník 

                          Ing. Dušan Zajac 

                          Gejza Holub – za občana 

 

- komisia o ochrane verejnému záujmu pri výkone funkcií verejných  funkcionárov pre riešenie 

   konfliktov voči verejnému záujmu: predseda   Ing. Dušan Zajac 

                 člen         Ján Skyba 

                                                                              Jana Hvižďaková 

                                                                              Miroslav Ščerbanovský 

                                                                              Roman Balog 

                                   Ján Kováč 

                        Martin Olejník 

  

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

Ščerbanovský, Martin Olejník, Ing. Dušan Zajac 

                       proti :                -   

                      zdržal sa:           - 

 

 

K bodu  9. Rôzne  

V tomto bode starosta obce prečítal  žiadosť p. Jána Stariaka o poskytnutie finančných prostriedkov 

vo výške 700€. Poslankyňa Hvižďaková prejavila záujem o bližšie informácie a priblíženie rozsahu 

havarijného stavu strechy domu p. Stariaka na opravu ktorej podal žiadosť. Po rozsiahlej diskusii 



starosta obce prisľúbil pomoc z obecného úradu, a zároveň finančnú výpomoc na zabezpečenie 

materiálu vo výške 500€, pričom sa o práce postará obecný úrad. 

 

Uznesenie č. 7.6/2019 

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

zriadení v z. n. p. 

Schvaľuje:        Žiadosť Jána Stariaka o poskytnutie finančného príspevku vo výške 500 €, pričom 

o prácu sa postará obecný úrad 

 

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

Ščerbanovský, Martin Olejník, Ing. Dušan Zajac 

                       proti :                -   

                      zdržal sa:           - 

 

 

 

K bodu  11. Interpelácia poslancov obecného zastupiteľstva  

V tomto bode poslanci nemali žiaden bod na prejednanie. 

 

 

 

K bodu  12. Diskusia  

Starosta obce informoval poslancov a prítomných občanov o prebiehajúcich prácach na čistení 

dankovej uličky. Zároveň informoval o montáži osvetlenia miestneho cintorína. 

Oboznámil poslancov taktiež aj o možnosti obstarania dekoračného vianočného osvetlenia. Priblížil 

cenovú reláciu dekorácií. Poslankyňa Hvižďaková poznamenala, že by bolo vhodné doplniť približne 

5 nových dekorácií. 

Starosta obce podal informáciu o tom, že sa obec zapojila do projektu komunitného centra a terénnej 

sociálnej práce. Informoval taktiež aj o získaní dotácie 3 000€ na projekt detského ihriska.  

Poslankyňa Hvižďaková sa spýtala, čo bude obec robiť s napadaným lístím po obci. Starosta obce 

prisľúbil, že obecný úrad v dohľadnej dobe to lístie sprace. 

 

 

K bodu   13. Návrh na uznesenie 

            V tomto bode starosta obce Ing. Martin Hvižďak vyzval p. Ing. Dušana Zajaca, aby prečítal 

návrh na uznesenie. Po prečítaní návrhu uznesenia, poslanci OZ jednohlasne schválili uznesenia 

z dnešného zasadnutia.  

 

Uznesenie č. 7.7/2019  

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

zriadení v z. n. p. 

 

Schvaľuje:             Uznesenie z dnešného zastupiteľstva 

  

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

Ščerbanovský, Martin Olejník, Ing. Dušan Zajac 

                       proti :                -   

                      zdržal sa:           - 

 

 

 



K bodu 13. Záver 

 Starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie OZ.  

 

Zapísala:  Ing. Michaela Faix 

 

Overovatelia:     

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

 

Ján Skyba   ............................................ 

 

 

 

 

 

 

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

                                                                                         Ing. Martin Hvižďak    

                                                                                                         starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


