
Z Á P I S N I C A  

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Úbrež,  

konaného dňa 13.10.2020 o 17:00 hod. v sobášnej miestnosti obce Úbrež  

 

Prítomní:         Ing. Martin Hvižďak, starosta obce 

Poslanci:   Martin Olejník, Jana Hvižďaková, Ján Skyba, Ján Kováč, Ing. Dušan Zajac,  

 

Neprítomní:  Roman Balog, 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. Stanovisko hlavnej kontrolórky Obce Úbrež k návratnej finančnej pomoci 

5. Predloženie žiadosti o poskytnutie finančnej návratnej výpomoci na kompenzáciu výpadku dane 

príjmov fyzických osôb v roku 2020, vo výške 17.000 € 

6. Umiestnenie stavby - trafostanice TS2 na parc. KN–C č.431/3, KN-E č.1378 evidovanej na LV 

809, v.ú. Úbrež, vo vlastníctve Obce Úbrež 

7. Rôzne  

8. Interpelácie poslancov 

9. Diskusia  

10. 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 5 poslancov obecného zastupiteľstva a zasadnutie  je 

uznášaniaschopné, nakoľko  je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov.  

 

Uznesenie č.   4.1 /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, Ján Skyba 

  

Starosta obce navrhol návrhovú komisiu v zložení: 

 

Návrhová komisia:    Jana Hvižďaková, Ján Kováč, Martin Olejník 

 

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.   4.2/2020 : 

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: 5 - Martin Olejník, Jana Hvižďaková, Ján Skyba, Ján Kováč, Ing. Dušan Zajac 

          proti : 0 

          zdržal sa: 0 

          neprítomný/í: 2 -Roman Balog,  Miroslav Ščerbanovský 

                                                          

 

K bodu 4. Stanovisko hlavnej  kontrolórky Obce Úbrež k návratnej finančnej pomoci 

 

Predkladá: Ing. Martin Hvižďak 

 

Starosta obce predložil prítomným stanovisko hlavnej kontrolórky Obce Úbrež k návratnej 

finančnej pomoci v sume výpadku dane z príjmov fyzických osôb, teda v sume 17.000 €, ktorej 

poskytovateľom je Ministerstvo financií SR. K predmetnému bodu nemal nikto výhrady ani 

pripomienky.  

 

Uznesenie č.   4.3/2020 : 

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

zriadení v z. n. p. 

 

Berie na vedomie :  stanovisko hlavnej kontrolórky Obce Úbrež k návratnej finančnej 

pomoci v sume výpadku dane z príjmov fyzických osôb na rok 2020, 17.000 €. 



K bodu 5. Predloženie žiadosti o poskytnutie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci na 

kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 vo výške 17.000 € 

 

Predkladá: Ing. Martin Hvižďak 

 

Starosta obce predniesol poslancom možnosť využiť Pomoc obciam od Ministerstva financií 

SR, v rámci ktorej môže obec požiadať o bezúročnú návratnú finančnú výpomoc  na kompenzáciu 

výpadku dane z príjmov fyzických osôb ( ďalej len ako „DPFO“) v roku 2020 do výšky výpadku 

DPFO v roku 2020 podľa prognózy Ministerstva financií Slovenskej republiky z júna 2020. Obec 

Úbrež v zmysle citovanej prognózy Ministerstva financií Slovenskej republiky mala výpadok na 

DPFO do júna 2020 vo výške 17.031€.  Z dôvodu negatívneho vývoja rozpočtu samospráv 

ovplyvneného pandémiou ochorenia COVID-19 je stanovený odklad prvej splátky do roku 2024. 

Ročné splátky počas štyroch rokov; prvá splátka v roku 2024 a posledná splátka v roku 2027.                         

K predmetnému bodu nepredniesol nikto otázky ani pripomienky. 

 

Uznesenie č.   4.4/2020 : 

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

zriadení v z. n. p.  

 

Schvaľuje : predloženie žiadosti o poskytnutie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci na 

kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 spôsobeného pandémiou 

ochorenia Covid-19, vo výške 17.000 €, čo predstavuje výšku výpadku dane z príjmov fyzických 

osôb pre Obec Úbrež.  

 

 

Hlasovanie:  za: 5 - Martin Olejník, Jana Hvižďaková, Ján Skyba, Ján Kováč, Ing. Dušan Zajac 

          proti : 0 

          zdržal sa: 0 

          neprítomný/í: 2 -Roman Balog,  Miroslav Ščerbanovský 

 

 

K bodu 6. Umiestnenie stavby - trafostanice TS2 na parc. KN–C č.431/3, KN-E č.1378 

evidovanej na LV 809, v k.ú. Úbrež, vo vlastníctve Obce Úbrež 

 

Predkladá: Ing. Martin Hvižďak 

 

Starosta obce predniesol prítomným návrh Východoslovenskej distribučnej spoločnosti, a.s. 

(ďalej len ako VSD, a.s.)o umiestnení stavby: Úbrež – úprava TS2, VN, NN a DP, líniovej stavby na 

pozemkoch parc.č. KN C 610/2, 610/1, 431/3, 612/1, 2/3, 2/2, 2/1 a KN E 1377, 1378, 1384, v k.ú. 

Úbrež. VSD, a.s. podala dňa 16.07.2020 Obci Úbrež návrh na vydanie územného rozhodnutia podľa 

§35 zákona č.50/1976 Z.z. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a §3 vyhlášky č.453/2000 

Z.z. vo veci stavby: Úbrež – úprava TS2, VN, NN a DP. Predmetom tohto návrhu bola výstavba novej 

trafostanice TS2, nová VN prípojka v zemi, úprava jestvujúceho NN vedenia a domových prípojok.  

Predmetom rokovania OZ je výstavba novej trafostanice TS2 na parc.č. KN C 431/2, KN E 

1378, evidovaných na LV 809 vo výlučnom vlastníctva Obce Úbrež.  

 

 



 

Uznesenie č.   4.5/2020 : 

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

zriadení v z. n. p.  

 

schvaľuje:  

umiestnenie stavby - trafostanice TS2 na parc. KN–C č.431/3, KN-E č.1378 evidovanej na 

LV 809, v k. ú. Úbrež, okres Sobrance, vo výlučnom vlastníctve Obce Úbrež. 

 

Hlasovanie:  za: 5 - Martin Olejník, Jana Hvižďaková, Ján Skyba, Ján Kováč, Ing. Dušan Zajac 

          proti : 0 

          zdržal sa: 0 

          neprítomný/í: 2 -Roman Balog,  Miroslav Ščerbanovský 

 

 

K bodu  7. Rôzne 

 

 K predmetnému bodu nepredniesol nikto otázky ani pripomienky. 

 

 

K bodu  8. Interpelácie poslancov 

 

Predkladá: Ing. Martin Hvižďak 

 

 K predmetnému bodu nepredniesol nikto otázky ani pripomienky. 

 

 

K bodu  9. Diskusia 

 

Predkladá: Ing. Martin Hvižďak 

 

 K predmetnému bodu nepredniesol nikto pripomienky. 

 

 

K bodu 9. 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  ........................................ 

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


