
Z Á P I S N I C A  

zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Úbrež,  

konaného dňa 12.12.2019 o 17:00 hod. v obradnej miestnosti obce Úbrež  

 

Prítomní:         Ing. Martin Hvižďak, starosta obce 

Poslanci:   Jana Hvižďaková, Ján Skyba, Roman Balog, Ján Kováč, Ing. Dušan Zajac, 

Miroslav Ščerbanovský, Martin Olejník 

Neprítomní:   

Ďalší prítomní:   Mgr. Patrícia Tižová – pracovníčka obce 

 

Program:  

 Otvorenie 

 Určenie overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a zapisovateľa 

 Schválenie programu rokovania 

 Schválenie zapojenia sa do projektu výstavby MŠ 

 Kúpa pozemku KN C 560 - LV 624 o výmere 1847 m2 – zámer výstavby MŠ 

 VZN o miestnej dani z nehnuteľnosti 

 VZN o dani za psa, dani za určovanie verejného priestranstva, miestny poplatok za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2020 a ďalšie zdaňovanie 

obdobia 

 VZN – o podmienkach určovania a vyberania úhrad za služby a prenájom priestorov 

majetku obce Úbrež 

 Správa audítora 

 Oznámenie o upozornení prokurátora  

 Protest prokurátora proti uzneseniu OZ obce Úbrež č. 8.7/2018 zo dňa  10.12.2018   

 Zásady odmeňovania poslancov OZ 

 Rozpočtové opatrenia č. 1, č. 2 

 Stanovisko HK k rozpočtu obce 

 Návrh rozpočtu obce na roky 2020-2022 

 Odvolanie a delegovanie členov do školskej rady 

 Schválenie vstupu do mikroregiónu Borolo  

 Harmonogram zasadnutí OZ na rok 2020 

 Rôzne – žiadosť na výmenu domácej vodárne (4BJ), žiadosť ZŠ – poskytnutie financií, 

žiadosť Riaditeľa ZŠ o udelenie plnej moci – odstránenie havarijného stavu telocvične, 

Žiadosť - Financovanie z podielových daní obce Úbrež pre MŠ a školské zariadenia 

ZŠsMŠ Úbrež v jej zriaďovateľskej pôsobnosti v roku 2019, Žiadosť Ján Stariak 

 Interpelácie poslancov 

 Diskusia  

 Záver 

 

K bodu 1. Otvorenie 

  

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

privítal poslancov a prítomných na zasadnutí obecného zastupiteľstva a zároveň skonštatoval, že na 



zasadnutí obecného zastupiteľstva je prítomných 6 poslancov obecného zastupiteľstva a zasadnutie  

je uznášaniaschopné, nakoľko  je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov. Od začiatku zasadnutia 

obecného zastupiteľstva bol neprítomný poslanec Miroslav Ščerbanovský (1).  

 

Uznesenie č.   8.1 /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  

 

Starosta obce navrhol overovateľov zápisnice v nasledujúcom zložení: 

 

Overovatelia:   Ing. Dušan Zajac, Martin Olejník 

 

Starosta obce navrhol návrhovú komisiu v zložení: 

 

Návrhová komisia:    Roman Balog, Ján Skyba, Jana Hvižďaková 

 

Zapisovateľka:           Mgr. Patrícia Tižová  

 

Proti zloženiu  návrhovej komisie nepredniesol námietky žiaden poslanec.  

 

 

K bodu 3. Schválenie programu rokovania 

 

Program rokovania obecného zastupiteľstva  dostali poslanci v písomnej podobe a starosta obce 

požiadal poslancov o ďalšie návrhy, prípadne námietky. Žiaden poslanec nemal námietky ani 

návrhy na doplnenie programu rokovania.  

 

Uznesenie č.   8.2/2019 : 

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: 6 - Ing. Dušan Zajac, Ján Kováč, Martin Olejník, Roman Balog, Ján Skyba,                      

               Jana Hvižďaková 

  

                        proti : 0 

                           zdržal sa:  0 

     neprítomný: 1 - Miroslav Ščerbanovský 

 

 



K bodu 4. Schválenie zapojenia sa do budúcej výzvy výstavba a rekonštrukcia materských 

škôl v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít vrátane vybavenia 

 

Predkladá: Ing. Martin Hvižďak, starosta obce  

 

Starosta obce informoval poslancov, že materiál rokovania dostali v písomnej podobe. 

Starosta obce oboznámil poslancov a prítomných občanov o plánovanom vyhlásení výzvy 

zameranej na výstavbu a rekonštrukciu materských škôl v obciach s prítomnosťou 

marginalizovaných rómskych komunít vrátane vybavenia, ktorá bude vyhlásená Ministerstvom 

vnútra Slovenskej republiky. Starosta obce informoval, že je avizované vyhlásenie predmetnej 

výzvy  v mesiaci december 2019, prípadne január 2020. Takisto informoval o predpokladanom 

spolufinancovaní projektu.  K predmetnému bodu nepredniesol nikto otázky ani pripomienky. 

 

Uznesenie č.   8.3/2019 : 

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

zriadení v z. n. p. 

 

Schvaľuje:  Zapojenie sa do výzvy výstavba a rekonštrukcia materských škôl v obciach s 

prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít vrátane vybavenia 

a spolufinancovanie predmetného projektu vo výške 5%. 

 

Hlasovanie:       za: 6 -  Ing. Dušan Zajac, Ján Kováč, Martin Olejník, Roman Balog, Ján Skyba,                      

                Jana Hvižďaková  

  

                        proti : 0 

                           zdržal sa: 0 

     neprítomný: 1 - Miroslav Ščerbanovský 

 

 

K bodu 5. Kúpa pozemku KN C 560 - LV 624 o výmere 1847 m2  na účel zámeru výstavby MŠ 

 

Predkladá: Ing. Martin Hvižďak, starosta obce  

 

Starosta obce oboznámil poslancov a ostatných prítomných o potrebe odkúpenia pozemku 

na parcele KN C č.560, vedenej na LV 624 o výmere 1847 m2, v k.ú. Úbrež, druh pozemku – 

záhrady, vo vlastníctve Jána Vargu v podiele 1/1 na zámer výstavby materskej školy v obci Úbrež. 

Zároveň informoval, že vlastník predmetnej nehnuteľnosti, p. Varga s predajom súhlasil a stanovil 

cenu pozemku 1 700  €. K predmetnému bodu nepredniesol nikto otázky ani pripomienky. 

 

Uznesenie č. 8.4/2019                  

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

zriadení v z. n. p. 

 



Schvaľuje:  Odkúpenie pozemku zapísaného na LV 624, parcela registra C - 560 o výmere 

1847 m2, druh pozemku - záhrada, umiestnenie pozemku - pozemok umiestnený v zastavanom 

území obce, v k.ú. Úbrež, obec Úbrež, v sume 1700 € od Jána Vargu, ktorý je výlučným vlastníkom 

nehnuteľnosti v podiele 1/1  na zámer výstavby materskej školy v obci Úbrež.  
 

Hlasovanie:  za: 6 -   Ing. Dušan Zajac, Jana Hvižďaková, Roman Balog, Ján Skyba, Ján Kováč, 

             Martin Olejník 

                       proti : 0 

                       zdržal sa: 0 

            neprítomný: 1 - Miroslav Ščerbanovský  

  

 

K bodu 6. VZN č.4/2019 o miestnej dani z nehnuteľnosti 

 

Predkladá: Ing. Martin Hvižďak, starosta obce  

 

Starosta obce oboznámil poslancov o navrhnutom VZN o miestnej dani z nehnuteľnosti a o 

jeho zmenách a úpravách oproti ešte platnému VZN o miestnej dani z nehnuteľnosti. Takisto 

uviedol, že voči tomuto VZN neboli vznesené pripomienky. K predmetnému bodu nepredniesol 

nikto otázky ani pripomienky. 

 

 

Uznesenie č. 8.5/2019 

 

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

zriadení v z. n. p. 

 

Schvaľuje: Všeobecne záväzné nariadenie č.4/2019 o miestnej dani z nehnuteľnosti. 

 

Hlasovanie:   za: 6 -   Ing. Dušan Zajac, Jana Hvižďaková, Roman Balog, Ján Skyba, Ján Kováč, 

                Martin Olejník  
                       proti : 0  

                       zdržal sa: 0 

               neprítomný: 1 - Miroslav Ščerbanovský  

  

 

K bodu 7. VZN č.5/2019 o dani za psa, dani za určovanie verejného priestranstva, miestny 

poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2020 a ďalšie 

zdaňovacie obdobia 

 

Predkladá: Ing. Martin Hvižďak, starosta obce  

 

Starosta obce oboznámil poslancov o navrhnutom VZN o dani za psa, dani za určovanie 

verejného priestranstva, miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na 

kalendárny rok 2020 a ďalšie zdaňovacie obdobia. Starosta obce uviedol, že daň za psa a daň za psa 

chovaného v objektoch firiem sa nemenili, zmena nastala pri dani za komunálny odpad a to nárast o 



1 €, čiže z 11€ na 12€ a pre právnické osoby je nárast na dani za komunálny odpad 3€, čiže z 30€ na 

33€. Starosta obce ďalej uviedol, že toto k tomuto VZN neboli vznesené pripomienky.  K 

predmetnému bodu nepredniesol nikto otázky ani pripomienky. 

 

 

Uznesenie č. 8.6/2019 

 

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

zriadení v z. n. p. 

 

Schvaľuje: Všeobecne záväzné nariadenie č.5/2019 o dani za psa, dani za určovanie verejného 

priestranstva, miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 

2020 a ďalšie zdaňovanie obdobia. 

 

Hlasovanie:   za: 6 -   Ing. Dušan Zajac, Jana Hvižďaková, Roman Balog, Ján Skyba, Ján Kováč, 

                Martin Olejník  
                       proti : 0  

                       zdržal sa: 0 

               neprítomný: 1 - Miroslav Ščerbanovský       

 

K bodu 8. VZN č.6/2019 o podmienkach určovania a vyberania úhrad za služby a prenájom 

priestorov majetku obce Úbrež 

 

Predkladá: Ing. Martin Hvižďak, starosta obce  

 

Starosta obce oboznámil poslancov a prítomných občanov o nevrhnutom VZN – 

o podmienkach určovania a vyberania úhrad za služby a prenájom priestorov majetku obce Úbrež. Starosta 

obce uviedol, že predmetné VZN je znova prerokovávané na základe ústneho podnetu občanov.  Vo VZN je 

navrhnuté zníženie sumy za prenájom sály Kultúrneho domu z 200€ na 120€ vo vykurovacom období aad 

zníženie na 100 € v nevykurovacom období. Poslanec Skyba navrhol zníženie poplatku za kosenie 

krovinorezom z 15€ na 10 €.  Poslankyňa Hvižďaková poznamenala, že je potrebné, aby občania 

prenajímajúci si sálu Kultúrneho domu dbali na dodržiavanie nočného kľudu, rovnako, že je potrebné na to 

týchto občanov upozorniť. K predmetnému bodu nepredniesol nikto otázky ani pripomienky. Takisto 

poslankyňa Hvižďaková uviedla, že by bolo vhodné upozorniť občanov, ktorí majú prenajatú sálu 

Kultúrneho domu, aby hromadne neparkovali pred Kultúrnym domom, ale využívali parkovacie miesta pred 

Obecným úradom. 

       

Uznesenie č. 8.7/2019 

 

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

zriadení v z. n. p. 

 

Schvaľuje:        Všeobecne záväzné nariadenie č.6/2019 o podmienkach určovania a vyberania 

úhrad za služby a prenájom priestorov majetku obce Úbrež, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie 

o podmienkach určovania a vyberania úhrad za služby a prenájom priestorov majetku obce Úbrež 

 

Hlasovanie:   za: 6 -   Ing. Dušan Zajac, Jana Hvižďaková, Roman Balog, Ján Skyba, Ján Kováč, 



                Martin Olejník  

                       proti : 0  

                       zdržal sa: 0 

           neprítomný: 1 - Miroslav Ščerbanovský 

 

 

K bodu 9. Správa audítora 

 

Predkladá: Ing. Martin Hvižďak, starosta obce 

 

Starosta obce uviedol, že správa audítora za rok 2018 bola prejednaná na komisii konanej 

pred zasadnutím obecného zastupiteľstva. Nahliadnutie do správy audítora bolo umožnené každému 

poslancovi a rovnako je možné aktuálne do nej nahliadnuť. Zároveň informoval, že správu audítora 

nie je možné kopírovať ani ďalej šíriť. Správu vypracovala audítorka Ing. Podolcová. Závery správy 

audítora nepreukázali žiadne výrazné nedostatky ani pochybenia. Audítorka sa v správe vyjadrila, 

že jej boli poskytnuté dostatočné informácie a materiály. K predmetnému bodu nepredniesol nikto 

otázky ani pripomienky. 

 

Uznesenie č. 8.8/2019 

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

zriadení v z. n. p. 

 

Berie na vedomie: Správu audítora za rok 2018. 

    

 

K bodu 10. Oznámenie o upozornení prokurátora  

 

Predkladá: Ing. Martin Hvižďak, starosta obce 

 

Starosta obce informoval poslancov o upozornení prokurátora, JUDr. Mihalcovej, ktoré sa 

týkalo kontroly obecných zastupiteľstiev od decembra 2018. Starosta obce oboznámil poslancov, že 

v upozornení prokurátora bola vytknutá skutočnosť, že Obec nemá schválený harmonogram 

zasadnutí obecných zastupiteľstiev, takisto stručné a nejasné formulácie niektorých uznesení                     

a to, aby sa podobné záležitosti v budúcnosti neopakovali. K predmetnému bodu nepredniesol nikto 

otázky ani pripomienky. 

 

 

Uznesenie č. 8.9/2019 

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

zriadení v z. n. p. 

 

Berie na vedomie:  Upozornenie prokurátora zn. Pd 202/19/8807 – 2 zo dňa 22.11.2019, 

ktoré považuje za dôvodné. 

 

 

 

 

 



K bodu 11. Protest prokurátora proti uzneseniu OZ obce Úbrež č. 8.7/2018 zo dňa 10.12.2018 

Predkladá: Ing. Martin Hvižďak, starosta obce 

 Starosta obce informoval poslancov o doručení protestu prokurátora, JUDr. Mihalcovej, proti 

uzneseniu obecného zastupiteľstva obce Úbrež č.8.7/2018, ktorým obecné zastupiteľstvo obce Úbrež 

schválilo „Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva a členov komisií zriadených pri obecnom 

úrade v Úbreži“ a navrhla napadnuté uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Úbrež č.8.7/2019 zo dňa 

10.12.2018 ako nezákonné zrušiť. Uvedené uznesenie je v rozpore s §15 ods. 1 a §25 zákona č.369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Ďalej starosta obce informoval, že v zmysle protestu 

prokurátora prijatím uznesenia 8.7/2018 v došlo k porušeniu právnych predpisov a teda úprava obce Úbrež 

nie je v súlade s aktuálnou právnou úpravou. Zároveň starosta oboznámil, že o proteste prokurátora ste 

povinný rozhodnúť do 60 dní od jeho doručenia a v rovnakej lehote upovedomiť prokurátora.                                    

K predmetnému bodu nepredniesol nikto otázky ani pripomienky. 

 

 

Uznesenie č. 8.10/2019 

 

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

zriadení v z. n. p. 

 

A) Vyhovuje: Protestu prokurátora zn. Pd 208/19/8807 – 2 zo dňa 26.11.2019  proti uzneseniu 

Obecného zastupiteľstva obce Úbrež č. 8.7/2018 zo dňa 10.12.2018, nakoľko ho považuje za 

dôvodný. 

B) Zrušuje: Na základe protestu prokurátora zn. Pd 208/19/8807 – 2 zo dňa 26.11.2019 Uznesenie 

č. 8.7/2018 zo dňa 10.12.2018 ako nezákonné.  

 

Hlasovanie:       za: 6 - Ing. Dušan Zajac, Ján Kováč, Martin Olejník, Roman Balog, Ján  Skyba, 

                                      Jana Hvižďaková 

                        proti : 0 

                           zdržal sa:  0 

 neprítomný: 1 - Miroslav Ščerbanovský      

 

 

K bodu 12. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva 

Predkladá: Ing. Martin Hvižďak, starosta obce 

 

 Starosta obce predložil novovypracované Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva 

obce Úbrež, vypracované na základe prostestu prokurátora, JUDr. Mihalcovej, ktoré vzalo Obecné 

zastupiteľstvo na vedomie v bode 11,  ktorými sa rušia Zásady odmeňovania poslancov schválené uznesením 

8.7/2018 zo dňa 10.12.2018. K predmetnému bodu nepredniesol nikto otázky ani pripomienky. 

 

Uznesenie č. 8.11/2019 

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

zriadení v z. n. p. 
 

Schvaľuje: Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Úbrež zo dňa 

12.12.2019, ktorými sa rušia Zásady odmeňovania poslancov schválené uznesením 8.7/2018 zo dňa 

10.12.2018, v zmysle protestu prokuratúra Okresnej prokuratúry, zn. Pd 208/19/8807 – 2 zo dňa 26.11.2019 

prerokovaného v bode 11.  
 

Hlasovanie:       za: 6 - Ing. Dušan Zajac, Ján Kováč, Martin Olejník, Roman Balog, Ján  Skyba, 



                                      Jana Hvižďaková 

                        proti : 0 

                           zdržal sa:  0 

 neprítomný: 1 - Miroslav Ščerbanovský      

 

 

K bodu 13.  Rozpočtové opatrenia č. 1, č. 2 

 

Predkladá: Ing. Martin Hvižďak, starosta obce 

 

 V ďalšom bode starosta obce oboznámil poslancov o rozpočtových opatreniach č.1 a č.2, 

ktoré dostali poslanci v písomnej podobe. Ďalej informoval, že týmito opatreniami došlo k úprave 

navrhnutého rozpočtu na rok 2019 v zmysle reálneho čerpania. K predmetnému bodu nepredniesol 

nikto otázky ani pripomienky. 

 

Uznesenie č. 8.12/2019 

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

zriadení v z. n. p. 

 

Schvaľuje: rozpočtové opatrenia č. 1 a  č. 2 v predloženom znení.  

 

Hlasovanie:       za: 6 - Ing. Dušan Zajac, Ján Kováč, Martin Olejník, Roman Balog, Ján  Skyba, 

                                      Jana Hvižďaková 

                        proti : 0 

                           zdržal sa:  0 

                           neprítomný: 1 - Miroslav Ščerbanovský   

 

 

K bodu 14. Návrh rozpočtu Obce Úbrež na roky 2020-2022 

 

Predkladá: Ing. Martin Hvižďak, starosta obce 

 

 Starosta obce predložil návrh rozpočtu Obce Úbrež na roky 2020-2022. Zároveň 

skonštatoval, že návrh  rozpočtu Obce Úbrež na roky 2020-2022 bol poslancom predložený včas v 

písomnej podobe. K predmetnému bodu nepredniesol nikto otázky ani pripomienky.  

 

Uznesenie č. 8.13/2019 

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

zriadení v z. n. p. 

 

Schvaľuje:  Rozpočet Obce Úbrež na rok 2020 

 

Berie na vedomie: Návrh rozpočtu obce Obce Úbrež na roky 2021-2022. 
 

 

Hlasovanie:       za: 6 - Ing. Dušan Zajac, Ján Kováč, Martin Olejník, Roman Balog, Ján  Skyba, 



                                      Jana Hvižďaková 

                        proti : 0 

                           zdržal sa:  0 

 neprítomný: 1 - Miroslav Ščerbanovský  

 

K bodu 15. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2020-2022 

 

Predkladá: Ing. Martin Hvižďak, starosta obce 

 

 Starosta obce informoval o predloženom stanovisku hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu 

Obce Úbrež na roky 2020-2022, ktorý je predmetom bodu 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva.                     

K predmetnému bodu nepredniesol nikto otázky ani pripomienky. 

 

Uznesenie č. 8.14/2019 

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

zriadení v z. n. p. 

 

Berie na vedomie:  Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu Obce Úbrež na roky 2020-2022.  

 

 

K bodu 16.  Odvolanie a delegovanie členov do školskej rady 

 

Predkladá: Ing. Martin Hvižďak, starosta obce 

 

 Starosta obce predložil poslancom návrh na odvolania členov Rady školy pri ZŠ s MŠ 

Úbrež, Slavomíry Skybovej a Gabriely Fričovej, za zriaďovateľa, a takisto informoval, že                           

k predmetnému bodu rokovania zasadnutia OZ bola predložená aj dôvodová správa. V zmysle 

predloženej dôvodovej správy navrhol starosta obce odvolať z Rady školy pri ZŠ s MŠ Úbrež za 

zriaďovateľa Slavomíru Skybovú z dôvodu konfliktu záujmu, nakoľko sa stala zamestnancom ZŠ                

s MŠ Úbrež a Gabrielu Fričovú za zriaďovateľa, ktorá z dôvodu, že stratila dôveru zriaďovateľa.                    

K predmetnému bodu nepredniesol nikto otázky ani pripomienky.  

 
 

Uznesenie č. 8.15/2019 

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

zriadení v z. n. p. 

 

Berie na vedomie:  

1. Návrh na odvolanie zástupcov zriaďovateľa z 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:  

1. Odvolanie zástupcov zriaďovateľa z Rady školy ZŠ s MŠ Úbrež, Slavomíru Skybovú 

a Gabrielu Fričovú 



2. Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy ZŠ s MŠ Úbrež, Martina Olejníka 

a Dávida Baloga 

 

Hlasovanie:       za: 6 - Ing. Dušan Zajac, Ján Kováč, Martin Olejník, Roman Balog, Ján  Skyba, 

                                      Jana Hvižďaková 

                        proti : 0 

                           zdržal sa:  0 

 neprítomný: 1 - Miroslav Ščerbanovský 

 

K bodu 17 – Schválenie vstupu do mikroregiónu Borolo  

 

Predkladá: Ing. Martin Hvižďak, starosta obce 

 

             Starosta obce predniesol návrh na schválenie vstupu do Mikroregiónu Borolo                                  

s odôvodnením, že vstup do Mikroregiónu Borolo predstavuje pre Obec Úbrež možnosť rozvoja 

obce na regionálnej úrovni a takisto možnosť zapojiť sa v budúcnosti do spoločných projektov 

predkladaných týmto združením. Ďalej informoval o výške členského ročného poplatku vo výške 

120 €.  K predmetnému bodu nepredniesol nikto otázky ani pripomienky.  

 

Uznesenie č. 8.16/2019 

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

zriadení v z. n. p. 

 

Schvaľuje:  

vstúpenie obce Úbrež do mikroregiónu Borolo. 

 

Hlasovanie:       za: 6 - Ing. Dušan Zajac, Ján Kováč, Martin Olejník, Roman Balog, Ján  Skyba, 

                                      Jana Hvižďaková 

                        proti : 0 

                           zdržal sa:  0 

     neprítomný: 1 - Miroslav Ščerbanovský 

 

K bodu  18. Harmonogram zasadnutí Obecného zastupiteľstva  

 
Predkladá: Ing. Martin Hvižďak, starosta obce 

 

 Starosta predložil poslancom návrh harmonogramu zasadnutí Obecného zastupiteľstva na 

rok 2020.  K predmetnému bodu nepredniesol nikto otázky ani pripomienky.  

 

 

Uznesenie č. 8.17/2019 

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

zriadení v z. n. p. 

 

Schvaľuje:  

harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2020 v predloženom znení. 



 

Hlasovanie:       za: 6 - Ing. Dušan Zajac, Ján Kováč, Martin Olejník, Roman Balog, Ján  Skyba, 

                                      Jana Hvižďaková 

                        proti : 0 

                           zdržal sa:  0 

     neprítomný: 1 - Miroslav Ščerbanovský 

 

 

K bodu  19. Rôzne 

 

 Starosta obce predložil poslancom OZ žiadosť nájomcov 6 bytovej jednotky o kúpu nového 

darlingu - domácej vodárne s odôvodnením, že súčasná domáca vodáreň je zastaralá                                        

a opotrebovanie sa prejavuje na jej funkčnosti. Starosta obce uviedol, že cena predmetnej domácej 

vodárne je  340 € bez demontáže a montáže. Starosta poznamenal, že predpokladaná suma za 

demontáž a montáž domácej vodárne bude predstavovať približne 100 – 150 €. Poslanec Skyba 

uviedol, že demontáž je jednoduchá, podobne aj montáž nového kusu, v súvislosti s čím sa vyjadril, 

že demontáž a montáž je možné previesť jednoducho a nie je potrebné platiť za tieto úkony. Po 

poslaneckej diskusii sa poslanci vzájomne zhodli, aby Obec schválila kúpu novej domácej vodárne 

pre 6 bytovú jednotku bez demontáže a montáže v sume 340 €.  

 

Uznesenie č. 8.18/2019 

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

zriadení v z. n. p. 

 

Schvaľuje: kúpu domácej vodárne nájomcov bytov v  štvorbytovej jednotke vo vlastníctve obce 

v sume 340€ bez poplatkov za demontáž a montáž.   

 

Hlasovanie:       za: 7 - Ing. Dušan Zajac, Ján Kováč, Martin Olejník, Roman Balog, Ján Skyba,  

                                      Jana Hvižďaková, Miroslav Ščerbanovský 

  

                        proti : 0 

                           zdržal sa:  0 

     neprítomný: 0 

 

 

 Ďalej starosta obce predložil poslancom žiadosť ZŠ s MŠ Úbrež v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce o poskytnutie finančných prostriedkov na mzdy pedagogických a odborných 

zamestnancov v rámci Národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí  a žiakov za mesiac 

12/2019 vo výške 3 290,11 €. Zároveň informoval, že Zš s MŠ žiada o poskytnutie finančných 

prostriedkov na preklenutie vyplatenia miezd v rámci uvedeného Národného projektu, pričom po 

refundácii týchto miezd ZŠ s MŠ, vráti tieto finančné prostriedky zriaďovateľovi späť.                                       

K predmetnému bodu nepredniesol nikto otázky ani pripomienky.  

 

 

 

 

 



Uznesenie č. 8.19/2019 

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

zriadení v z. n. p. 

 

Schvaľuje: žiadosť ZŠ s MŠ o poskytnutie finančných prostriedkov na mzdy pedagogických 

a odborných zamestnancov v rámci Národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí                    

a žiakov za mesiac 12/2019 vo výške 3 290,11 €. 

 

Hlasovanie:       za: 7 - Ing. Dušan Zajac, Ján Kováč, Martin Olejník, Roman Balog, Ján Skyba,  

                                      Jana Hvižďaková, Miroslav Ščerbanovský 

  

                        proti : 0 

                           zdržal sa:  0 

     neprítomný: 0 

 

 Ďalej starosta obce predložil OZ žiadosť riaditeľa ZŠ s MŠ Úbrež, Mgr. Václava Petrovčíka, 

o udelenie splnomocnenia pre riaditeľa ZŠ s MŠ na realizáciu riešenia havarijného stavu školskej 

telocvične – zákazky s názvom: „Základná škola s materskou školou,  Úbrež 141 – Odstránenie 

havarijného stavu školskej telocvične“ s uvedením, na ktoré úkony sa vzťahuje (Predloženie 

žiadosti na OÚ Košice – odbor školstva, zabezpečenie požadovanej dokumentácie na riešenie 

havarijného stavu, realizácia verejného obstarávania, zabezpečenie realizácie diela vrátane 

finančného vysporiadania). Medzi poslancami prebiehala diskusia v tejto veci, prevládal názor, že 

havarijný stav by mal riešiť zriaďovateľ, nie samostatne ZŠ s MŠ.  

 

Uznesenie č. 8.20/2019 

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

zriadení v z. n. p. 

 

Neschvaľuje: udelenie splnomocnenia pre riaditeľa ZŠ s MŠ na realizáciu riešenia havarijného 

stavu školskej telocvične – zákazky s názvom: „Základná škola s materskou školou,  Úbrež 141 – 

Odstránenie havarijného stavu školskej telocvične“ v plnom rozsahu. 

 

Hlasovanie:       za: 7 - Ing. Dušan Zajac, Ján Kováč, Martin Olejník, Roman Balog, Ján Skyba,  

                                      Jana Hvižďaková, Miroslav Ščerbanovský 

  

                        proti : 0 

                           zdržal sa:  0 

     neprítomný: 0 

 

 Poslancov OZ starosta obce v ďalšej časti informoval o vykonanej obhliadke poškodenej 

strechy občana Jána Stariaka, ktorému bol uznesením 7.6/2019 dňa 30.10.2019 schválený finančný 

príspevok na opravu poškodenej strechy  na základe ním podanej žiadosti zo dňa 25.10.2019, za 

podmienok, že realizáciu opravy vykoná obec. Starosta obce informoval, že na základe vykonanej 

miestnej obhliadky dňa 20.11.2019 a 21.11.2019 bolo zistené  poškodenie strechy v takom rozsahu, 

že realizácia opravy nebude možná, nakoľko z dôvodu oslabenia a poškodenia nosnej drevenej 

konštrukcie strechy hrozí zrútenia celej strechy čo predstavuje ohrozenie zdravia a života 

pracovníkov realizujúcich predmetnú opravu. Zároveň uviedol, že finančný príspevok 500 € nebude 

postačovať na nákup materiálu a prác. Starosta obce informoval, že p. Jánovi Stariakovi v rámci 



riešenia jeho životnej situácie navrhol riešenie, a teda poskytnutie pomoci pri zabezpečení 

poskytovania sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb, vzhľadom na zdravotný stav a 

nepriaznivú životnú situáciu p. Stariaka. P. Stariak tento návrh odmietol.  

 

 

 

Uznesenie č. 8.21/2019 

 

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

zriadení v z. n. p. 

 

Berie na vedomie: informácie o zlom technickom stave poškodenej strechy zistenom na základe 

obhliadky na mieste, a nemožnosti realizácie opravy tejto strechy v schválenej sume, pričom 

žiadateľovi o príspevok p.Stariakovi bolo ponúknutá možnosť pomoci pri zabezpečení umiestnenia 

v zariadení sociálnych služieb.  

 

 Ďalej v rámci tohto bodu rokovania starosta obce predložil návrh na schválenie Dodatku č.1 

k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu uzavretej podľa §20a Zákona č.369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zo dňa 31.12.2015, ktorý zabezpečuje pre obec 

prenesený výkon štátnej správy v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania.                              

K predmetnému návrhu nepredniesol nikto otázky ani pripomienky.  

 

Uznesenie č. 8.22/2019 

 

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

zriadení v z. n. p. 

 

Schvaľuje: Dodatok č.1 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu uzavretej podľa §20a 

Zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zo dňa 31.12.2015. 

 

Hlasovanie:       za: 7 - Ing. Dušan Zajac, Ján Kováč, Martin Olejník, Roman Balog, Ján Skyba,  

                                      Jana Hvižďaková, Miroslav Ščerbanovský 

  

                        proti : 0 

                           zdržal sa:  0 

     neprítomný: 0 

 

 V ďalšej časti predložil starosta obce návrh na odmeny vrátane odvodov zamestnancom 

Materskej školy, školskej jedálne a školského klubu detí vo výške 193 € na jedného zamestnanca                      

v plnom pracovnom úväzku, zamestnancom s nižším pracovným úväzkom vo výške alikvotnej časti 

schválenej odmeny podľa rozsahu úväzku. K predmetnému návrhu nepredniesol nikto otázky ani 

pripomienky.  

 

Uznesenie č. 8.23/2019 

 

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

zriadení v z. n. p. 



 

Schvaľuje: Odmeny vrátane odvodov zamestnancom Materskej školy, školskej jedálne a školského 

klubu detí vo výške 193 € na jedného zamestnanca v plnom pracovnom úväzku, zamestnancom 

s nižším pracovným úväzkom vo výške alikvotnej časti schválenej odmeny podľa rozsahu úväzku. 

 

 

 

Hlasovanie:       za: 7 - Ing. Dušan Zajac, Ján Kováč, Martin Olejník, Roman Balog, Ján Skyba,  

                                      Jana Hvižďaková, Miroslav Ščerbanovský 

  

                        proti : 0 

                           zdržal sa:  0 

     neprítomný: 0 

 

 Následne predložil starosta obce žiadosť ZŠ s MŠ o poskytnutie financií vo výške 6 602 € na 

dofinancovanie originálnych kompetencií pre zariadenia ZŠ s MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti 

obce za rok 2019. K predmetnému návrhu nepredniesol nikto otázky ani pripomienky.  

 

Uznesenie č. 8.24/2019 

 

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

zriadení v z. n. p. 

 

Schvaľuje: poskytnutie financií vo výške 6 602 € na dofinancovanie originálnych kompetencií pre 

zariadenia ZŠ s MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce za rok 2019. 

 

 

Hlasovanie:       za: 7 - Ing. Dušan Zajac, Ján Kováč, Martin Olejník, Roman Balog, Ján Skyba,  

                                      Jana Hvižďaková, Miroslav Ščerbanovský 

  

                        proti : 0 

                           zdržal sa:  0 

     neprítomný: 0 

 

 

 

Zapísal/(a):   Mgr. Patrícia Tižová               

 

 

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

                                                                              Ing. Martin Hvižďak    

                                                                                                            starosta obce 

 

 

Overovatelia:  Ing. Dušan Zajac   ........................................ 

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


