
Z Á P I S N I C A  

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Úbrež,  

konaného dňa 28.05.2020 o 17:00 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, Miroslav Ščerbanovský 

Neprítomní:  - 

Ďalší prítomní:   Mgr. Patrícia Tižová – pracovníčka obce 

 

Program:  
1. Otvorenie 

2. Určenie overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a zapisovateľa 

3. Schválenie programu rokovania 

4. Kontrola plnenia uznesení   

5. VZN č. 3/2020 o pohrebníctve – prevádzkový poriadok pohrebiska obce Úbrež 

6. Stanovisko HK k záverečnému účtu obce Úbrež za rok 2019 

7. Záverečný účet obce Úbrež za rok 2019 

8. Správa o plnení programu rozvoja obce za rok 2019 

9. Rôzne  

10. Interpelácie poslancov 

11. Diskusia  

12. 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 7 poslancov obecného zastupiteľstva a zasadnutie  je 

uznášaniaschopné, nakoľko  je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov.  

 

Uznesenie č.   2.1 /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:   Ing. Dušan Zajac, Martin Olejník 

  

Starosta obce navrhol návrhovú komisiu v zložení: 

 

Návrhová komisia:    Jana Hvižďaková, Ján Kováč, Roman Balog  

 

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.   2.2/2020 : 

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 v akom bol predložený starostom obce bez 

doplnenia. 

 

 

Hlasovanie:   za: 7 - Martin Olejník, Jana Hvižďaková, Ján Skyba, Roman Balog,  

     Ján Kováč, Ing. Dušan Zajac, Miroslav Ščerbanovský 

 proti : 0 

                         zdržal sa: 0 

     neprítomný/í: 0 

                                                          

 

K bodu 4. Kontrola plnenia uznesení   

 

Predkladá: Ing. Martin Hvižďak 

 

Starosta obce predložil poslancom spracovaný dokument, kontrolu plnenia uznesení. K 

predmetnému bodu nepredniesol nikto otázky ani pripomienky. 

 

Uznesenie č.   2.3/2020 : 

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

zriadení v z. n. p.  

 

berie na vedomie: kontrolu plnenia uznesení. 



K bodu 5. Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2020 o pohrebníctve – prevádzkový poriadok 

pohrebiska obce Úbrež 

 

Predkladá: Ing. Martin Hvižďak 

 

Starosta obce predložil poslancom návrh VZN č.3/2020 o pohrebníctve – prevádzkový poriadok 

pohrebiska obce Úbrež. K predmetnému bodu nepredniesol nikto otázky ani pripomienky. 

 

 

Uznesenie č.   2.4/2020 : 

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. 3/2020 o pohrebníctve – prevádzkový poriadok pohrebiska 

obce Úbrež. 

 

Hlasovanie:   za: 7 - Martin Olejník, Jana Hvižďaková, Ján Skyba, Roman Balog,  

     Ján Kováč, Ing. Dušan Zajac, Miroslav Ščerbanovský 

 proti : 0 

                         zdržal sa: 0 

     neprítomný/í: 0 

 

 

K bodu  6. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce Úbrež za rok 2019 

 

Predkladá: Ing. Martin Hvižďak 

 

 Starosta obce predložil poslancom obecného zastupiteľstva Stanovisko hlavnej kontrolórky 

obce Úbrež, Ing. Márie Kirilovej, k záverečnému účtu obce Úbrež za rok 2019. Hlavná kontrolórka 

obce Úbrež sa zasadnutia obecného zastupiteľstva nezúčastnila. K predmetnému bodu nepredniesol 

nikto otázky ani pripomienky. 

 

Uznesenie č.   2.5/2020 : 

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

zriadení v z. n. p.  

 

berie na vedomie: 

 stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce Úbrež za rok 2019. 

 

 

K bodu  7. Záverečný účet obce Úbrež za rok 2019 

 

Predkladá: Ing. Martin Hvižďak 

 

 Starosta obce predložil poslancom Záverečný účet obce Úbrež za rok 2019, ktorý spracovala 

Ing. Michaela Faix. K predmetnému bodu nepredniesol nikto otázky ani pripomienky. 

 

 

 



Uznesenie č.   2.6/2020 : 

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

zriadení v z. n. p.  

schvaľuje: 

záverečný účet obce Úbrež za rok  2019 a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

 

Hlasovanie:   za: 7 - Martin Olejník, Jana Hvižďaková, Ján Skyba, Roman Balog,  

     Ján Kováč, Ing. Dušan Zajac, Miroslav Ščerbanovský 

 proti : 0 

                         zdržal sa: 0 

     neprítomný/í: 0 

 

 

K bodu  8. Správa o plnení Programu rozvoja obce Úbrež za rok 2019 

 

Predkladá: Ing. Martin Hvižďak 

 

 Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh vypracovanú Správu o plnení 

Programu rozvoja obce Úbrež za rok 2019, ktorú spracovala Mgr. Patrícia Tižová. Poslanec Skyba 

sa opýtal otázku k Správe o plnení Programu rozvoja obce Úbrež za rok 2019 k bodu súvisiacemu 

s opatreniami proti záplavám, konkrétne ktorej často obce sa tieto opatrenia týkajú. K predmetnému 

bodu nepredniesol nikto pripomienky. 

 

Uznesenie č.   2.7/2020 : 

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

zriadení v z. n. p.  

 

schvaľuje: 

Správu o plnení Programu rozvoja obce Úbrež za rok 2019. 

 

 

K bodu 9. Rôzne   

 

Predkladá: Ing. Martin Hvižďak 

 

 Starosta obce predložil poslancom žiadosť o pridelenie nebytového priestoru v Budove 

zdravotníckeho a sociálneho zariadenia v obci Úbrež, súp.č.162, postaveného na parc.C-KN 609/3, 

v k.ú. Úbrež, okres Sobrance, kraj Košický, na LV 1057, pani Silviou Oračkovou, bytom Úbrež 136. 

Žiadosť sa týkala 2 nebytových priestorov,  konkrétne nebytový priestor č.2 o výmere 32,98 m2  a č.3 

o výmere 18,70 m2 za cenu stanovenú v Všeobecne záväzným nariadením obce Úbrež č.4/2018 zo 

dňa 28.12.2018, schváleného uznesením obecného zastupiteľstva č.9.3/2018. P. Oračková sa zúčastnil 

na zasadnutí obecného zastupiteľstva, z verejnosti. K predmetnému bodu nepredniesol nikto 

pripomienky. 

 

Uznesenie č.   2.8/2020 : 

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

zriadení v z. n. p.  

 

schvaľuje: 

 

prenájom dvoch nebytových priestorov v Budove zdravotníckeho a sociálneho zariadenia 



v obci Úbrež, súp.č.162, parc.č. KN-C 609/3, na LV 1057, v k.ú. Úbrež, konkrétne nebytový priestor 

č.2 o výmere 32,98 m2  a č.3 o výmere 18,70 m2 za cenu stanovenú v Všeobecne záväzným 

nariadením obce Úbrež č.4/2018 zo dňa 28.12.2018, schváleného uznesením obecného zastupiteľstva 

č.9.3/2018, p. Silvii Oračkovej, bytom Úbrež 136. 

 

Hlasovanie:   za: 7 - Martin Olejník, Jana Hvižďaková, Ján Skyba, Roman Balog,  

     Ján Kováč, Ing. Dušan Zajac, Miroslav Ščerbanovský 

 proti : 0 

                         zdržal sa: 0 

     neprítomný/í: 0 

 

K bodu 9. Rôzne 

 

Predkladá: Ing. Martin Hvižďak  

 

 Starosta obce informoval poslancov o použití prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu 

rezervného fondu vo výške  6 574,06 EUR, ktorý bude použitý na kapitálové výdavky, konkrétne 

na úhradu splátok za dobudovanú vetvu vodovodu v roku 2017 v sume 2 228 € mesačne a úhradu 

splátok za výmenu verejného osvetlenia v sume 359,06 mesačne. K predmetnému bodu 

nepredniesol nikto pripomienky. 

 

 

Uznesenie č.  2.9/2020 : 

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

zriadení v z. n. p.  

 

schvaľuje: 

použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške  6 574,06 

EUR, ktorý bude použitý na kapitálové výdavky, konkrétne na úhradu splátok  za dobudovanú 

vetvu vodovodu v roku 2017 a úhradu splátok za výmenu verejného osvetlenia.  

 

Hlasovanie:   za: 7 - Martin Olejník, Jana Hvižďaková, Ján Skyba, Roman Balog,  

     Ján Kováč, Ing. Dušan Zajac, Miroslav Ščerbanovský 

 proti : 0 

                         zdržal sa: 0 

     neprítomný/í: 0 

 

 

 

K bodu 10. Interpelácie poslancov  

 

V bode 10. neboli prednesené žiadne interpelácie poslancov.  

 

 

 

 

 

 

 



K bodu 11. Diskusia 

 

 P. Goroľová, ktorá sa zúčastnila obecného zastupiteľstva, upozornila na potrebu riešenia 

situácie, konkrétne neplnoletú mládež, ktorá sa vozí na automobiloch po obci. Ide o mladistvé osoby, 

ktoré nie sú držiteľmi vodičského oprávnenia a ohrozujú život a majetok občanov v obci. P. Goroľ 

takisto zdôraznil potrebu riešenia tejto situácie. Následne p.Goroľová navrhla osadenie retardérov. 

V konečnom dôsledku všetci skonštatovali, že je potrebné v prvom rade upozorniť rodičov týchto 

mladistvých osôb, predvolať ich na Obecný úrad v tejto veci a v prípade, že sa takáto situácia 

zopakuje, privolať príslušníkov polície. 

 

 

K bodu 12. Záver 

 

 Starosta obce poďakoval poslancom a zúčastnenej verejnosti za účasť a ukončil zasadnutie 

obecného zastupiteľstva. 

 

 

Zapísala:   Mgr. Patrícia Tižová                      

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                                                                                 Ing. Martin Hvižďak    

                                                                                                              starosta obce 

 

 

 

 

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

   Martin Olejník  ........................................ 

 


