
Z Á P I S N I C A  

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Úbrež,  

konaného dňa 21.01.2022 o 17:00 hod. v obradnej miestnosti obce Úbrež  

 

Prítomní:         Ing. Martin Hvižďak, starosta obce 

Poslanci:   Martin Olejník, Ján Skyba, Ing. Dušan Zajac, Miroslav Ščerbanovský 

Neprítomní:  Jana Hvižďáková, Roman Balog, Ján Kováč 

Ďalší prítomní:   Mgr. Patrícia Tižová – zapisovateľka 

 

Program:  
1. Otvorenie 

2. Určenie overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a zapisovateľa 

3. Schválenie programu rokovania 

4. VZN č.1/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských 

zariadení 

5. Schválenie predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok zameraný na Zvýšenie 

zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK poskytovaním miestnej občianskej 

poriadkovej služby (ďalej len „MOPS“) v obciach s prítomnosťou MRK, kód výzvy: OPLZ-PO8-

2021-3 

6. Schválenie vypracovania projektovej dokumentácie na rekonštrukciu miestnej komunikácie na parc. 

KN-E 1384, LV 809, k. ú. Úbrež 

7. VZN č. 2/2022 o určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí, žiakov a dospelých na 

čiastočnú úhradu nákladov v školách, školskom zariadení a školskej jedálni v ZŠ s MŠ Úbrež 

8. Rôzne  

9. Interpelácie poslancov 

10. Diskusia  

11. 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 nezúčastnili 

poslanci Jana Hvižďáková (PN), Roman Balog (ospravedlnil sa) a Ján Kováč (ospravedlnil sa). 

 

Uznesenie č.   1.1 /2022:   

 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, Ing. Dušan Zajac 

  

Starosta obce navrhol návrhovú komisiu v zložení: 

Návrhová komisia:    Martin Olejník, Miroslav Ščerbanovský 

 

Zapisovateľka:           Mgr. Patrícia Tižová 

 

Proti zloženiu  návrhovej komisie nepredniesol námietky žiaden poslanec.  

 

 

K bodu 3. Schválenie programu rokovania  

 

Predkladá: Ing. Martin Hvižďak 

 

Starosta obce preložil návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva v súlade s pozvánkou na 

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktorú dostali poslanci v súlade s rokovacím poriadkom 

v písomnej podobe.  

 

Uznesenie č.   1.2/2022 : 

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 predloženom znení.  

 

Hlasovanie:   za: 4 – Zajac, Skyba, Olejník, Ščerbanovský 

 proti : 0 

                          zdržal sa: 0  

      neprítomný/í: 3 – Hvižďaková, Balog, Kováč  

                                                          

 

K bodu 4. VZN č.1/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl               

a školských zariadení 

 

Predkladá: Ing. Martin Hvižďak 

 

Starosta obce predložil prítomným poslancom návrh VZN č.1/2022 o určení výšky 

finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení. VZN č. 1/2022 bolo 

vyvesené na úradnej tabuli a zverejnené na web stránke obce Úbrež dňa 04.01.2022. Lehota na 

pripomienkovanie cit. VZN bola stanovená do 15.01.2022. Starosta obce skonštatoval, že v lehote 

stanovenej na pripomienkovanie návrhu cit. VZN neboli Obci Úbrež doručené žiadne pripomienky 

a zároveň navrhuje predmetné VZN schváliť v navrhnutom znení. K tomuto bodu nepredniesol 

žiaden poslanec pripomienky ani námietky. 

 

Uznesenie č.  1.3/2022 : 

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

zriadení v z. n. p.  



 

Schvaľuje  
 

VZN č.1/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl                            

a školských zariadení. 

 

Hlasovanie:   za: 4 – Zajac, Skyba, Olejník, Ščerbanovský 

 proti : 0 

                          zdržal sa: 0  

      neprítomný/í: 3 – Hvižďaková, Balog, Kováč  

 

 

K bodu 5. Schválenie predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok zameraný na 

Zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK poskytovaním 

miestnej občianskej poriadkovej služby (ďalej len „MOPS“) v obciach s prítomnosťou MRK, 

kód výzvy: OPLZ-PO8-2021-3 

 

Predkladá: Ing. Martin Hvižďak 

 

Starosta obce navrhol poslancom schválenie predloženia  žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok zameraný na Zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK 

poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby (ďalej len „MOPS“) v obciach                                  

s prítomnosťou MRK, kód výzvy: OPLZ-PO8-2021-3. Starosta obce upovedomil poslancov, že 

termín podania žiadostí je 28.01.2022, pričom Obec Úbrež v zmysle stanovených podmienok výzvy 

na predkladanie ŽoNFP nie je oprávneným žiadateľom, nakoľko Obec Úbrež nemá ani v minulosti 

nemala uzatvorenú zmluvu v súvislosti s miestnymi občianskymi poriadkovými službami. Obec 

Úbrež mala avízovanú plánovanú aktualizáciu cit.výzvy. Vzhľadom na krátku lehotu uzávierky 

podávania ŽoNFP a možnosť aktualizácie vyhlásenej výzvy, starosta obce predkladá predloženie 

ŽoNFP na schválenie. K tomuto bodu nepredniesol žiaden poslanec pripomienky ani námietky. 

 

Uznesenie č.  1.4/2022 : 

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 nenávratný finančný príspevok zameraný na Zvýšenie 

zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK poskytovaním miestnej 

občianskej poriadkovej služby (ďalej len „MOPS“) v obciach  s prítomnosťou MRK na 

sprostredkovateľský orgán – Ministerstvo vnútra SR,  

- kód výzvy: OPLZ-PO8-2021-3, 

- názov projektu: „Miestne občianske poriadkové služby v obci Úbrež“, 

- zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu vo výške min. 5% z celkových 

oprávnených výdavkov, 

- zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú v priebehu 

realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa. 

  

Hlasovanie:   za: 4 – Zajac, Skyba, Olejník, Ščerbanovský 

 proti : 0 

                          zdržal sa: 0  

      neprítomný/í: 3 – Hvižďaková, Balog, Kováč  



K bodu  6. Schválenie vypracovania projektovej dokumentácie na rekonštrukciu miestnej 

komunikácie na parc. KN-E 1384, LV 809, k. ú. Úbrež 

 

 

Predkladá: Ing. Martin Hvižďak 

 

 Starosta obce informoval prítomných poslancov o plánovaných výzvach z Ministerstva 

investícií a regionálneho rozvoja SR a Ministerstva vnútra SR, zameraných na rekonštrukcie 

miestnych komunikácií. V súvislosti s touto informáciou uviedol, že je nevyhnutné byť v prípade 

vyhlásenia niektorej z výziev pripravený, tzn. mať spracovanú projektovú dokumentáciu na 

plánovanú rekonštrukciu a zároveň mať právoplatné stavebné povolenia, čo je jednou z podmienok 

oprávnenosti žiadateľa. Vychádzajúc z uvedeného starosta obce navrhol vypracovanie projektovej 

dokumentácie na rekonštrukciu miestnej komunikácie – cesty od Obecného úradu (vrátane úseku 

k plánovanému detskému ihrisku) až po hydinársku farmu. Zároveň starosta obce uviedol, že dal 

vypracovať cenovú ponuku na spracovanie predmetnej projektovej dokumentácie. Cenová ponuka 

za vypracovanie PD je 2 600 €. Proti vypracovaniu projektovej dokumentácie nemal nikto 

z prítomných poslancov námietky.   

 

Uznesenie č.   1.5/2022 : 

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 miestnej komunikácie na 

parcelách KN-E č.1384, KN-E č.1366, KN-E č. 1367, KN-E č.1366 a úseku miestnej 

komunikácie na parc. KN-E č.1382 v sume 2 600 € a  

- projektový zámer Obce Úbrež na stavbu „Rekonštrukcia miestnych komunikácií - 

Úbrež“ na parcelách KN-E č.1384, KN-E č.1366, KN-E č. 1367, KN-E č.1366 a úseku 

miestnej komunikácie na parc. KN-E č.1382. 

 

 

Hlasovanie:   za: 4 – Zajac, Skyba, Olejník, Ščerbanovský 

 proti : 0 

                          zdržal sa: 0  

      neprítomný/í: 3 – Hvižďaková, Balog, Kováč  

 

 

K bodu  7. VZN č. 2/2022 o určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí, žiakov                      

a dospelých na čiastočnú úhradu nákladov v školách, školskom zariadení a školskej jedálni 

v ZŠ s MŠ Úbrež 

 

Predkladá: Ing. Martin Hvižďak 

  

Starosta obce predložil prítomným poslancom návrh VZN č.2/2022 o určení výšky 

príspevkov od zákonných zástupcov detí, žiakov a dospelých na čiastočnú úhradu nákladov                          

v školách, školskom zariadení a školskej jedálni v ZŠ s MŠ Úbrež.. VZN č. 2/2022 bolo vyvesené 

na úradnej tabuli a zverejnené na web stránke obce Úbrež dňa 04.01.2022. Lehota na 

pripomienkovanie cit. VZN bola stanovená do 15.01.2022. Starosta obce skonštatoval, že v lehote 

stanovenej na pripomienkovanie návrhu cit. VZN neboli Obci Úbrež doručené žiadne pripomienky 

a zároveň navrhuje predmetné VZN schváliť v navrhnutom znení. K tomuto bodu nepredniesol 



žiaden poslanec pripomienky ani námietky. 

 

Uznesenie č.  1.6 /2022 : 

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

zriadení v z. n. p.  

 

Schvaľuje: 

          VZN č. 2/2022 o určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí, žiakov                     

a dospelých na čiastočnú úhradu nákladov v školách, školskom zariadení a školskej jedálni 

v ZŠ s MŠ Úbrež. 

 

Hlasovanie:   za: 4 – Zajac, Skyba, Olejník, Ščerbanovský 

 proti : 0 

                          zdržal sa: 0  

      neprítomný/í: 3 – Hvižďaková, Balog, Kováč  

 

 

K bodu  8. Rôzne 

 

K tomuto bodu neboli prednesené žiadne návrhy.  

 

K bodu 9. Interpelácie poslancov  

 

K tomuto bodu neboli prednesené žiadne interpelácie. 

 

K bodu 10. Diskusia 

 

K tomuto bodu neboli prednesené žiadne návrhy.  

 

K bodu 11. Záver 

 

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

 

Zapísal/(a):   Mgr. Patrícia Tižová                      

 

 

 

 

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

                                                                              Ing. Martin Hvižďak    

                                                                                                              starosta obce 

 

Overovatelia:  Ján Skyba    ........................................ 

   Ing. Dušan Zajac   ........................................ 


