
Z Á P I S N I C A  

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Úbrež,  

konaného dňa 30.03.2021 o 17:00 hod. v sobášnej miestnosti obce Úbrež  

 

Prítomný/í:         Ing. Martin Hvižďak, starosta obce 

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

Roman Balog 

 

Neprítomný/í: Miroslav Ščerbanovský 

 

Ďalší prítomný/í:   Mgr. Patrícia Tižová – pracovníčka obce 

 

Program:  
1. Otvorenie 

2. Určenie overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a zapisovateľa 

3. Schválenie programu rokovania 

4. Správa o výsledku finančnej kontroly HK obce za rok 2020 

5. Správa o kontrolnej činnosti HK obce Úbrež za kontrolované obdobie kalendárneho roka 2020 

6. Plán kontrolnej činnosti HK na 1. polrok 2021 

7. Zásady rozpočtového hospodárenia obce Úbrež 

8. Stanovisko HK k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania vo výške 

200 000 € 

9. Navýšenie úveru obce Úbrež na rekonštrukciu Domu smútku 

10. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č.1/2021- o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy 

a prevádzku škôl a školských zariadení 

11. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva v obci Úbrež 

12. Schválenie dofinancovania výmeny okien na budove telocvične vo výške 9 862,26 € 

13. Schválenie predloženia žiadosti o dotáciu na podporu plnenia funkcií rodiny podľa § 2 písm. k) 

zákona č.544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 

Slovenskej republiky na účel v zmysle § 9b ods.1 písm. e) na výstavbu detského ihriska 

a schválenie spolufinancovania projektu vo výške 10% 

14. Rekonštrukcia komisie na ochranu verejného záujmu  

15. Správa o činnosti terénnej sociálnej práce za rok 2020 

16. Správa o činnosti Komunitného centra za rok 2020 

17. Správa o plnení programu rozvoja obce za rok 2020 

18. Protokol previerky stavu zákonnosti v postupe a rozhodovaní obcí podľa zákona 

č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám  

19. Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu Domu smútku 

20. Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu Obecného úradu 

21. Vpracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu prestupného bývania pre MRK  

22. Žiadosť o nájom nebytových priestorov v budove Zdravotníckeho a sociálneho zariadenia  

23. Rozpočtové opatrenie č.8-13/2020 

24. Rôzne  

25. Interpelácie poslancov 

26. Diskusia  

27. Záver 

 



K bodu 1. Otvorenie 

  

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

poslancov 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.  

 

Uznesenie č.   1.1 /2021:   

 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 Skyba, Roman Balog 

  

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.   1.2/2021 : 

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: 6 - Olejník, Hvižďaková, Skyba, Kováč, Ing. Zajac, Balog 

          proti : 0 

          zdržal sa: 0 

          neprítomný/í: 1 -  Ščerbanovský 



K bodu 4. Správa o výsledku finančnej kontroly HK obce za rok 2020 

 

Predkladá: Ing. Martin Hvižďak 

 

Starosta obce predložil prítomným Správu o výsledku finančnej kontroly HK obce za rok 2020. 

Materiál dostali poslanci v písomnej podobe a starosta obce požiadal poslancov o prípadné námietky. 

K predmetnému bodu nemal nikto výhrady ani pripomienky.  

 

Uznesenie č.   1.3/2021 : 

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 Úbrež za 

rok 2020. 

 

K bodu 5. Správa o kontrolnej činnosti HK obce Úbrež za kontrolované obdobie 

kalendárneho roka 2020 

 

Predkladá: Ing. Martin Hvižďak 

 

Starosta obce predložil prítomným Správu o kontrolnej činnosti HK obce Úbrež za 

kontrolované obdobie kalendárneho roka 2020. Materiál dostali poslanci v písomnej podobe 

a starosta obce požiadal poslancov o prípadné námietky. K predmetnému bodu nemal nikto 

z prítomných žiadne otázky ani pripomienky. 

 

Uznesenie č.   1.4/2021 : 

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 HK obce Úbrež za kontrolované obdobie 

kalendárneho roka 2020. 

 

 

K bodu 6. Plán kontrolnej činnosti HK na 1. polrok 2021 

 

Predkladá: Ing. Martin Hvižďak 

 

Starosta obce predložil prítomným Plán kontrolnej činnosti HK na 1. polrok 2021. Materiál 

dostali poslanci v písomnej podobe a starosta obce požiadal poslancov o prípadné námietky. 

K predmetnému bodu nemal nikto výhrady ani pripomienky.  

 

Uznesenie č.   1.5/2021 : 

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

zriadení v z. n. p.  

 

schvaľuje:  
predložený Plán kontrolnej činnosti HK na 1. polrok 2021 

poveruje:  

hlavnú kontrolórku vykonaním kontrol podľa predloženého plánu kontrolnej činnosti.  



 

Hlasovanie:  za: 6 - Olejník, Hvižďaková, Skyba, Kováč, Ing. Zajac, Balog 

          proti : 0 

          zdržal sa: 0 

          neprítomný/í: 1 -  Ščerbanovský  

 

 

K bodu 7. Zásady rozpočtového hospodárenia obce Úbrež 

 

Predkladá: Ing. Martin Hvižďak 

 

Starosta obce predložil prítomným Zásady rozpočtového hospodárenia obce Úbrež. Materiál 

dostali poslanci v písomnej podobe a starosta obce požiadal poslancov o prípadné pripomienky. 

K predmetnému bodu nemal nikto z prítomných žiadne otázky ani pripomienky.  

 

Uznesenie č.   1.6/2021 : 

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

zriadení v z. n. p.  

 

schvaľuje:  
Zásady rozpočtového hospodárenia obce Úbrež. 

 

Hlasovanie:  za: 6 - Olejník, Hvižďaková, Skyba, Kováč, Ing. Zajac, Balog 

          proti : 0 

          zdržal sa: 0 

          neprítomný/í: 1 -  Ščerbanovský 

 

 

K bodu 8. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Úbrež k dodržaniu podmienok na prijatie 

návratných zdrojov financovania vo výške 200 000 € 

 

Predkladá: Ing. Martin Hvižďak 

 

 Starosta obce predložil prítomným Stanovisko hlavného kontrolóra obce Úbrež k dodržaniu 

podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania vo výške 200 000 €. Materiál dostali poslanci 

v písomnej podobe a starosta obce požiadal poslancov o prípadné otázky. K predmetnému bodu 

nemal nikto z prítomných žiadne otázky ani pripomienky.  

 

Uznesenie č.   1.7/2021 : 

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 obce Úbrež k dodržaniu podmienok na prijatie 

návratných zdrojov financovania vo výške 200 000 €. 

 

 

 

 

 



 

K bodu 9. Navýšenie úveru obce Úbrež na rekonštrukciu Domu smútku 

 

Predkladá: Ing. Martin Hvižďak 

 

Starosta obce predniesol poslancom návrh na navýšenie Municipálneho úveru – Univerzál vo 

výške 200 000€. Obec Úbrež v rámci plánovaného rozvoja obce a havarijného stavu Domu smútku 

plánuje rekonštrukciu Domu smútku, ktorá bola OZ už prejednávaná. Vzhľadom na nedostatok 

finančných prostriedkov na tento účel a na základe skutočnosti, že v súčasnosti v dôsledku pandémie 

na Slovensku nie sú a ani v rámci dotačnej schémy jednotlivých operačných program nebudú 

vyhlásené výzvy na rekonštrukciu verejných budov, navrhuje na základe zaslanej ponuky Prima 

banky Slovensko, a.s., navýšenie Municipálneho úveru – Univerzál v sume 200 000,- EUR. Materiál 

dostali poslanci v písomnej podobe a starosta obce požiadal poslancov o prípadné pripomienky. 

K predmetnému bodu nemal nikto z prítomných žiadne pripomienky.  

 

Uznesenie č.   1.8/2021 : 

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

zriadení v z. n. p.  

 

Schvaľuje:  

Navýšenie Municipálneho úveru - Univerzál vo výške 200 000,- EUR, na účel rekonštrukcie 

Domu smútku, ktorý poskytne Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, 

Slovenská republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH:SK2020372541, zapísaná v Obchodnom registri 

Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L (ďalej len „banka“) za podmienok 

dojednaných v príslušnej úverovej zmluve. 

 

 

Hlasovanie:  za: 6 - Olejník, Hvižďaková, Skyba, Kováč, Ing. Zajac, Balog 

          proti : 0 

          zdržal sa: 0 

          neprítomný/í: 1 -  Ščerbanovský 

  

 

K bodu 10. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č.1/2021- o určení výšky finančných 

prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení 

 

Predkladá: Ing. Martin Hvižďak 

 

Starosta obce predložil prítomným poslancom na schválenie návrh všeobecne záväzného 

nariadenia č.1/2021- o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských 

zariadení (ďalej len ako „VZN č.1/2021“). VZN č.1/2021 bolo vyvesené na úradnej tabuli obce 

a zverejnené na web stránke obce pred zasadnutím obecného zastupiteľstva dňa 22.2.2021 na 

prípadné pripomienkovanie, zvesené bolo 29.3.2021. K zverejnenému návrhu VZN č.1/2021 neboli 

doručené žiadne pripomienky. Materiál dostali poslanci v písomnej podobe. K predmetnému bodu 

nemal nikto z prítomných žiadne pripomienky ani otázky.  

 

Uznesenie č.   1.9/2021 : 

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.1/2021 o určení výšky finančných prostriedkov na 

mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení. 

 

Hlasovanie:  za: 6 - Olejník, Hvižďaková, Skyba, Kováč, Ing. Zajac, Balog 

          proti : 0 

          zdržal sa: 0 

          neprítomný/í: 1 -  Ščerbanovský 

 

K bodu 11. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva v obci Úbrež 

 

Predkladá: Ing. Martin Hvižďak 

 

Starosta obce predložil prítomným poslancom na schválenie Zásady odmeňovania poslancov 

obecného zastupiteľstva v obci Úbrež s návrhom navýšenia odmeny pre poslancov za zasadnutie OZ 

na 50€, ktorý bol odprezentovaný poslanom Kováčom na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 

18.12.2020. Materiál dostali poslanci v písomnej podobe.  K predmetnému bodu nemal nikto 

z prítomných žiadne pripomienky.   

 

 

Uznesenie č.   1.10/2021 : 

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 v obci Úbrež. 

 

Hlasovanie:  za: 6 - Olejník, Hvižďaková, Skyba, Kováč, Ing. Zajac, Balog 

          proti : 0 

          zdržal sa: 0 

          neprítomný/í: 1 -  Ščerbanovský 

 

 

K bodu 12. Schválenie dofinancovania výmeny okien na budove telocvične vo výške 9 862,26 € 

 

Predkladá: Ing. Martin Hvižďak 

 

Starosta obce predložil prítomným poslancom na schválenie dofinancovania výmeny okien 

na budove telocvične vo výške 9 862,26€. ZŠ s MŠ obce Úbrež bolo na výjazdovom zasadnutí 

v Sobranciach v roku 2019 schválená dotácia 20 000€ na výmenu okien na budove telocvične ZŠ 

s MŠ. Na základe zrealizovaného verejného obstarávania ZŠ s MŠ bola na výmenu okien v telocvični 

vyobstarávaná suma výmeny okien 29 862,26€. Výmena okien bola zrealizovaná v mesiaci marec 

2021, na základe čoho je potrebné dofinancovať sumu 9 862,26€.  K dofinancovaniu nemal nikto 

z prítomných žiadne pripomienky.   

 

 

 

 

 



 

Uznesenie č.   1.11/2021 : 

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

zriadení v z. n. p.  

 

Schvaľuje:  

dofinancovanie výmeny okien na budove telocvične vo výške 9 862,26 €. 

 

Hlasovanie:  za: 6 - Olejník, Hvižďaková, Skyba, Kováč, Ing. Zajac, Balog 

          proti : 0 

          zdržal sa: 0 

          neprítomný/í: 1 -  Ščerbanovský 

 

 

 

K bodu 13. Schválenie spolufinancovania projektu vo výške 10% v zmysle predloženej 

žiadosti o dotáciu na podporu plnenia funkcií rodiny podľa § 2 písm. k) zákona č.544/2010 Z. 

z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

na účel v zmysle § 9b ods.1 písm. e) na výstavbu detského ihriska 

 

Predkladá: Ing. Martin Hvižďak 
 Starosta obce upovedomil prítomných poslancov o predložení žiadosti o poskytnutie dotácie 

na podporu plnenia funkcií rodiny na výstavbu detského ihriska, ktorej poskytovateľom je Ministerstvo práce, 

sociálnych vecí a rodiny SR. Prílohou predmetnej žiadosti bola cenová ponuka, na základe ktorej Obec Úbrež 

žiadala o poskytnutie dotácie vo výške 39 379,01€, pričom spolufinancovanie by predstavovalo v zmysle 

žiadosti sumu 4 000,00 €. Poslanci sa spoločne zhodli na lokalite, kde by bolo v prípade schválenia, umiestnené 

detské ihrisko, a to v areáli ZŠ s MŠ. K spolufinancovaniu nemal nikto z prítomných žiadne pripomienky. 

 

Uznesenie č.   1.12/2021 : 

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 dotáciu na podporu plnenia funkcií rodiny podľa § 2 písm. k) zákona č.544/2010 Z. z. o 

dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na účel v zmysle § 

9b ods.1 písm. e) na projekt „Detské ihrisko RODINKA“ v sume 39 379,01 € s DPH,  pričom ciele projektu sú 

v súlade s platným Programom rozvoja obce a platným územným plánom obce,  

2. zabezpečenie realizácie projektu „Detské ihrisko RODINKA“ v súlade s podmienkami poskytnutia dotácie na 

podporu plnenia funkcií rodiny podľa § 2 písm. k) zákona č.544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na účel v zmysle § 9b ods.1 písm. e), 

3. zabezpečenie finančných prostriedkov na povinné spolufinancovanie projektu „Detské ihrisko RODINKA“ vo 

výške min. 10%  z celkových oprávnených výdavkov, v sume 4 000 €, 

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 - Olejník, Hvižďaková, Skyba, Kováč, Ing. Zajac, Balog 

          proti : 0 

          zdržal sa: 0 

          neprítomný/í: 1 -  Ščerbanovský 

 

 

K bodu 14. Rekonštrukcia komisie na ochranu verejného záujmu  

 

Predkladá: Ing. Martin Hvižďak 



Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Obce 

Úbrež je aktuálne konštituovaná v zložení : 

Ing. Dušan Zajac (Sme rodina) – predseda komisie 

Roman Balog (Progresívne Slovensko) – člen komisie 

Jana Hvižďaková (OĽaNO) - člen komisie 

Ján Kováč (Doma dobre) - člen komisie 

Ján Skyba (Doma dobre) - člen komisie 

Miroslav Ščerbanovský (Strana zelených Slovenska) - člen komisie 

Martin Olejník (Strana zelených Slovenska) - člen komisie 

 

 Vychádzajúc z ust. čl. 7 ods. 5 písm. a) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane 

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov 

„...Členom tejto komisie môže byť iba poslanec obecného zastupiteľstva. Ak sú v obecnom 

zastupiteľstve zástupcovia politických strán a politických hnutí alebo nezávislí poslanci, komisia je 

zložená z jedného zástupcu každej politickej strany alebo politického hnutia a jedného zástupcu 

nezávislých poslancov. Komisia musí mať aspoň troch členov; ak sa tento počet nedosiahne týmto 

spôsobom, doplní sa počet členov komisie o zástupcu politickej strany alebo politického hnutia s 

najvyšším počtom poslancov,“ a vzhľadom na to, že poslanci obecného zastupiteľstva Obce Úbrež, 

p. Ján Kováč a p. Ján Skyba sú poslancami OZ zvolenými za politickú stranu Doma dobre a súčasne 

obaja boli zvolení za členov Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejných 

funkcionárov a obdobne Miroslav Ščerbanovský a Ján Skyba sú obaja zvolení poslanci za politickú 

stranu Strana zelených Slovenska a rovnako sú v súčasnosti členmi Komisie na ochranu verejného 

záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov, čo nie je v súlade s citovaným ústavným 

zákonom, navrhol starosta obce odvolanie dvoch členov z dôvodu vzniknutého nesúladu s  čl. 7 ods. 

5 písm. a) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. Ústavný zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov. Poslanec Olejník navrhol, aby členom Komisie z poslancov 

zvolených za Stranu zelených Slovenska ostal z nich dvoch poslanec Ščerbanovský. Podobne uviedol 

p. Kováč, že za poslancov zvolených za stranu Doma dobre navrhuje, aby ostal p. Skyba, s čím p. 

Skyba súhlasil.  

 

   

Uznesenie č.   1.13/2021 : 

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

zriadení v z. n. p. a v zmysle čl. 7 ods. 5 písm. b) zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu 

pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov 

 

odvoláva 

členov Komisie na ochranu verejného záujmu pri ochrane funkcií verejných 

funkcionárov, Martina Olejníka (Strana zelených Slovenska) a Jána Kováča (Doma dobre) z dôvodu 

vzniknutého nesúladu s  čl. 7 ods. 5 písm. a) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. Ústavný zákon 

o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, v rámci zloženia Komisie 

na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. 

 

 

Hlasovanie:  za: 6 - Olejník, Hvižďaková, Skyba, Kováč, Ing. Zajac, Balog 

          proti : 0 

          zdržal sa: 0 

          neprítomný/í: 1 -  Ščerbanovský 

 

 

 

 



 

K bodu 15. Správa o činnosti terénnej sociálnej práce za rok 2020 
 

Predkladá: Ing. Martin Hvižďak 

 

Starosta obce predložil prítomným poslancom Správu o činnosti terénnej sociálnej práce za 

rok 2020, ktorú vypracovala terénna sociálna pracovníčka Mgr. Vejgeši. Materiál dostali poslanci 

v písomnej podobe a starosta obce požiadal poslancov o prípadné pripomienky. K predmetnému bodu 

nemal nikto z prítomných žiadne pripomienky.  

 

Uznesenie č.   1.14/2021 : 

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 činnosti terénnej sociálnej práce za rok 2020. 

 

 

K bodu 16. Správa o činnosti Komunitného centra za rok 2020 

 

Predkladá: Ing. Martin Hvižďak 

 

Starosta obce predložil prítomným poslancom Správu o činnosti Komunitného centra obce 

Úbrež za rok 2020, ktorú vypracovala garantka KC, Mgr. Pandová. Materiál dostali poslanci 

v písomnej podobe a starosta obce požiadal poslancov o prípadné pripomienky. K predmetnému bodu 

nemal nikto z prítomných žiadne pripomienky.  

 

Uznesenie č.   1.15/2021 : 

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 činnosti Komunitného centra za rok 2020. 

 

K bodu 17. Správa o plnení programu rozvoja obce za rok 2020 

 

Predkladá: Ing. Martin Hvižďak 

 

Starosta obce predložil prítomným poslancom Správu o plnení programu rozvoja obce za rok 

2020, ktorú vypracovala Mgr. Tižová. Materiál dostali poslanci v písomnej podobe a starosta obce 

požiadal poslancov o prípadné pripomienky. K predmetnému bodu nemal nikto z prítomných žiadne 

pripomienky.  

 

Uznesenie č.   1.16/2021 : 

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 plnení programu rozvoja obce za rok 2020. 

 



 

K bodu 18. Protokol previerky stavu zákonnosti v postupe a rozhodovaní obcí podľa zákona 

č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám  

 

Predkladá: Ing. Martin Hvižďak 

 

Starosta obce predložil prítomným poslancom Protokol previerky stavu zákonnosti v postupe 

a rozhodovaní obcí podľa zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. V zmysle 

predmetného protokolu Obec Úbrež vedie agendu na veľmi dobrej úrovni. K predmetnému bodu 

nemal nikto z prítomných žiadne pripomienky.  

 

Uznesenie č.   1.17/2021 : 

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

zriadení v z. n. p.  

 

berie na vedomie: 

Protokol previerky stavu zákonnosti v postupe a rozhodovaní obcí podľa zákona 

č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. 

 

 

K bodu 19. Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu Domu smútku 

 

Predkladá: Ing. Martin Hvižďak 

 

 Starosta obce navrhol poslancom vypracovanie projektovej dokumentácie na 

rekonštrukciu Domu smútku. O potrebe a záujme o rekonštrukciu Domu smútku rokovalo 

zastupiteľstvo v bode 9. K predmetnému bodu nemal nikto z prítomných žiadne pripomienky.  

 

Uznesenie č.   1.18/2021 : 

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

zriadení v z. n. p.  

 

schvaľuje: 

vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu Domu smútku. 

 

Hlasovanie:  za: 6 - Olejník, Hvižďaková, Skyba, Kováč, Ing. Zajac, Balog 

          proti : 0 

          zdržal sa: 0 

          neprítomný/í: 1 -  Ščerbanovský 

 

K bodu 20. Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu Obecného úradu 

 

Predkladá: Ing. Martin Hvižďak 

Starosta obce navrhol poslancom, aby Obec Úbrež dala vypracovať projektovú dokumentáciu 

na rekonštrukciu Obecného úradu. Vypracovanie projektovej dokumentácie je potrebné z dôvodu, že 

v prípade ak by bola vyhlásená výzva na rekonštrukciu verejných budov, z časového hľadiska by obec 

nestíhala dať vypracovať projektovú dokumentáciu, prípadné stavebné konania, nakoľko výzvy sú 

vyhlasované na krátke časové obdobie.  K predmetnému bodu nemal nikto z prítomných žiadne 

pripomienky.  



 

Uznesenie č.   1.19/2021 : 

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

zriadení v z. n. p.  

 

schvaľuje: 

vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu budovy Obecného úradu. 

 

Hlasovanie:  za: 6 - Olejník, Hvižďaková, Skyba, Kováč, Ing. Zajac, Balog 

          proti : 0 

          zdržal sa: 0 

          neprítomný/í: 1 -  Ščerbanovský 

 

K bodu 21. Vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu bývania pre MRK  

 

Predkladá: Ing. Martin Hvižďak 

 

Starosta obce navrhol poslancom vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu 

bývania pre MRK a zároveň pripomenul, že je to aj cieľom v Programe rozvoja obce Úbrež, rovnako 

že sa prejavuje potreba riešiť zo strany obce, veľmi nepriaznivé životné podmienky niektorých 

občanov. Starosta informoval, že by malo jednať o domčeky – malé bytové jednotky, ktoré by sa 

stavali postupne. K tomuto bodu mali viacerí poslanci pripomienky. Poslanec Olejník  sa pýtal, akým 

spôsobom by sa prideľovali bytové jednotky. Zároveň sa vyjadril, že sa nestotožňuje s predloženým 

návrhom. Podobne poslankyňu Hvižďakovú a Ing. Zajaca predložený návrh neoslovil. Starosta obce 

uviedol, že z pozície obce cíti zodpovednosť za občanov obce a má záujem o začatie výstavby malých 

bytových jednotiek pre občanov z marginalizovanej rómskej komunity svojpomocne. Poslanec 

Olejník uviedol, že z princípu s týmto návrhom nesúhlasí.    

 

Uznesenie č.   1.20/2021 : 

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

zriadení v z. n. p.  

 

neschvaľuje: 

vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu bytových jednotiek pre občanov 

z marginalizovanej rómskej komunity. 

 

Hlasovanie:  za: 2 - Kováč, Balog 

          proti : 2 - Olejník, Hvižďaková 

          zdržal sa: 2 – Skyba, Ing. Zajac 

          neprítomný/í: 1 -  Ščerbanovský 

 

K bodu 22. Žiadosť o nájom nebytového priestoru v budove zdravotníckeho a sociálneho 

zariadenia  

 

Predkladá: Ing. Martin Hvižďak 

 

Starosta obce predložil poslancom žiadosť p. Kariny Balogovej o prenájom nebytového 

priestoru v budove zdravotníckeho a sociálneho zariadenia, ktorá je vo vlastníctve obce Úbrež, 

s.č.162. Žiadateľka žiada o prenájom nebytového priestoru na účel uskladnenia nábytku, keďže 

nebytový priestore toho času aj tak nie je využívaný. Prítomní poslanci nemali k prejednávanej 

žiadosti námietky. 



 

Uznesenie č.   1.21/2021 : 

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

zriadení v z. n. p.  

 

schvaľuje: 

prenájom nebytového priestoru v budove Zdravotníckeho a sociálneho zariadenia vo 

vlastníctve Obce Úbrež, s.č.162, stojaceho na parcele č. KN-C č.609/3, vedeného na liste vlastníctva 

č. 1057, pre nájomcu Karinu Balogovú a 

poveruje: 

starostu obce, Ing. Martina Hvižďaka, uzatvorením nájomnej zmluvy so žiadateľkou. 

 

Hlasovanie:  za: 6 - Olejník, Hvižďaková, Skyba, Kováč, Ing. Zajac, Balog 

          proti : 0 

          zdržal sa: 0 

          neprítomný/í: 1 -  Ščerbanovský 

 

K bodu 23. Rozpočtové opatrenia č.8-13/2020  

 

Predkladá: Ing. Martin Hvižďak 

 

Starosta obce predložil poslancom rozpočtové opatrenia č.8-13/2020. Materiál bol poslancom 

predložený k nahliadnutie. Prítomní poslanci nemali k rozpočtovým opatreniam námietky. 

 

Uznesenie č.   1.22/2021 : 

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.8/2020, 9/2020, 10/2020, 11/2020, 12/2020 a 13/2020. 

 

Hlasovanie:  za: 6 - Olejník, Hvižďaková, Skyba, Kováč, Ing. Zajac, Balog 

          proti : 0 

          zdržal sa: 0 

          neprítomný/í: 1 -  Ščerbanovský 

 

K bodu 24. Rôzne  

 

Predkladá: Ing. Martin Hvižďak 

 

Starosta obce predložil poslancom vypracovanú internú smernicu obce č.1/2021 – Pracovný 

poriadok Obce Úbrež, ktorý bol vypracovaný z dôvodu potreby aktualizácie. Materiál dostali poslanci 

v písomnej podobe, poslanci materiál vzali na vedomie. 

 

Uznesenie č.   1.23/2021 : 

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

zriadení v z. n. p.  

 

berie na vedomie: 

Pracovný poriadok Obce Úbrež č.1/2021 zo dňa 30.3.2021. 

 



K bodu 25. Interpelácie poslancov 

 

V tomto bode neboli predložené žiadne interpelácie. 

 

K bodu 26. Diskusia 

 

 V tomto bode neboli predložené žiadne návrhy, prípadne témy na diskusiu. 

 

K bodu 27. 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:  Roman Balog   ........................................ 

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


