
Z Á P I S N I C A  

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Úbrež,  

konaného dňa 17.12.2021 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. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu Obce Úbrež na roky 2022 – 2024 

5. Návrh rozpočtu Obce Úbrež na roky 2022 – 2024 

6. VZN č. 2/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady 

7. VZN č. 3/2021 o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve obce Úbrež 

8. Odpredaj bytov č.5 a č.6 v budove Zdravotníckeho a sociálneho zariadenia do osobného vlastníctva 

9. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1.polrok 2022 

10. Schválenie odmeny hlavnej kontrolórky 

11. Schválenie výstavby sociálnych bytov na rómskej osade 

12. Rozpočtové opatrenie č.5/2021 a č.8/2021  

13. Harmonogram zasadnutí na rok 2022 

14. Konsolidovaná výročná správa obce Úbrež za rok 2020 

15. Správa auditora – k konsolidovanej účtovnej závierke a individuálnej účtovnej závierke za rok 2020 

16. Preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostu za rok 2020 

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 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. OZ sa nezúčastnila 

poslankyňa Hvižďáková. Začiatku OZ sa nezúčastnil Roman Balog. 

 

Uznesenie č.   5.1 /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:   Martin Olejník, Miroslav Ščerbanovský 

  

Starosta obce navrhol návrhovú komisiu v zložení: 

Návrhová komisia:    Ing. Dušan Zajac, Ján Skyba, Ján Kováč 

 

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 doplnenie bodov 13. Harmonogram 

zasadnutí na rok 2022, 14. Konsolidovaná výročná správa obce Úbrež za rok 2020, 15. Správa 

audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2020 a individuálnej účtovnej závierke za rok 

2020, 16. Preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostu obce za rok 2020. Zmena programu 

rokovania OZ bola jednohlasne schválená. 

 

Uznesenie č.   5.2/2021 : 

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 o body:  

13. Harmonogram zasadnutí na rok 2022 

14. Konsolidovaná výročná správa obce Úbrež za rok 2020 

15. Správa audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2020 a individuálnej účtovnej 

závierke za rok 2020 

16. Preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostu obce za rok 2020 

 

Hlasovanie:   za: 5 – Zajac, Skyba, Olejník, Ščerbanovský, Kováč 

 proti : 0 

                          zdržal sa: 0  

      neprítomný/í: 2 – Hvižďaková, 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.   5.3/2021 : 

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 – Zajac, Skyba, Olejník, Ščerbanovský, Kováč 

 proti : 0 

                          zdržal sa: 0  

      neprítomný/í: 2 – Hvižďaková, Balog  

                                                          

 

K bodu 4. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu Obce Úbrež na roky 2022 – 

2024 

 

Predkladá: Ing. Martin Hvižďak 

 

Starosta obce odprezentoval prítomným poslancom stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu 

rozpočtu Obce Úbrež na roky 2022 – 2024, nakoľko hlavná kontrolórka Obce Úbrež sa z účasti na 

obecnom zastupiteľstve ospravedlnila. Hlavná kontrolórka odporučila v stanovisku k návrhu 

rozpočtu na roky 2022 – 2024, rozpočet Obce Úbrež na roky 2022 – 2024 schváliť. Materiál dostali 

všetci poslanci v písomnej podobe  

 

Uznesenie č.  5.4/2021 : 

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

zriadení v z. n. p.  

 

Berie na vedomie  
 

 stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu Obce Úbrež na roky 2022 – 2024. 

 

K bodu 5. Návrh rozpočtu Obce Úbrež na roky 2022 – 2024 

 

 

Predkladá: Ing. Martin Hvižďak 

 

Starosta obce predložil prítomným poslancom návrh rozpočtu Obce Úbrež na roky 2022 – 

2024. Materiál dostali poslanci v písomnej podobe. K návrhu rozpočtu Obce Úbrež na roky 2022 – 

2024 nemal žiaden poslanec pripomienky ani námietky.  

  

  

 



Uznesenie č.  5.5/2021 : 

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

zriadení v z. n. p.  

 

Schvaľuje:  
 

Rozpočet obce Úbrež na roky 2022-2024. 

  

Hlasovanie:   za: 6 – Zajac, Skyba, Olejník, Ščerbanovský, Kováč, Balog 

 proti : 0 

                          zdržal sa: 0  

      neprítomný/í: 1 – Hvižďaková  

 

K bodu  6. VZN č. 2/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady                 

a drobné stavebné odpady 

 

 

Predkladá: Ing. Martin Hvižďak 

 

           Starosta obce predložil poslancom návrh VZN č.2/2021 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Poslanci dostali materiál v písomnej 

podobe pred zasadnutím obecného zastupiteľstva. Návrh VZN č. 2/2021 bol zverejnený na úradnej 

tabuli obce a webovej stránke obce Úbrež od 01.12.2021 na pripomienkovanie. Starosta obce 

skonštatoval, že počas 15-dňovej lehoty, určenej na pripomienkovanie, ani do dňa zasadnutia 

obecného zastupiteľstva neboli Obci Úbrež doručené žiadne pripomienky k návrhu predmetného 

VZN. K návrhu VZN počas rozpravy k tomuto bodu OZ, predniesol poslanec Olejník pripomienku 

v znení, že považuje za nespravodlivé, aby nálepkový systém fungoval tak, že každý poplatník 

dostane po úhrade miestneho poplatku za komunálne odpady 1 nálepku, bez ohľadu na počet členov 

domácnosti, a teda, že domácnosť s 1 alebo 2 členmi dostane rovnako 1 nálepku, ako domácnosť 

s napr. 6 alebo 8 členmi, pričom viacčlenná domácnosť zaplatí vyšší miestny poplatok za 

komunálny odpad a zároveň logicky vyprodukuje viac odpadu. Viacčlenná domácnosť by takto 

dostala iba 1 nálepku a každú ďalšiu (v prípade, že má viac nádob na odpad) by si musela kúpiť za 

13 Eur ročne.  Túto pripomienku vzalo obecné zastupiteľstvo na vedomie, pričom rozkonzultovalo 

tento bod. Starosta obce v zmysle vyššie uvedeného predniesol pozmeňujúci návrh k tomuto VZN 

č. 2/2021, a to, aby v rámci nálepkového systému bol určený nárok na nálepku pre poplatníka, ktorý 

zaplatí miestny poplatok za príslušný kalnedárny rok, 1 nálepka na 4 osoby v domácnosti, takto: 

Poplatník má za každých štyroch členov domácnosti, za ktoré platí poplatok  za komunálny odpad v 

príslušnom kalendárnom roku, nárok na 1 nálepku na príslušný kalendárny rok: 

a) domácnosť s 1 – 4 osobami –  1 nálepka, 

b) domácnosť s 5 – 8 osobami –  2 nálepky 

c) domácnosť s 9 – 12 osobami – 3 nálepky, 

d) domácnosť s 13 – 16 osobami – 4 nálepky, atď. 

Tento pozmeňujúci návrh odsúhlasili všetci poslanci jednohlasne.  

 

           Poslanec Olejník ďalej predniesol pozmeňujúci návrh, aby bol z § 27 Cintorínsky poplatok 

odstránený ods. 2 v znení: „Daňovník, ktorý vlastní v obci viac ako jeden rodinný dom alebo byt, 

platí cintorínsky poplatok iba raz“, z dôvodu, že ak vlastnia občania viacero nehnuteľností v obci, 

majú aj na zaplatenie cintorínskeho poplatku za každý dom/byt. Tento pozmeňujúci návrh 

odsúhlasili všetci poslanci jednohlasne.  

 

 

 



Uznesenie č.   5.6/2021 : 

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

zriadení v z. n. p.  

 

Schvaľuje: 

VZN č. 2/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady v upravenom znení. 

 

Hlasovanie:   za: 6 – Zajac, Skyba, Olejník, Ščerbanovský, Kováč, Balog 

 proti : 0 

                          zdržal sa: 0  

      neprítomný/í: 1 – Hvižďaková  

 

 

K bodu  7. VZN č. 3/2021 o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve obce Úbrež 

 

 

Predkladá: Ing. Martin Hvižďak 

 

 Starosta obce predložil poslancom návrh VZN č.3/2021 o nájme nebytových priestorov vo 

vlastníctve obce Úbrež. Poslanci dostali materiál v písomnej podobe pred zasadnutím obecného 

zastupiteľstva. Návrh VZN č. 3/2021 bol zverejnený na úradnej tabuli obce a webovej stránke obce 

Úbrež od 01.12.2021 na pripomienkovanie. Starosta obce skonštatoval, že počas 15-dňovej lehoty, 

určenej na pripomienkovanie, ani do dňa zasadnutia obecného zastupiteľstva neboli Obci Úbrež 

doručené žiadne pripomienky k návrhu predmetného VZN. K tomuto bodu nepredniesol žiaden 

poslanec pripomienky ani námietky.  

 

Uznesenie č.   5.7/2021 : 

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

zriadení v z. n. p.  

 

Schvaľuje: 
          VZN č. 3/2021 o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve obce Úbrež 

 

Hlasovanie:   za: 6 – Zajac, Skyba, Olejník, Ščerbanovský, Kováč, Balog 

 proti : 0 

                          zdržal sa: 0  

      neprítomný/í: 1 – Hvižďaková  

 

 

K bodu  8. Odpredaj bytov č.5 a č.6 v budove Zdravotníckeho a sociálneho zariadenia do 

osobného vlastníctva 

 

Predkladá: Ing. Martin Hvižďak 

 

 Starosta obce odprezentoval záujem obce o odpredaj bytov č.5 nachádzajúceho sa na 

prízemí v bytovom dome súpisné číslo 162 v Obci Úbrež, kat. úz. Úbrež, postaveného na parcele 

reg. C č. 609/3, vrátane podielu na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a na príslušenstve 

bytového domu  s.č. 162 s výškou podielu 5223/32883 z celku za cenu 412,32 €, súčasnej 

nájomkyni Karine Balogovej,  a č. 6 nachádzajúceho sa na prízemí v bytovom dome súpisné číslo 

162 v Obci Úbrež, kat. úz. Úbrež, postaveného na parcele reg. C č. 609/3, vrátane podielu na 



spoločných častiach, spoločných zariadeniach a na príslušenstve bytového domu  s.č. 162 s výškou 

podielu 5168/32883 z celku za cenu 407,98 €, nájomkyni Silvii Oračkovej, v zmysle výpočtu ceny 

bytov a ceny spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a na 

príslušenstve bytového domu s.č. 162 vyhotovený  Ing. Marekom Kočišom, zo dňa 30.11.2021, 

ktoré byty ako výlučné vlastníctvo obce Úbrež, vrátane podielu na spoločných častiach, spoločných 

zariadeniach a na príslušenstve bytového domu  sú zapísané na LV č. 1057, Obec Úbrež, kat. úz. 

Úbrež, na základe ktorého bola stanovená cena bytu č. 5 s prísl.  na sumu 412,32 € a cena bytu č. 6 

s prísl. na sumu 407,98  a to v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č. č. 182/1993 

Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.  

 

 

Uznesenie č.   5.8/2021 : 

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

zriadení v z. n. p.  

 

Berie na vedomie:  

 - výpočet ceny bytov a ceny spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach, spoločných 

zariadeniach a na príslušenstve bytového domu s.č. 162 vyhotovený  Ing. Marekom Kočišom, zo 

dňa 30.11.2021, ktoré byty ako výlučné vlastníctvo obce Úbrež, vrátane podielu na spoločných 

častiach, spoločných zariadeniach a na príslušenstve bytového domu  sú zapísané na LV č. 1057, 

Obec Úbrež, kat. úz. Úbrež, na základe ktorého bola stanovená cena bytu č. 5 s prísl.  na sumu 

412,32 € a cena bytu č. 6 s prísl. na sumu 407,98  a to v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona 

NR SR č. č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.  

 

Schvaľuje: 

   - predaj bytu č. 5 nachádzajúceho sa na prízemí v bytovom dome súpisné číslo 162 v Obci 

Úbrež, kat. úz. Úbrež, postaveného na parcele reg. C č. 609/3, vrátane podielu na spoločných 

častiach, spoločných zariadeniach a na príslušenstve bytového domu  s.č. 162 s výškou podielu 

5223/32883 z celku za cenu 412,32 €, nájomkyni Karine Balogovej, 

   - predaj bytu č. 6 nachádzajúceho sa na prízemí v bytovom dome súpisné číslo 162 v Obci 

Úbrež, kat. úz. Úbrež, postaveného na parcele reg. C č. 609/3, vrátane podielu na spoločných 

častiach, spoločných zariadeniach a na príslušenstve bytového domu  s.č. 162 s výškou podielu 

5168/32883 z celku za cenu 407,98 €, nájomkyni Silvii Oračkovej, 

    

ktoré sú zapísané ako výlučné vlastníctvo obce Úbrež, čo vyplýva z LV č.1057 v k.ú. Úbrež, Obec 

Úbrež, okres Sobrance, kraj Košický, z výlučného vlastníctva Obce Úbrež do vlastníctva nájomcov. 

  

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 – Zajac, Skyba, Olejník, Ščerbanovský, Kováč, Balog 

 proti : 0 

                          zdržal sa: 0  

      neprítomný/í: 1 – Hvižďaková  

 

 

 

 

 



K bodu 9. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1.polrok 2022 

 

Predkladá: Ing. Martin Hvižďak 

 

Starosta obce predložil poslancom Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1.polrok 2022. 

K tomuto bodu neboli prednesené žiadne pripomienky.  

   

 

Uznesenie č.  5.9/2021 : 

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

zriadení v z. n. p.  

 

Berie na vedomie: 

 
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1.polrok 2022 

 

 

K bodu 10. Schválenie odmeny hlavnej kontrolórky 

 

Predkladá: Ing. Martin Hvižďak  

 

 Starosta obce navrhol poslancom schválenie odmeny pre hlavnú kontrolórku za rok 2021 vo 

výške 10% z ročnej hrubej mzdy. V odmenou súhlasili všetci poslanci.  

 

Uznesenie č.   5.10/2021 : 

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

zriadení v z. n. p.  

 

Schvaľuje: 

odmenu hlavnej kontrolórke za rok 2021 vo výške 10% z ročnej hrubej mzdy hlavnej 

kontrolórky.   

 

Hlasovanie:   za: 6 – Zajac, Skyba, Olejník, Ščerbanovský, Kováč, Balog 

 proti : 0 

                          zdržal sa: 0  

      neprítomný/í: 1 – Hvižďaková  

 

K bodu 11. Schválenie výstavby sociálnych bytov na rómskej osade 

 

 

Predkladá: Ing. Martin Hvižďak  

 

 Starosta obce predniesol poslancom zámer, ktorý už bol niekoľkokrát diskutovaný na 

obecnom zastupiteľstve, a to zámer výstavby sociálnych bytov / domov v lokalite za rómskou 

osadou na parcele na parcele KN – E č.986, v k. ú. Úbrež, obec Úbrež, okres Sobrance, kraj 

Košický, s výmerou 4 522 m2, druh pozemku -  ostatná plocha, umiestnenie pozemku – pozemok 

umiestnený mimo zastavaného územia obce, zapísanom na LV č.809 pre k. ú .Úbrež. Rovnako 

informoval poslancov, že cenová ponuka na vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu 

sociálnych domov bola doručená v sume 3 900 Eur. Poslanec Olejník s týmto zámerom obce 

nesúhlasil. Ostatní poslanci nemali pripomienky.  



 

 Uznesenie č.   5.11/2021 : 

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

zriadení v z. n. p.  

 

Schvaľuje: 
výstavbu sociálnych domov pri rómskej osade na pozemku vo výlučnom vlastníctve Obce  

Úbrež, na parcele KN – E č.986, v k. ú. Úbrež, obec Úbrež, okres Sobrance, kraj Košický, s výmerou 4 522 

m2, druh pozemku -  ostatná plocha, umiestnenie pozemku – pozemok umiestnený mimo zastavaného územia 

obce, zapísanom na LV č.809 pre k. ú .Úbrež, a poveruje starostu obce zabezpečením vypracovania 

projektovej dokumentácie na výstavbu sociálnych domov v sume  3 900 Eur. 
 

Hlasovanie:   za: 5 – Zajac, Skyba,  Ščerbanovský, Kováč, Balog 

 proti : 1 - Olejník 

                          zdržal sa: 0  

      neprítomný/í: 1 – Hvižďaková  

 

 

K bodu 12.  Rozpočtové opatrenie č.5/2021 a č.8/2021  

 

Predkladá: Ing. Martin Hvižďak  

 

 Materiál dostali poslanci v písomnej podobe. K tomuto bodu nepredniesol žiaden poslanec 

pripomienky ani námietky.  

 

Uznesenie č.   5.12/2021 : 

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.5/2021 a č.8/2021. 

 

Hlasovanie:   za: 6 – Zajac, Skyba, Olejník, Ščerbanovský, Kováč, Balog 

 proti : 0 

                          zdržal sa: 0  

      neprítomný/í: 1 – Hvižďaková  

 

K bodu 13. Harmonogram zasadnutí na rok 2022 

 

Predkladá: Ing. Martin Hvižďak  

 

Materiál dostali poslanci v písomnej podobe. K tomuto bodu nepredniesol žiaden poslanec 

pripomienky ani námietky.  

 

Uznesenie č.   5.13/2021 : 

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

zriadení v z. n. p.  

 

 

Schvaľuje: 

 Harmonogram zasadnutí na rok 2022. 



 

Hlasovanie:   za: 6 – Zajac, Skyba, Olejník, Ščerbanovský, Kováč, Balog 

 proti : 0 

                          zdržal sa: 0  

      neprítomný/í: 1 – Hvižďaková  

 

K bodu 14. Konsolidovaná výročná správa obce Úbrež za rok 2020 

 

 

Predkladá: Ing. Martin Hvižďak  

 

Materiál dostali poslanci k nahliadnutiu. K tomuto bodu nepredniesol žiaden poslanec pripomienky 

ani námietky.  

 

Uznesenie č.   5.14/2021 : 

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

zriadení v z. n. p.  

 

Berie na vedomie: 
 konsolidovanú výročnú správu obce Úbrež za rok 2020. 

 

 

K bodu 15. Správa audítora – k konsolidovanej účtovnej závierke a individuálnej účtovnej 

závierke za rok 2020 

 

 

 Starosta obce odprezentoval poslancom obce  správu audítora ku konsolidovanej účtovnej 

závierke a individuálnej účtovnej závierke za rok 2020. Správu dostali poslanci v písomnej podobe. 

K tomuto bodu nepredniesol žiaden poslanec pripomienky ani námietky.  

 

Uznesenie č.   5.15/2021 : 

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 audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke a individuálnej účtovnej 

závierke za rok 2020. 

 

 

K bodu 16. Preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostu za rok 2020 

 

 

Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu žiadosť o preplatenie nevyčerpanej dovolenky za 

rok 2020 v počte 22 dní, ktorú z dôvodu pracovnej vyťaženosti nemohol vyčerpať. Zároveň 

predložil k tomuto bodu dôvodovú správu. Poslanci k preplateniu dovolenky nemali námietky ani 

pripomienky.  

 

Uznesenie č.   5.16/2021 : 

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



zriadení v z. n. p.  

 

Schvaľuje: 

preplatenie nevyčerpanej dovolenky starostu za rok 2020 v počte 22 dní.  

 

Hlasovanie:   za: 6 – Zajac, Skyba, Olejník, Ščerbanovský, Kováč, Balog 

 proti : 0 

                          zdržal sa: 0  

      neprítomný/í: 1 – Hvižďaková  

 

K bodu 17. Rôzne 

 

K tomuto bodu neboli prednesené žiadne návrhy.  

 

K bodu 18. Interpelácie poslancov  

 

K tomuto bodu neboli prednesené žiadne interpelácie. 

 

K bodu 19. Diskusia 

 

K tomuto bodu neboli prednesené žiadne návrhy.  

 

K bodu 20. Záver 

 

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

 

 

 

Zapísal/(a):   Mgr. Patrícia Tižová                      

 

 

 

 

 

 

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

                                                                              Ing. Martin Hvižďak    

                                                                                                              starosta obce 

 

 

 

 

Overovatelia:  Martin Olejník   ........................................ 

   Miroslav Ščerbanovský  ........................................ 


