
Z Á P I S N I C A  

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Úbrež,  

konaného dňa 27.02.2020 o 17:30 hod. v obradnej miestnosti obce Úbrež  

 

Prítomní:         Ing. Martin Hvižďak, starosta obce 

Poslanci:   Martin Olejník, Jana Hvižďaková, Ján Skyba, Roman Balog, Ján Kováč,       

                                   Ing. Dušan Zajac 

Neprítomní:  Miroslav Ščerbanovský 

Ďalší prítomní:   Mgr. Patrícia Tižová – pracovníčka obce 

 

Program:  
1. Otvorenie 

2. Určenie overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a zapisovateľa 

3. Schválenie programu rokovania 

4. Schválenie výstavby MŠ a jej financovanie  

5. Čerpanie úveru na financovanie MŠ 

6. Odpredaj bytov v 6 BJ 

7. Prevod finančných prostriedkov na výstavbu detského ihriska  

8. VZN – o poskytovaní príspevku na stravovanie pre dôchodcov 

9. VZN – o učení výšky dotácie na prevádzku a mzdy v MŠ, ŠKD, ŠJ 

10. Návrh na vystúpenie zo Združenia miest a obcí Slovenska  

11. Návrh na vysupenie zo Združenia mestá a obcí sobranského regiónu  

12. Spáva o výsledku finančnej  kontroly HK obce za rok 2019 

13. Správa o kontrolnej činnosti HK obce Úbrež za rok 2019 

14. Plán kontrolnej činnosti HK obce na 1. polrok 2020 

15. Správa o vykonaní vecného poznatku  ZŠ s MŠ 

16. Rozpočtové opatrenie č.3/2019 

17. Rôzne  

18. Interpelácie poslancov 

19. Diskusia  

20. 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.   1.1 /2020:   

 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 čl. 4 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:   Ján Kováč, Roman Balog 

  

Starosta obce navrhol návrhovú komisiu v zložení: 

Návrhová komisia:    Ing. Dušan Zajac, Martin Olejník, Ján Skyba 

 

Zapisovateľka:           Mgr. Patrícia Tižová 

 

Proti zloženiu  návrhovej komisie nepredniesol námietky žiaden poslanec.  

 

 

K bodu 3. Schválenie programu rokovania 

 

Predkladá: Ing. Martin Hvižďak 

 

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.   1.2/2020 : 

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 - Martin Olejník, Jana Hvižďaková, Ján Skyba, Roman Balog,  

     Ján Kováč, Ing. Dušan Zajac 

 proti : 0 

                         zdržal sa: 0 

     neprítomný/í: 1 - Miroslav Ščerbanovský 

                                                          

 

K bodu 4. Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na výstavbu a rekonštrukciu materských 

škôl v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít vrátane vybavenia 

 

Predkladá: Ing. Martin Hvižďak 

 

Starosta obce oboznámil poslancov a prítomných občanov o potrebe schválenia predloženia 

žiadosti o poskytnutie dotácie na výstavbu a rekonštrukciu materských škôl v obciach 

s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít vrátane vybavenia, kód výzvy OPLZ-PO6-

SC612-2019-2 k projektu „Úbrež – Materská škola“, zabezpečenie realizácie projektu, 



zabezpečenie 5% spolufinancovania projektu a zabezpečenie financovania prípadných 

neoprávnených výdavkov, ktoré môžu vzniknúť v priebehu realizácie projektu. K predmetnému 

bodu nepredniesol nikto otázky ani pripomienky. 

 

 

Uznesenie č.   1.3/2020 : 

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

zriadení v z. n. p.  

 

schvaľuje:  

 

1. predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na výstavbu a rekonštrukciu materských škôl                        

v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít vrátane vybavenia na Ministerstvo 

vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje , 

kód výzvy: OPLZ-PO6-SC612-2019-2, názov projektu: „Úbrež – Materská škola“, pričom ciele 

projektu sú v súlade s platným Programom rozvoja obce a platným Územným plánom obce, 

 

2. zabezpečenie realizácie projektu „Úbrež – Materská škola“ v súlade s podmienkami poskytnutia 

nenávratného finančného príspevku,  

 

3. zabezpečenie finančných prostriedkov na povinné spolufinancovanie projektu „Úbrež – Materská 

škola“ vo výške min. 5% z celkových oprávnených výdavkov,  

 

4.  zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov projektu, ktoré vzniknú                       

v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa z rozpočtu obce. 

 

Hlasovanie:   za: 6 - Martin Olejník, Jana Hvižďaková, Ján Skyba, Roman Balog,  

     Ján Kováč, Ing. Dušan Zajac 

 proti : 0 

                         zdržal sa: 0 

     neprítomný/í: 1 - Miroslav Ščerbanovský 

 

K bodu 5. Schválenie čerpania Municipálneho úveru - Univerzál 

 

Predkladá: Ing. Martin Hvižďak 

 

Starosta obce oboznámil poslancov o potrebe čerpania už v minulosti schváleného 

Municipálneho úveru – Univerzál, poskytovaného Prima bankou Slovensko, a.s., za účelom úhrady 

projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizačného projektu k stavbe „Úbrež – 

Materská škola“ v sume 11 000€, spracovaného spoločnosťou mmm architects, s.r.o. K 

predmetnému bodu nepredniesol nikto otázky ani pripomienky. 

 

 

Uznesenie č.   1.4/2020 : 

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

zriadení v z. n. p.  

 

schvaľuje:  



čerpanie Municipálneho úveru – Univerzál vo výške 11 000 €., ktorý je v súčasnosti 

poskytovaný Prima bankou Slovensko, a.s., na úhradu projektovej dokumentácie k stavebnému 

povoleniu a realizačného projektu k stavbe „Úbrež – Materská škola“. 

 

Hlasovanie:   za: 6 - Martin Olejník, Jana Hvižďaková, Ján Skyba, Roman Balog,  

     Ján Kováč, Ing. Dušan Zajac 

 proti : 0 

                         zdržal sa: 0 

     neprítomný/í: 1 - Miroslav Ščerbanovský 

 

 

K bodu  6. Schválenie odpredaja bytov v 6 bytovej jednotke z vlastníctva obce do osobného 

vlastníctva nájomcov 

 

Predkladá: Ing. Martin Hvižďak 

 

 Starosta obce oboznámil poslancov o záujme nájomcov o odpredaj nájomných bytov v 6 

bytovom dome, č.d. Úbrež 269. Dňa 11.04.2019 uznesením č. 3.4/2019 obecné zastupiteľstvo obce 

schválilo predaj 6 bytového domu. Starosta obce informoval o potrebe hlasovania o odpredaji 

jednotlivých bytov č.1 až 6 nachádzajúcich sa v 6 bytovom dome, súp.č. 269, k. ú. Úbrež, 

postaveného na parc.reg.C č.607/4, vrátane podielu na spoločných častiach  a spoločných 

zariadeniach bytového domu  a podielu na parc.reg.C č.607/4, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve 

obce Úbrež, zaspísanom na LV 1056. Starosta ďalej informoval o vypracovanom znaleckom 

posudku č.83/2019 vyhotoveným Ing. Marekom Kočišom, na základe ktorého došlo k zápisu 

samostatných bytov nachádzajúcich sa v tomto bytovom dome do evidencie nehnuteľností, a to 

bytov 1, 2, 3, 4, 5 a 6. Zároveň informoval o výpočte ceny bytov a ceny spoluvlastníckych podielov 

na pozemkoch nachádzajúcich sa v bytovom dome č.269, vyhotoveným Ing. Marekom Kočišom, 

znalcom v odbore stavebníctvo, odvetví pozemné stavby, dňa 05.11.2019. K predmetnému bodu 

nepredniesol nikto otázky ani pripomienky. 

 

Uznesenie č.   1.5/2020 : 

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

zriadení v z. n. p.  

 

berie na vedomie: 

 - znalecký posudok č. 83/2019 vyhotovený Ing. Marekom Kočišom, Vinné č. 72, ktorým bol 

rozdelený bytový dom súp. číslo 269, postavený na parc. reg. C KN č. 607/4, kat. úz. Úbrež, ktorý 

je zapísaný na LV č. 544 ako výlučné vlastníctvo Obce Úbrež, na základe ktorého došlo k zápisu 

samostatných bytov nachádzajúcich sa v tomto bytovom dome do evidencie nehnuteľností, a to 

bytov č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6, vrátane podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach 

bytového domu a pozemku; 

 - výpočet ceny bytov a ceny spoluvlastníckych podielov na pozemkoch nachádzajúcich sa 

v bytovom dome s.č. 269 vyhotovený  Ing. Marekom Kočišom, zo dňa 05.11.2019, ktoré byty ako 

výlučné vlastníctvo obce Úbrež, vrátane podielu na spoločných častiach, spoločných zariadeniach 

a pozemku sú zapísané na LV č. 1056 obec Úbrež, kat. úz. Úbrež, na základe ktorého bola 

stanovená cena bytu č. 1 na sumu 930,82 € a príslušnej časti podielu na pozemku parc. reg. C č. 

607/4 na sumu 17,69 €, parc. reg. C č. 607/1 na sumu 74,54 €, bytu č. 2 na sumu 909,32 € 

a príslušnej časti podielu na pozemku parc. reg. C č. 607/4 na sumu 17,28 €, parc. reg. C č. 607/1 na 

sumu 72,82 €, bytu č. 3 na sumu 759,20 € a príslušnej časti podielu na pozemku parc. reg. C č. 

607/4 na sumu 14,43 €, parc. reg. C č. 607/1 na sumu 60,79 €, bytu č. 4 na sumu 1.102,44 € 



a príslušnej časti podielu na pozemku parc. reg. C č. 607/4 na sumu 20,95 €, parc. reg. C č. 607/1 na 

sumu 88,28 €, bytu č. 5 na sumu 909,32 € a príslušnej časti podielu na pozemku parc. reg. C č. 

607/4 na sumu 17,28 €, parc. reg. C č. 607/1 na sumu 72,82 €, bytu č. 6 na sumu 930,82 €  

a príslušnej časti podielu na pozemku parc. reg. C č. 607/4 na sumu 17,69 €, parc. reg. C č. 607/1 na 

sumu 74,54 € s prísl.  

 

schvaľuje: 

   - odpredaj šiestich bytov č. 1 až 6 nachádzajúcich sa v bytovom dome súpisné číslo 269 

v obci Úbrež, kat. úz. Úbrež, postaveného na parcele reg. C č. 607/4, vrátane podielu na spoločných 

častiach a spoločných zariadeniach bytového domu a podielu na parc. reg. C č. 607/4 – zastavaná 

plocha a nádvorie o výmere 154 m2, ako aj podielu na priľahlom pozemku parc. reg. C č. 607/1 – 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 649 m2, ktoré sú zapísané ako výlučné vlastníctvo obce 

Úbrež, čo vyplýva z LV č.1056 v k.ú. Úbrež, obec Úbrež, okres Sobrance, kraj Košický, 

z výlučného vlastníctva obce Úbrež do vlastníctva nájomcov za cenu stanovenú výpočtom ceny 

bytov a ceny za spoluvlastnícke podiely zo dňa 05.11.2019 vypracovaného Ing. Marekom Kočišom, 

znalcom v odbore stavebníctvo pozemné stavby, odhad hodnoty nehnuteľnosti.  

 

 

poveruje: 

- starostu obce Úbrež jednaním a podpísaním všetkých zmlúv, na základe ktorých dôjde 

k prevodu vlastníctva vyššie uvedených bytov s prísl. do vlastníctva nájomcov, ako aj všetkých 

úkonov s tým súvisiacich, vrátane návrhu na vklad údajov z kúpnych zmlúv do katastra 

nehnuteľnosti.  

 

Hlasovanie:   za: 6 - Martin Olejník, Jana Hvižďaková, Ján Skyba, Roman Balog,  

     Ján Kováč, Ing. Dušan Zajac 

 proti : 0 

                         zdržal sa: 0 

     neprítomný/í: 1 - Miroslav Ščerbanovský 

 

 

K bodu  7. Prevod finančných prostriedkov na výstavby detského ihriska 

 

Predkladá: Ing. Martin Hvižďak 

 

 Starosta obce informoval o potrebe prevodu finančných prostriedkov na výstavbu detského 

ihriska z bežného účtu obce Úbrež vo výške 3 000 € na účet, na ktorý bola poukázaná poskytnutá 

dotácia Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality na výstavbu detského ihriska.  

Prevod 3 000 € je potrebný na pokrytie narozpočtovaných prvkov, vzhľadom na to, že Radou vlády 

SR nebola poskytnutá dotácia v žiadanej výške. V jari tohto roka je naplánovaná  realizácia 

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

 

Uznesenie č.   1.6/2020 : 

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

zriadení v z. n. p.  

schvaľuje: 

prevod finančných prostriedkov na výstavbu detského ihriska z bežného účtu obce Úbrež vo 

výške 3 000 € na účet, na ktorý bola poukázaná poskytnutá dotácia Rady vlády Slovenskej 

republiky pre prevenciu kriminality na výstavbu detského ihriska. 

 



Hlasovanie:   za: 6 - Martin Olejník, Jana Hvižďaková, Ján Skyba, Roman Balog,  

     Ján Kováč, Ing. Dušan Zajac 

 proti : 0 

                         zdržal sa: 0 

     neprítomný/í: 1 - Miroslav Ščerbanovský 

 

 

K bodu  8. Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2020 o príspevku na stravovanie dôchodcov 

 

Predkladá: Ing. Martin Hvižďak 

 

 Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh VZN č.2/2020 o príspevku na 

stravovanie dôchodcov. Pôvodná navrhnutá suma poskytovaná dôchodcovi bola 0,50 €/osoba. 

Poslanci prejavili súhlas s poskytovaním 1 €/osobu.  

 

Uznesenie č.   1.7/2020 : 

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.2/2020 o  príspevku na stravovanie dôchodcov. 

 

Hlasovanie:   za: 6 - Martin Olejník, Jana Hvižďaková, Ján Skyba, Roman Balog,  

     Ján Kováč, Ing. Dušan Zajac 

 proti : 0 

                         zdržal sa: 0 

     neprítomný/í: 1 - Miroslav Ščerbanovský 

 

K bodu 9. Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020 o určení výšky dotácie na mzdy 

a prevádzku škôl a školských zariadení   

 

Predkladá: Ing. Martin Hvižďak 

 

 Starosta obce predložil poslancom návrh VZN č.1/2020 o  určení výšky dotácie na mzdy 

a prevádzku škôl a školských zariadení, pričom oboznámil poslancov, že výška dotácie na mzdy 

a prevádzku materskej školy, školskej jedálne a školského klubu detí bola vypočítaná na základe 

koeficientov pre rok 2020, zverejnených na stránke Ministerstva školstva, vedy a výskumu SR.                       

K predmetnému bodu nepredniesol nikto otázky ani pripomienky.   

 

Uznesenie č.   1.8/2020 : 

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.1/2020 o  určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl 

a školských zariadení. 



Hlasovanie:   za: 6 - Martin Olejník, Jana Hvižďaková, Ján Skyba, Roman Balog,  

     Ján Kováč, Ing. Dušan Zajac 

 proti : 0 

                         zdržal sa: 0 

     neprítomný/í: 1 - Miroslav Ščerbanovský 

 

K bodu 10. Návrh na vystúpenie zo Združenia miest a obcí Slovenska 

 

Predkladá: Ing. Martin Hvižďak  

 

 Starosta obce informoval poslancov o členstve v Združení miest a obcí Slovenska, o výške 

ročného poplatku a o možnosti vystúpenia, nakoľko obci toto členstvo doposiaľ neprinieslo žiadne 

výhody, resp. prínosy. Poslanec Olejník sa vyjadril, že členské nie je vysoké a potenciálne pre obec 

môže byť prínosné zotrvanie v združení.   

 

Uznesenie č.   1.9/2020 : 

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

zriadení v z. n. p.  

 

schvaľuje: 

vystúpenie zo Združenia miest a obcí Slovenska. 

 

Hlasovanie:   za: 6 - Martin Olejník, Jana Hvižďaková, Ján Skyba, Roman Balog,  

     Ján Kováč, Ing. Dušan Zajac 

 proti : 0 

                         zdržal sa: 0 

     neprítomný/í: 1 - Miroslav Ščerbanovský 

 

K bodu 11. Návrh na vystúpenie zo Združenia mesta a obcí Slovenska sobranského regiónu 

 

Predkladá: Ing. Martin Hvižďak  

 

 Podobne ako v bode 10 starosta informoval o členstve v Združení mesta a obcí sobranského 

regiónu. Rovnako informoval o skutočnosti, že členský príspevok sa zvýšil na 0,50€/občana. 

Predložil poslancom schválený plán činnosti na rok 2020 s rozpočtom a rozpočet za rok 2019. Obec 

nemá z členstva žiadne prínosy. K predmetnému bodu nepredniesol nikto otázky ani pripomienky.  

 

 Uznesenie č.   1.10/2020 : 

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

zriadení v z. n. p.  

 

schvaľuje: 

vystúpenie zo Združenia mesta a obcí sobranského regiónu. 

 

 

 

 

 



Hlasovanie:   za: 6 - Martin Olejník, Jana Hvižďaková, Ján Skyba, Roman Balog,  

     Ján Kováč, Ing. Dušan Zajac 

 proti : 0 

                         zdržal sa: 0 

     neprítomný/í: 1 - Miroslav Ščerbanovský 

 

 

K bodu 12. Správa o výsledku finančnej kontroly hlavného kontrolóra obce za rok 2019 

 

Predkladá: Ing. Martin Hvižďak  

 

 Starosta obce predložil poslancom správu o výsledku finančnej kontroly hlavného 

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

 

Uznesenie č.   1.11/2020 : 

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 o výsledku finančnej kontroly hlavného kontrolóra obce za rok 2019. 

 

 

K bodu 13. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Úbrež za kontrolované 

obdobie kalendárneho roka 2019 

 

Predkladá: Ing. Martin Hvižďak  

 

Starosta obce predložil poslancom správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce 

Úbrež za kontrolované obdobie kalendárneho roka 2019. K predmetnému bodu nepredniesol nikto 

otázky ani pripomienky. 

 

Uznesenie č.   1.12//2020 : 

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 o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Úbrež za kontrolované obdobie 

kalendárneho roka 2019. 

 

K bodu 14. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za obdobie od 

01.03.2020 do 31.08.2020 

 

Predkladá: Ing. Martin Hvižďak  

 

Starosta obce predložil poslancom návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce 

za obdobie od 01.03.2020 do 31.08.2020. K predmetnému bodu nepredniesol nikto otázky ani 

pripomienky. 

 

 

 



Uznesenie č.   1.13//2020 : 

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

zriadení v z. n. p.  

 

schvaľuje: 

návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za obdobie od 01.03.2020 do 

31.08.2020 

 

Hlasovanie:   za: 6 - Martin Olejník, Jana Hvižďaková, Ján Skyba, Roman Balog,  

     Ján Kováč, Ing. Dušan Zajac 

 proti : 0 

                         zdržal sa: 0 

     neprítomný/í: 1 - Miroslav Ščerbanovský 

 

K bodu 15. Správa o vykonaní vecného poznatku ZŠ s MŠ 

 

Predkladá: Ing. Martin Hvižďak  

 

Starosta obce predložil poslancom správu o vykonaní vecného poznatku vykonaného v ZŠ 

s MŠ. Správu dostali poslanci k nahliadnutiu. K predmetnému bodu nepredniesol nikto otázky ani 

pripomienky. 

 

Uznesenie č.   1.14//2020 : 

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 o vykonaní vecného poznatku vykonaného v ZŠ s MŠ. 

 

 

K bodu 16. Rozpočtové opatrenie č.3/2019 

 

Predkladá: Ing. Martin Hvižďak  

 

 Starosta obce informoval poslancov o rozpočtovom opatrení č.3/2019, ktoré bolo potrebné 

k zostaveniu ročnej účtovnej závierky  za rok 2019. 

 

 

Uznesenie č.   1.15//2020 : 

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

zriadení v z. n. p.  

 

schvaľuje: 

rozpočtové opatrenie č.3/2019. 

 

Hlasovanie:   za: 6 - Martin Olejník, Jana Hvižďaková, Ján Skyba, Roman Balog,  

     Ján Kováč, Ing. Dušan Zajac 

 proti : 0 



                         zdržal sa: 0 

     neprítomný/í: 1 - Miroslav Ščerbanovský 

 

K bodu 17. Rôzne 

 

Predkladá: Ing. Martin Hvižďak  

 

 Obec Úbrež dostala ponuku na vyhotovenie profesionálnych leteckých fotografií 

AEROFOTO jar/leto 2020 v sume 209 € bez DPH.  

 

Uznesenie č.   1.16//2020 : 

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

zriadení v z. n. p.  

 

neschvaľuje: 
ponuku na vyhotovenie profesionálnych leteckých fotografií AEROFOTO jar/leto 2020v sume 209,- 

€ bez DPH. 

 

Hlasovanie:   za: 6 - Martin Olejník, Jana Hvižďaková, Ján Skyba, Roman Balog,  

     Ján Kováč, Ing. Dušan Zajac 

 proti : 0 

                         zdržal sa: 0 

     neprítomný/í: 1 - Miroslav Ščerbanovský 

 

 

K bodu 17. Rôzne 

 

Predkladá: Ing. Martin Hvižďak  

 

 Starosta obce navrhol zakúpiť 7 ks tabletov v hodnote 840 €, ktoré by boli využívané 

poslancami na zasadnutiach obecného zastupiteľstva.  

 

Uznesenie č.   1.17//2020 : 

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

zriadení v z. n. p.  

 

schvaľuje: 

nákup 7 ks tabletov v sume 840 €.  
 

Hlasovanie:   za: 6 - Martin Olejník, Jana Hvižďaková, Ján Skyba, Roman Balog,  

     Ján Kováč, Ing. Dušan Zajac 

 proti : 0 

                         zdržal sa: 0 

     neprítomný/í: 1 - Miroslav Ščerbanovský 

 

 



K bodu 17. Rôzne 

 

Predkladá: Ing. Martin Hvižďak  

 

Starosta obce navrhol odmenu za poskytnuté právne služby súvisiace s prevodom vlastníctva 

šiestich bytov  č. 1 až 6 nachádzajúcich sa v bytovom dome súpisné číslo 269 v obci Úbrež, kat. úz. 

Úbrež, za zastupovanie v predmetnej veci ako celku, vo výške 600,- € s DPH, v ktorej je zahrnuté 

vypracovanie zmlúv a návrhov na vklad údajov do katastra nehnuteľností bez správnych poplatkov.  

 

 

Uznesenie č.   1.18//2020 : 

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

zriadení v z. n. p.  

 

schvaľuje: 

odmenu za poskytnuté právne služby súvisiace s prevodom vlastníctva šiestich bytov  č. 1 až 

6 nachádzajúcich sa v bytovom dome súpisné číslo 269 v obci Úbrež, kat. úz. Úbrež, za 

zastupovanie v predmetnej veci ako celku, vo výške 600,- € s DPH, v ktorej je zahrnuté 

vypracovanie zmlúv a návrhov na vklad údajov do katastra nehnuteľností bez správnych poplatkov.  
 

Hlasovanie:   za: 6 - Martin Olejník, Jana Hvižďaková, Ján Skyba, Roman Balog,  

     Ján Kováč, Ing. Dušan Zajac 

 proti : 0 

                         zdržal sa: 0 

     neprítomný/í: 1 - Miroslav Ščerbanovský 

 

K bodu 17. Interpelácie poslancov 

 

 Neboli predložené žiadne interpelácie.  

 

K bodu 18. Diskusia 

 

 Starosta otvoril diskusiu podaním p. Hvižďaka ohľadom rušenia nočného kľudu svetelným 

smogom, pričom uviedol, že sa jedná o druhé podanie. Prvé podanie zo dňa 06.02.2020 – 

anonymné, bolo vybavené, splnomocnenec hydinárskej farmy vykonal nápravu a svetlo, ktoré 

pôsobilo na susedov rušivo bolo naklonené tak, aby čo najmenej dopadalo k susedom. V druhom 

podaní zo dňa 21.02.2020 p. Hvižďak uvádza, že náprava je nedostatočná a je potrebné predmetné 

svetlo natočiť viac, aby neosvetľovalo plechový plot ako vianočný stromček. Starosta navrhol 

poslancom, aby sa po skončení zastupiteľstva išli k farme pozrieť spoločne, aby každý zhodnotil 

mieru rušenia svetelným smogom. Poslankyňa Hvižďaková uviedla, že v minulosti sa sťažnosti 

ohľadom farmy neriešili. 

 Poslanec a zástupca starostu, Ing. Dušan Zajac, informoval o vysypaných plastových 

fľašiach pri ceste v smere z hlavnej cesty na obec Úbrež po pravej strane. Uviedol, že by bolo 

dobré, ak by sa  tie fľaše dali odpratať.  

 Poslanec Skyba informoval o psovi, ktorý pobehuje po obci a zjavne je chorý, má vypadanú 

srsť. Do diskusie sa zapojil Ing. Dušan Zajac, ktorý tiež uviedol, že sa pravdepodobne jedná 

o chorého psa a bolo by vhodné upozorniť majiteľa, aby tento problém vyriešil. Majiteľ psa je 

známy.  

 P. Tóth, ktorý sa zúčastnil obecného zastupiteľstva z verejnosti sa prihlásil o slovo a uviedol, 



že za svojich psov si platí, sú očipované a bolo by vhodné urobiť kontrolu v obci, či tak robí každý. 

 

 

Zapísal/(a):   Mgr. Patrícia Tižová                      

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                                                                              Ing. Martin Hvižďak    

                                                                                                              starosta obce 

 

 

 

 

Overovatelia:  Ján Kováč   ........................................ 

   Roman Balog    ........................................ 


