
Z Á P I S N I C A  

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Úbrež,  

konaného dňa 19.10.2021 o 17:00 hod. v obradnej miestnosti obce Úbrež  

 

Prítomní:         Ing. Martin Hvižďak, starosta obce 

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

  Miroslav Ščerbanovský 

Neprítomní:  Jana Hvižďáková 

Ďalší prítomní:   Mgr. Patrícia Tižová – zapisovateľka 

 

Program:  
1. Otvorenie 

2. Určenie overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a zapisovateľa 

3. Schválenie programu rokovania 

4. Schválenie pokládky asfaltu na cintorín,  projekt „Oprava komunikácií na cintorín v obci Úbrež“ 

5. Schválenie dodatočných prác naviac na Dome smútku 

6. Ponuka spoločnosti KOSIT na zabezpečenie čipového množstevného zberu odpadu 

7. Žiadosť o prenájom nebytových priestorov v Budove obchodu a služieb 

8. Zapojenia sa do výzvy z operačného programu Kvalita životného prostredia – kód výzvy: OPKZP-

PO4-SC431-2021-68, projekt: „Zníženie energetickej náročnosti – Obecný úrad Úbrež“ 

a schválenie spolufinancovania projektu vo výške  5% 

9. Schválenie ceny za spracovanie projektovej dokumentácie na „Zníženie energetickej náročnosti - 

Obecný úrad Úbrež“ 

10. Zapojenie sa do výzvy o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja – kód výzvy: 

12861/2021/OSMRR s projektom: „Rekonštrukcia a výstavba chodníkov v obci Úbrež“ a 

schválenie spolufinancovania projektu vo výške  5% 

11. Schválenie realizácie verejného obstarávania na „Zníženie energetickej náročnosti – Obecný úrad 

Úbrež“ 

12. Príkaz starostu na vykonanie inventarizácie k 31.12.2021 

13. Rôzne  

14. Interpelácie poslancov 

15. Diskusia  

16. Záver                                                                             

 

K bodu 1. Otvorenie 

  

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

privítal 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. OZ sa nezúčastnila 

poslankyňa Hvižďáková. Začiatku OZ sa nezúčastnil Roman Balog. 

 

Uznesenie č.   4.1 /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, Ján Kováč 

  

Starosta obce navrhol návrhovú komisiu v zložení: 

Návrhová komisia:    Ing. Dušan Zajac, Martin Olejník, Miroslav Ščerbanovský 

 

Zapisovateľka:           Mgr. Patrícia Tižová 

 

Proti zloženiu  návrhovej komisie nepredniesol námietky žiaden poslanec.  

 

 

K bodu 3. Schválenie programu rokovania - Návrh zmeny programu rokovania OZ 

 

Predkladá: Ing. Martin Hvižďak 

 

Starosta obce navrhol zmenu programu rokovania, konkrétne vypustenie bodu 11. 

Rozpočtové opatrenia a jeho nahradenie bodom : Schválenie realizácie verejného obstarávania na 

„Zníženie energetickej náročnosti – Obecný úrad Úbrež“. Starosta obce zdôvodnil navrhnuté vypustenie 

bodu 11. Rozpočtové opatrenia tým, že rozpočtové opatrenia, ktoré Obec Úbrež plánovala predložiť OZ 

nebolo možné z časové hľadiska pripraviť kompletne, pričom navrhol ich predloženie na ďalšom zasadnutí 

OZ. Namiesto vypusteného bodu 11. starosta obce navrhol nahradiť tento bodom Schválenie realizácie 

verejného obstarávania na „Zníženie energetickej náročnosti – Obecný úrad Úbrež“. Proti zmene programu 

rokovania nemal námietky žiaden poslanec. Zmena programu rokovania OZ bola jednohlasne schválená. 

 

Uznesenie č.   4.2/2021 : 

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

zriadení v z. n. p. 

 

Schvaľuje 

 zmenu programu rokovania obecného zastupiteľstva, a to vypustenie bodu 11. Rozpočtové 

opatrenia a nahradenie tohto bodu bodom 11. Schválenie realizácie verejného obstarávania na „Zníženie 

energetickej náročnosti – Obecný úrad Úbrež“. 
 

Hlasovanie:   za: 5 - Martin Olejník, Ján Skyba, Ján Kováč, Ing. Dušan Zajac, Miroslav Ščerbanovský 

 proti : 0 

                          zdržal sa: 0 

      neprítomný/í: 2 - Jana Hvižďaková, Roman Balog 

                                                          

 

 

 



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.   4.3/2021 : 

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

zriadení v z. n. p. 

 

Schvaľuje   
program rokovania obecného zastupiteľstva v zmenenom znení. 

 

Hlasovanie:   za: 5 - Martin Olejník, Ján Skyba, Ján Kováč, Ing. Dušan Zajac, Miroslav Ščerbanovský 

 proti : 0 

                          zdržal sa: 0 

      neprítomný/í: 2 - Jana Hvižďaková, Roman Balog 

                                                          

 

K bodu 4. Schválenie pokládky asfaltu na cintorín, projekt: „Oprava komunikácií na cintorín 

v obci Úbrež“ 

 

 

Predkladá: Ing. Martin Hvižďak 

 

Starosta obce navrhol prítomným poslancom pokládku asfaltu na ceste na cintorín. Na 

predchádzajúcom OZ bola prerokovaná pokládka nového asfaltu na cintorín. Emailom boli poslanci 

oboznámení o možných alternatívach pokládky asfaltu na cestu na cintorín - asfalt od Domu smútku 

po Gréckokatolícku cirkev vrátane parkoviska v sume 23 843,56 € a asfalt od Domu smútku po 

Gréckokatolícku cirkev vrátane parkoviska a vrátane križovatky v sume 29 099,02 €. 

V predmetnom emaili boli poslanci požiadaní o písomné vyjadrenie, s ktorou alternatívou súhlasia. 

Odsúhlasená bola alternatíva 2 - asfalt od Domu smútku po Gréckokatolícku cirkev vrátane 

parkoviska a vrátane križovatky v sume 29 099,02 €. Starosta obce uviedol, že po komunikácii 

s potenciálnym dodávateľom, došlo k navýšeniu ceny asfaltu. Požiadal poslancov o prerokovanie 

tohto bodu a návrh riešenia. Poslanec Olejník sa informoval, aká bola suma za alternatívu bez 

križovatky. Starosta obce informoval, že suma predstavovala cca 24 000 €. Zároveň uviedol, že 

pokládku nebude z časového hľadiska možné stihnúť do 1.11.2021. Poslanec Ščerbanovský sa 

informoval, či plánujú realizovať pokládku po sviatku vš. svätých, nakoľko už bude zima. Rovnako 

poznamenal, že existujúce diery bude potrebné pred pokládkou nového asfaltu zabetónovať. 

Poslanec Olejník sa informoval aká bude hrúbka asfaltovej vrstvy. Starosta obce uviedol, že 

v ponuke je 6 cm vrstva. Starosta obce oboznámil prítomných, že poslankyňa Hvižďaková zaslala 

emailom návrh, aby bol pred samotnou pokládkou nanesený penetračný náter. Poslanec 

Ščerbanovský na to uviedol, že penetračný náter je potrebný, rovnako aj poslanec Olejník. Starosta 

obce uviedol, že ponuka potenciálneho dodávateľa nezahŕňala penetráciu. Poslanec Olejník uviedol, 

že potenciálny dodávateľ mal kúpiť asfalt skôr. Poslanec Ščerbanovský uviedol, že s alternatívami 

bez pentračného náteru nesúhlasí, že je pokládka bez neho zbytočná. Starosta obce informoval, že 

sa telefonicky spojí s potenciálnym dodávateľom ohľadom potreby penetrácie pred pokládkou. 

Poslanec Olejník sa spýtal či má obec na tieto práce financie. Poslanec Ščerbanovský uviedol, že je 

potrebné dodržať technologický postup. Poslanec Olejník sa informoval, či v rámci alternatívy bez 

penetračného náteru by bol asfalt natiahnutý len na drť a zároveň aký je podklad – hlina alebo 



frézovaný asfalt. Starosta uviedol, že podklad je ubitý, existujúca cesta „sadá“, roztláča ju. Poslanec 

Ščerbanovský znova uviedol, že trvá na penetračnom podklade. Starosta obce sa počas rokovania 

k tomuto bodu telefonicky spojil s potenciálnym dodávateľom, pričom s jeho súhlasom zrealizoval  

konferenčný hovor. Informoval sa u dodávateľa ohľadom potreby penetračného náteru. Dodávateľ 

uviedol, že to považuje za zbytočné, nakoľko nový asfalt priľne aj na pripravený podklad 

(frézovaný asfalt) aj bez penetračného náteru. Taktiež dodal, že záruka je rovnaká s použitím 

penetračného náteru alebo bez neho, a to v zmysle Obchodného zákonníka. Po ukončení hovoru 

poslanec Ščerbanovský poznamenal, že „penetrák“ scelí všetko a na záver sa použije finisher. 

Poslanec Olejník poznamenal, že je mu to jedno, nakoľko bol aj tak za alternatívu bez križovatky, 

zároveň, že obec mohla počkať s pokládkou 1-2 roky. Zároveň navrhol, aby potenciálny dodávateľ 

vypracoval cenovú ponuku vrátane penetrácie a aby sa o tomto bode rokovalo na ďalšom zasadnutí 

OZ. Na záver dodal, že mali by sme pracovať s reálnymi číslami, ak na to obec má financie. 

Poslanci sa dohodli, že tento bod programu OZ vezmú na vedomie a zhodli sa na tom, aby sa 

o tomto bode rokovali na ďalšom zasadnutí OZ. 

 

Uznesenie č.   4.4/2021 : 

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

zriadení v z. n. p.  

 

Berie na vedomie  
 

 ponuku realizácie pokládky asfaltu v rámci projektu „Oprava komunikácií na cintorín v obci 

Úbrež“ od spoločnosti JANEKO, s.r.o. 

 

 

K bodu 5. Schválenie dodatočných prác naviac na Dome smútku 

 

Predkladá: Ing. Martin Hvižďak 

 

Starosta obce informoval poslancov, že v rámci schválenej realizácie rekonštrukcie Domu 

smútku bolo zistené, že v projektovej dokumentácii k projektu „Stavebné úpravy Domu smútku 

v obci Úbrež“, neboli zahrnuté práce, ktoré sa v priebehu realizácie prejavili ako potrebné, 

konkrétne: zámenu kazetových stropov, zámenu svietidiel, doplnenie infrapanelov v sume 5 184,53 

€, kompletnú výmenu rozvodov vody a kanalizácie v sume 4 051,57 €, dodávku, montáž, napojenie 

žumpy v sume 3 988,80 €, odvodnenie objektu v sume 897 €, odkvapový chodník a revízne dvierka 

v sume 611,70 €, chodník pred vstupom a dlažba na obslužnom chodníku v sume 1 170,49 € 

a ozvučenie Domu smútku v sume 2 340 €.  

Starosta obce k tomu uviedol, že vodovod obec spravila, pri spracovaní projektovej 

dokumentácie projektant nezahrnul do nej ozvučenie Domu smútku, nakoľko to bolo                         

vopred dohodnuté. Uviedol, že sa jedná o 2ks externých reproduktorov. K rozvodom                      

kanalizácie starosta informoval, že sa jedná o výkop, napojenie, betónový podklad                                

pod žumpu a osadenie plastovej žumpy s kapacitou 5 m3. Poslanec Olejník sa informoval, koľko 

zaplatila obec za projekt projektantovi? Starosta na to uviedol sumu 4 920€. Starosta ďalej uviedol, 

že v rámci prác naviac ide o výmenu kazetových stropov, výmenu svietidiel, infražiaričov                       

na chodbičke. Zároveň informoval, že realizácia prác sa natiahne, nakoľko na dveer a plech je 

čakacia doba až do 12 týždňov. Poslanec Ščerbanovský sa spýtal, aký plech bude použitý na 

strechu. Starosta informoval, že plech bude falcovaný. Poslanca Olejníka zaujímalo, či strecha 

ostane plochá. Starosta obce mu odpovedal, že strecha bude mierne vyspádovaná o 2%. Poslanec 

Olejník sa ďalej informoval, aký pôvodný materiál bol na streche, na čo starosta zareagoval, že 

pôvodne tam bola lepenka a dodal, že plech je lepší ako fólia. Poslanec Olejník zareagoval, že fólia 

je trvácnejšia. Poslanec Ščerbanovský mal otázku či budú pracovníci na stavbe falcovať plech 



ručne, čo starosta potvrdil. Starosta na záver informoval, že potrebné bude ešte vymeniť revízne 

dvierka, nakoľko existujúce sú staré a značne opotrebované. K tomuto bodu viac nemal nikto 

pripomienky a otázky.     

  

 

Uznesenie č.   4.5/2021 : 

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

zriadení v z. n. p.  

 

Schvaľuje:  
financovanie a realizáciu prác naviac v rámci „Stavebných úprav Domu smútku v obci Úbrež“, 

zahŕňajúcich zámenu kazetových stropov, zámenu svietidiel, doplnenie infrapanelov v sume 

5 184,53 €, kompletnú výmenu rozvodov vody a kanalizácie v sume 4 051,57 €, dodávku, montáž, 

napojenie žumpy v sume 3 988,80 €, odvodnenie objektu v sume 897 €, odkvapový chodník 

a revízne dvierka v sume 611,70 €, chodník pred vstupom a dlažba na obslužnom chodníku v sume 

1 170,49 € a ozvučenie Domu smútku v sume 2 340 €, a ich úhradu z Municipálneho úveru obce 

Úbrež. 

  

Hlasovanie:   za: 5 - Martin Olejník, Ján Skyba, Ján Kováč, Ing. Dušan Zajac, Miroslav Ščerbanovský 

 proti : 0 

                          zdržal sa: 0 

      neprítomný/í: 2 - Jana Hvižďaková, Roman Balog 

 

 

K bodu  6. Ponuka spoločnosti KOSIT na zabezpečenie čipového množstevného zberu odpadu 

 

 

Predkladá: Ing. Martin Hvižďak 

 

 Starosta obce informoval poslancov, že ponuku spoočnosti KOSIT, s.r.o. dostali mailom. 

Ďalej uviedol, že spoločnosť KOSIT s.r.o. má skládku v Michalovciach a zaujímavý je ponúkaný 

čipový množstevný zber, nakoľko u každej domácnosti je evidované presné množstvo 

vyprodukovaného odpadu. Rovnako informoval, že napr. Obec Sretava má tento čipový zber 

zavedený a pochvaľuje si ho. Dodal, že spoločnosť KOSIT s.r.o. ponúka aj iné výhody, napr.1 rok 

ponúka vývoz len za polovičnú cenu, pričom ale zmluvná viazanosť je 5 rokov. Taktiež uviedol, že 

spoločnosť Fúra s.r.o. takýto zber odpadu nerealizuje, v prípade, že by obec mala záujem o ponuku 

spoločnosti KOSIT s.r.o., výpovedná doba vo Fúre s.r.o. je 3 mesiace. Podotkol, že v prípade 

realizácie čipového zberu, musia byť čipy inštalované na plastové zberné nádoby, nie kovové, 

pričom plastové nemajú všetci občania. Na záver dodal, že čipový množstevný zber by bol 

z hľadiska platenia poplatkov za vývoz odpadu spravodlivejší. Poslanec Skyba uviedol, aby nedošlo 

k tomu, že občania by vyhadzovali smeti mimo zberné nádoby a nevytvárali tak nelegálne skládkys 

úmyslom, aby mali menej odváženého odpadu. Poslanec Olejník sa informoval ako platia občania 

odpad v súčasnosti, na osobu? Starosta potvrdil, že platí sa na osobu v zmysle platného VZN. 

Poslanec Olejník sa ďalej informoval ako funguje nálepkový systém spoločnosti Fúra s.r.o. Starosta 

odpovedal, že každá domácnosť si zakúpi nálepku na 1 zbernú nádobu, pričom Fúra s.r.o. vyvezie 

len tie nádoby, ktoré budú označené nálepkou. Dodal, že cena 1 nálepky je 0,25 €. Poslanec 

Ščerbanovský poznamenal, aby obec potom nezbierala vyhádzaný odpad po poliach. Starosta 

uviedol, že zmluvný vzťah so spoločnosťou Fúra s.r.o. neprináša nič inovatívne a avizované je 

znova zvyšovanie ceny za vyvezený odpad.  Poslanec Olejník poznamenal, že podľa jeho názoru, 

ak bude zavedený čipový zber, budú niektorí občania vyhadzovať smeti „za humno“. Starosta na to 

zareagoval, že aj pri nálepkovom systéme k tomu môže dôjsť. Poslanec Olejník rozpravu uzavrel 

otázkou či sú občania v tomto zložení na takýto systém vývozu pripravení. 



Uznesenie č.   4.6/2021 : 

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

zriadení v z. n. p.  

 

Berie na vedomie: 

 ponuku spoločnosti KOSIT na zabezpečenie čipového množstevného zberu odpadu v obci 

Úbrež. 

 

K bodu  7. Žiadosť o prenájom nebytových priestorov v Budove obchodu a služieb 

 

Predkladá: Ing. Martin Hvižďak 

 

 Starosta obce informoval o doručenej žiadosti p. Gejzu Holuba, Emílie Balogovej a Lukáša 

Gažiho o prenájom nebytových priestorov v Budove obchodu a služieb. Starosta informoval, že 

menovaní žiadajú o prenájom priestorov, kde bola prevádzka pizzerie, pričom žiadatelia plánujú 

prevádzku pizzerie obnoviť. Starosta ďalej uviedol, že nájom nebytových priestorov plánuje zvýšiť 

o 50 €, čo bude predmetom ďalšieho zasadnutia OZ. Poznamenal, že vývoz žumpy realizuje 1x 

obec a 1x nájomcovia v Budove obchodu a služieb. Poslanec Olejník zareagoval, že v žiadosti nie je 

uvedené, na aký účel žiadajú prenájom. V prípade schválenia, aby bol v nájomnej zmluve uvedený 

účel, teda prevádzka stravovacieho zariadenia.  K predmetnému bodu nepredniesol nikto 

pripomienky. 

 

Uznesenie č.   4.7/2021 : 

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

zriadení v z. n. p.  

 

Schvaľuje: 

            prenájom nebytových priestorov v Budove obchodu a služieb na prízemí vpravo od vstupu 

do budovy  s prevádzkovou plochou 105 m2, súpisné číslo 168, obec Úbrež, okres Sobrance, kraj 

Košický, kat. úz. Úbrež, postaveného na parcele reg. C č. 212, zapísaného na liste vlastníctva č.544, 

druh stavby: Budova obchodu a služieb, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve Obce Úbrež na dobu 

neurčitú žiadateľom Gejza Holub, Emília Balogová a Lukáš Gaži na účel prevádzky stravovacieho 

zariadenia.  

 

Hlasovanie:   za: 5 - Martin Olejník, Ján Skyba, Ján Kováč, Ing. Dušan Zajac, Miroslav Ščerbanovský 

 proti : 0 

                          zdržal sa: 0 

      neprítomný/í: 2 - Jana Hvižďaková, Roman Balog 

 

 

K bodu  8. Zapojenie sa do výzvy z operačného programu Kvalita životného prostredia – kód 

výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2021-68, projekt: „Zníženie energetickej náročnosti – Obecný 

úrad Úbrež“ a schválenie spolufinancovania projektu vo výške  5% 

 

 

Predkladá: Ing. Martin Hvižďak 

 

 Starosta obce odprezentoval záujem obce o zapojenie sa do  výzvy z operačného programu 

Kvalita životného prostredia – kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2021-68, projekt: „Zníženie 

energetickej náročnosti – Obecný úrad Úbrež“. Uviedol, že by sa jednalo o rekonštrukciu budovy 

Obecného úradu, zateplenie, fasádu a nový krov. Informoval, že rozpočet projektu je 376 326,46 €, 



pričom obec by sa uchádzala o dotáciu, ktorú by v prípade schválenia spolufinancovala vo výške 

5% z oprávnenej sumy. Poslanec Olejník povedal, že zrušme cestu na cintorín a budeme mať 

financie na rekonštrukciu Obecného úradu a Dom smútku, zároveň, že 5% znie pekne, ale či na to 

obec má finančné prostriedky. Starosta na to zareagoval, že spolufinancovanie by sme pokryť 

vedeli, ale na celkovú rekonštrukciu bez dotácie obec nemá finančné prostriedky. Poslanec Olejník 

sa informoval aká bola cena za vypracovanie projektovej dokumentácie. Starosta odpovedal 9 900 

€. Starosta ďalej informoval, že v prípade schválenia zapojenia sa do projektu, musí byť 

zrealizované verejné obstarávanie cez vestník, o čom bude OZ rokovať v bode 11. Poslanec Olejník 

dodal, že treba zrátať sumu koľko vynaloží obec financií na vypracovanie projektovej 

dokumentácie, realizáciu verejného obstarávania a spolufinancovanie. Starosta reagoval, že všetko 

niečo stojí, samo sa to nespraví. Poslanec Olejník ďalej dodal, že na 1 rok je toho dosť veľa. Počas 

rokovania sa dostavil poslanec Balog. K tomuto bodu nemali prítomní ďalšie pripomienky.    

 

 

Uznesenie č.   4.8/2021 : 

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 poskytnutie nenávratného finančného príspevku z operačného 

programu Kvalita životného prostredia – kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2021-68, projekt: 

„Zníženie energetickej náročnosti – Obecný úrad Úbrež“ v sume 376 326,46 € s DPH, 

pričom ciele projektu sú v súlade s platným Programom rozvoja obce a platným územným 

plánom obce,  

2. zabezpečenie realizácie projektu „Zníženie energetickej náročnosti – Obecný úrad Úbrež“                     

v súlade s podmienkami poskytnutia nenávratného finančného príspevku  

3. zabezpečenie finančných prostriedkov na povinné spolufinancovanie projektu „Zníženie 

energetickej náročnosti – Obecný úrad Úbrež“  vo výške 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, Ján Skyba, Ján Kováč, Ing. Dušan Zajac, Miroslav Ščerbanovský,  

   Roman Balog 

 proti : 0 

                          zdržal sa: 0 

      neprítomný/í: 1 - Jana Hvižďaková 

 

 

K bodu 9. Schválenie ceny za spracovanie projektovej dokumentácie na „Zníženie 

energetickej náročnosti - Obecný úrad Úbrež“ 

 

 

Predkladá: Ing. Martin Hvižďak 

 

 Starosta obce informoval poslancov o finálnej cene za vypracovanie projektovej 

dokumentácie k projektu „Zníženie energetickej náročnosti – Obecný úrad Úbrež“ Ateliérom 

Urbeko s.r.o., spolu 9 900 €.   K predmetnému bodu nepredniesol nikto otázky ani pripomienky.   

 

 

 



Uznesenie č.   4.9/2021 : 

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

zriadení v z. n. p.  

 

Schvaľuje: 

 
sumu za vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na „Zníženie energetickej 

náročnosti - Obecný úrad Úbrež“ spoločnosťou Ateliér Urbeko s.r.o., a to 3 960 € a 5 940€, a ich úhradu 

z Municipálneho úveru obce Úbrež. 

 

Hlasovanie:   za: 6 - Martin Olejník, Ján Skyba, Ján Kováč, Ing. Dušan Zajac, Miroslav Ščerbanovský,  

   Roman Balog 

 proti : 0 

                          zdržal sa: 0 

      neprítomný/í: 1 - Jana Hvižďaková 

 

K bodu 10. Zapojenie sa do výzvy o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho 

rozvoja – kód výzvy: 12861/2021/OSMRR s projektom: „Rekonštrukcia a výstavba chodníkov 

v obci Úbrež“ a schválenie spolufinancovania projektu vo výške  5% 

 

 

Predkladá: Ing. Martin Hvižďak  

 

 Starosta obce informoval poslancov o vyhlásenej výzve na poskytnutie dotácie dotácie 

v oblasti podpory regionálneho rozvoja – kód výzvy: 12861/2021/OSMRR s projektom: 

„Rekonštrukcia a výstavba chodníkov v obci Úbrež“. Starosta uviedol, že projektovú dokumentáciu 

obec má, rovnako aj právoplatné stavebné povolenie. V podstate je obec pripravená podať žiadosť 

o poskytnutie nenávratného finančného príspevku a že celkový rozpočet projektu je 179 036, 68 €, 

pričom spolufinancovanie predstavuje 5% z vlastných prostriedkov, v prípade schválenia dotácie. 

K tomuto bodu nemali prítomní pripomienky.    

 

Uznesenie č.   4.10/2021 : 

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 poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja – kód 

výzvy: 12861/2021/OSMRR s projektom: „Rekonštrukcia a výstavba chodníkov v obci 

Úbrež“ v sume 179 036,68 € s DPH,  pričom ciele projektu sú v súlade s platným 

Programom rozvoja obce a platným územným plánom obce,  

2. zabezpečenie realizácie projektu „Rekonštrukcia a výstavba chodníkov v obci Úbrež“                         

v súlade s podmienkami poskytnutia poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho 

rozvoja, 

3. zabezpečenie finančných prostriedkov na povinné spolufinancovanie projektu 

„Rekonštrukcia a výstavba chodníkov v obci Úbrež“ vo výške 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, Ján Skyba, Ján Kováč, Ing. Dušan Zajac, Miroslav Ščerbanovský,  

   Roman Balog 

 proti : 0 

                          zdržal sa: 0 

      neprítomný/í: 1 - Jana Hvižďaková 

 

K bodu 11. Schválenie realizácie verejného obstarávania na „Zníženie energetickej náročnosti 

– Obecný úrad Úbrež“ 

 

 

Predkladá: Ing. Martin Hvižďak  

 

 V bode 8 starosta informoval, že na účely zapojenia sa do výzvy z operačného programu 

Kvalita životného prostredia – kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2021-68, projekt: „Zníženie 

energetickej náročnosti – Obecný úrad Úbrež“, bude potrebné mať ukončené verejné obstarávanie. 

Ponuka ceny za realizáciu verejného obstarávania pri zákazke 376 326,46 € je 3 756 € od 

spoločnosti Ultima Ratio s.r.o. K predmetnému bodu nepredniesol nikto otázky ani pripomienky.  

 

 Uznesenie č.   4.11/2021 : 

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

zriadení v z. n. p.  

 

Schvaľuje: 

realizáciu verejného obstarávania podľa zákona č.343/2015 Z.z. na projekt "Zníženie 

energetickej náročnosti - Obecný úrad Úbrež" spoločnosťou Ultima Ratio, s.r.o., v sume 3 756 € 

v zmysle zaslanej cenovej ponuky.   

 

 

Hlasovanie:   za: 6 - Martin Olejník, Ján Skyba, Ján Kováč, Ing. Dušan Zajac, Miroslav Ščerbanovský,  

   Roman Balog 

 proti : 0 

                          zdržal sa: 0 

      neprítomný/í: 1 - Jana Hvižďaková 

 

 

K bodu 12.  Príkaz starostu na vykonanie inventarizácie k 31.12.2021 

 

Predkladá: Ing. Martin Hvižďak  

 

 Starosta obce oznámil poslancom, že po konzultácii s audítorkou je potrebné vydať príkaz 

starostu na vykonanie inventarizácie k 31.12.2021. Vydanie príkazu starosta predkladá poslancom 

na vedomie, na účel inventarizácie k 31.12.2021 bude zostavená inventarizačná komisia.  

 

Uznesenie č.   4.12/2021 : 

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

zriadení v z. n. p.  

 

Berie na vedomie: 
 Príkaz starostu na vykonanie inventarizácie k 31.12.2021. 



 

K bodu 13. Rôzne  

 

K tomuto bodu nemal nikto z prítomných žiadne návrhy. 

 

 

K bodu 14. Interpelácie poslancov 

 

V tomto bode neboli prednesené žiadne interpelácie. 

 

 

K bodu 15. Diskusia 

 

 Starosta obce informoval, že k schválenej dotácii na výstavbu detského ihriska 

z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR už došlo k podpisu zmluvy o poskytnutí dotácie 

a rovnako už bola dodaní projektová dokumentácia. Obec plánuje v krátkom čase zrealizovať 

verejné obstarávanie na dodávateľa detských prvkov. Rovnako informoval, že v krátkom čase dôjde 

k podpisu zmluvy na poskytnutie schválenej dotácie z Pôdohospodárskej platobnej agentúry na 

rekonštrukciu vykurovania v Kultúrnom dome. Nikto z prítomných nemal otázky ani pripomienky.  

 

 

K bodu 16. Záver 

 

 Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

 

 

 

Zapísal/(a):   Mgr. Patrícia Tižová                      

 

 

 

 

 

 

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

                                                                              Ing. Martin Hvižďak    

                                                                                                              starosta obce 

 

 

 

 

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

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


