
ZÁPISNICA 
 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Úbrež, 
 

konaného dňa 27.07.2022 o 17:00 hod. v obradnej miestnosti obce Úbrež  
 
 
 
Prítomní: Ing. Martin Hvižďak, starosta obce 
 
Poslanci: Miroslav Ščerbanovský, Ján Skyba, Ing. Dušan Zajac, Roman Balog, 

Ján Kováč 
 
Neprítomní: Jana Hvižďáková, Martin Olejník 
 
Ďalší prítomní: Mgr. Patrícia Tižová – zapisovateľka 

 

Program: 
1. Otvorenie  
2. Určenie overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a zapisovateľa  
3. Schválenie programu rokovania  
4. Určenie platu starostu a rozsahu výkonu funkcie starostu na celé nadchádzajúce funkčné obdobie  
5. Určenie počtu poslancov na celé nadchádzajúce volebné obdobie  
6. Rozpočtové opatrenia č.2/2022  
7. Stanovisko hlavnej kontrolórky k úveru  
8. Navýšenie Municipálneho úveru  
9. VZN č. 3/2022 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  
10. Zakúpenie a montáž klimatizácie do sály Kultúrneho domu  
11. Schválenie dofinancovania prác naviac k projektu „Rekonštrukcia a výstavba chodníkov v 

obci Úbrež“  
12. Schválenie doplnenia zábradlí k projektu „Rekonštrukcia a výstavba chodníkov v obci Úbrež“  
13. Schválenie vypracovania projektovej dokumentácie na projekt „Zvyšovanie energetickej 

účinnosti budovy telocvične ZŠ s MŠ Úbrež“  
14. Schválenie dotácie pre Obecný futbalový klub Úbrež  
15. Schválenie dotácie pre Klub dôchodcov na rok 2022 

16. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2022  
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 sú prítomní 4 poslanci obecného zastupiteľstva a zasadnutie je 

uznášaniaschopné, nakoľko je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov. OZ sa nezúčastnili 

poslanci Jana Hvižďáková, Martin Olejník a Miroslav Ščerbanovský bol prítomný až od bodu 8.  
Navýšenie Municipálneho úveru . 

 

Uznesenie č. 3.1 /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: 

 

Ing. Dušan Zajac, Ján Skyba 

 

Starosta obce navrhol návrhovú komisiu v zložení: 

Návrhová komisia: Roman Balog, Ján Kováč 

 

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. 3.2/2022 :  
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 – Balog, Kováč, Zajac, Skyba 
 

proti : 0 
 

zdržal sa: 0 
 

neprítomný/í: 3 – Hvižďaková, Olejník, Ščerbanovský 
 

 

K bodu 4. Určenie platu starostu a rozsahu výkonu funkcie starostu na celé 

nadchádzajúce funkčné obdobie 

 

Starosta informoval prítomných poslancov o potrebe určenia platu starostu a rozsahu výkonu 

funkcie starostu na nadchádzajúce funkčné obdobie 2022 – 2026, v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. K tomuto bodu nepredniesol žiaden poslanec 

pripomienky ani námietky. 



Uznesenie č. 3.3/2022 : 

Obecné zastupiteľstvo Obce Úbrež v súlade § 11 ods. 4 zákona písm. i) č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p. 

 

Určuje: 

 

rozsah výkonu funkcie starostu na celé funkčné obdobie 2022 – 2026 na plný pracovný 

úväzok a súčasne určuje plat starostu obce na funkčné obdobie 2022 – 2026 v zmysle zákona NR 

SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest 

v znení neskorších predpisov, vo výške 2,20-násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v 

národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za 

predchádzajúci kalendárny rok. 
 
 

 

Hlasovanie: za: 4 – Balog, Kováč, Zajac, Skyba 
 

proti : 0 
 

zdržal sa: 0 
 

neprítomný/í: 3 – Hvižďaková, Olejník, Ščerbanovský 
 

 

K bodu 5. Určenie počtu poslancov na celé nadchádzajúce volebné obdobie 

 

Starosta obce informoval prítomných poslancov o potrebe určenia počtu poslancov na 
volebné obdobie 2022 – 2026, v zmysle § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. 
n. p. Poslanci sa jednohlasne zhodli na zachovaní počtu 7 poslancov. 

 

Uznesenie č. 3.4/2022 :  
Obecné zastupiteľstvo Obce Úbrež v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p. 

 

Určuje: 
7 poslancov Obecného zastupiteľstva v obci Úbrež na volebné obdobie 2022 – 2026. 

 

Hlasovanie: za: 4 – Balog, Kováč, Zajac, Skyba 
 

proti : 0 
 

zdržal sa: 0 
 

neprítomný/í: 3 – Hvižďaková, Olejník, Ščerbanovský 

 

K bodu 6. Rozpočtové opatrenie 2/2022 

 

Predkladá: Ing. Martin Hvižďak 

 

Starosta obce informoval prítomných poslancov o zmene rozpočtu Obce Úbrež na rok 2022. 

Zmena rozpočtu – rozpočtové opatrenie č.2/2022 spolu s dôvodovou správou boli predložené 
poslancom v písomnej podobe. K tomuto bodu nepredniesol žiaden poslanec pripomienky ani 

námietky. 

 

Uznesenie č. 3.5/2022 :  
Obecné zastupiteľstvo Obce Úbrež v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p. 



Schvaľuje: 

zmenu rozpočtu Obce Úbrež na r. 2022 rozpočtovým opatrením č.2/2022, takto: 

1. Príjmy: 1 450 159,00 € 

- bežné príjmy: 1 164 555,00 € 

- kapitálové príjmy: 1 750,00 €  
- finančné operácie: 283 854,00 
€ 2. Výdavky: 1 390 206,24 €  
- bežné výdavky: 1 116 013,00 € 

- kapitálové výdavky: 236 093,24 € 

- finančné operácie: 38 100,00 € 

 

Hlasovanie: za: 4 – Balog, Kováč, Zajac, Skyba 
 

proti : 0 
 

zdržal sa: 0 
 

neprítomný/í: 3 – Hvižďaková, Olejník, Ščerbanovský 

 

K bodu 7. Stanovisko hlavnej kontrolórky k navýšeniu úveru 

 

Predkladá: Ing. Martin Hvižďak 
 
 

Starosta obce predložil prítomným poslancom Stanovisko hlavnej kontrolórky k navýšeniu 

úveru, ktorú prečítala Mgr. Patrícia Tižová, nakoľko sa hlavná kontrolórka obce nezúčastnila 

zasadnutia obecného zastupiteľstva. K tomuto bodu nepredniesol žiaden poslanec pripomienky ani 

námietky. 

 

Uznesenie č. 3.6 /2022 :  
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 navýšeniu Municipálneho úveru. 

 
 
 

K bodu 8. Navýšenie Municipálneho úveru 

 

Predkladá: Ing. Martin Hvižďak 
 
 

Starosta obce informoval prítomných poslancov o potrebe navýšenia Municipálneho úveru o 100 

000 €, ktorý bude použitý na dofinancovanie prác naviac v rámci projektu „Rekonštrukcia a 

výstavba chodníkov v obci Úbrež“ v sume 88 187,24 € a prípadné dofinancovanie prác v rámci 

projektu „Zníženie energetickej účinnosti obecného úradu - Úbrež“. K tomuto bodu nepredniesol 

žiaden poslanec pripomienky ani námietky, nakoľko o potrebných prácach naviac boli poslanci 

priebežne informovaní. 
 
 

 

Uznesenie č. 3.7 /2022 :  
Obecné zastupiteľstvo Obce Úbrež v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p. 



Schvaľuje  
prijatie Municipálneho úveru – Univerzál (ďalej len „úver“) vo výške 100 000 € 

poskytnutého zo strany Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, 

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

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

Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje, že v prípade ak bude na základe každoročného 

prehodnotenia výšky úveru bankou jeho výška znížená tak, že obec vyčerpala ku dňu vykonaného 

prehodnotenia výšky poskytnutého úveru väčší objem finančných prostriedkov ako je bankou 

novostanovená výška úveru, obec je oprávnená uhradiť rozdiel medzi pôvodnou a novou výškou 

úveru najneskôr do 30.05. daného kalendárneho roka. V prípade, ak obec neuhradí rozdiel medzi 

pôvodnou a novou výškou úveru, obecné zastupiteľstvo schvaľuje, že vo výške tohto rozdielu bude 

úver zmenený na termínovaný úver, a to za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve. 
 

 

Hlasovanie: za: 5 - Ing. Zajac, Skyba, Balog, Ščerbanovský, Kováč 

proti : 0 

zdržal sa: 0 

neprítomný/í: 2 - Hvižďaková, Olejník 
 
 
 

K bodu 9. VZN č. 3/2022 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 VZN č. 3/2022 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. Starosta informoval prítomných, že v predmetnom VZN došlo k 

zmene výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a výšku príspevku na režijné náklady vo 
 
výdajnej školskej jedálni, ktorej  zriaďovateľom  je  obec.  Výška  príspevku  bola  prepočítaná 

z dôvodu zvýšenia cien potravín a energií. K tomuto bodu  nepredniesol žiaden  poslanec 

pripomienky ani námietky.      

Uznesenie č. 3.8 /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. 3/2022  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: 5 - Ing. Zajac, Skyba, Balog, Ščerbanovský, Kováč 

proti : 0 

zdržal sa: 0 

neprítomný/í: 2 - Hvižďaková, Olejník 



K bodu Zakúpenie a montáž klimatizácie do sály Kultúrneho domu 
 

 

Starosta obce informoval prítomných poslancov o potrebe zakúpenia klimatizácie do sály v 

Dome kultúry. Ponuka na klimatizáciu pozostávajúca z 4 ks klimatizácie Carrier 3,5 kW vrátane 

vonkajšej jednotky Carrier a multisplit kazety do sály Kultúrneho domu v sume 5 281,20 €. 

Poslanci s montážou klimatizácie v uvedenej sume súhlasili. 

 

Uznesenie č. 3.9 /2022 :  
Obecné zastupiteľstvo Obce Úbrež v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p. 

 

Schvaľuje  
zakúpenie a montáž 4 ks klimatizácie Carrier 3,5 kW vrátane vonkajšej jednotky Carrier a 

multisplit kazety do sály Kultúrneho domu v sume 5 281,20 €. 

 

Hlasovanie: za: 5 - Ing. Zajac, Skyba, Balog, Ščerbanovský, Kováč 

proti : 0  
zdržal sa: 0 

neprítomný/í: 2 - Hvižďaková, Olejník 

 

K bodu 11. Schválenie dofinancovania prác naviac k projektu „Rekonštrukcia a výstavba 

chodníkov v obci Úbrež“ 

 

Starosta obce informoval poslancov v rámci ukončenia projektu „Rekonštrukcia a výstavba 

chodníkov v obci Úbrež“ o potrebe dofinancovania prác naviac, o ktorých boli poslanci priebežne 

informovaní, rovnako o skutočnosti, že práce naviac bude dofinancované z navýšeného 

Municipálneho úveru. K tomuto bodu dostali poslanci rozpočet v písomnej podobe. K tomuto bodu 

nepredniesol žiaden poslanec pripomienky ani námietky. 

 

Uznesenie č. 3.10 /2022 :  
Obecné zastupiteľstvo Obce Úbrež v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p. 

 

Schvaľuje  
dofinancovanie prác naviac k projektu „Rekonštrukcia a výstavba chodníkov v obci Úbrež“ 

v sume 88 187,24 € z Municipálneho úveru.  
. 

 

Hlasovanie: za: 5 - Ing. Zajac, Skyba, Balog, Ščerbanovský, Kováč 

proti : 0  
zdržal sa: 0 

neprítomný/í: 2 - Hvižďaková, Olejník 



K bodu 12. Schválenie doplnenia zábradlí k projektu „Rekonštrukcia a výstavba chodníkov v 

obci Úbrež“ 

 

Predkladá: Ing. Martin Hvižďak 
 
 

Starosta obce informoval poslancov v rámci ukončenia projektu „Rekonštrukcia a výstavba 

chodníkov v obci Úbrež“ o skutočnosti, že v projektovej dokumentácii je naprojektovaných len 55m 

zábradlia na chodníku - novovystavanej trase A, čo nepokrýva celý úsek novej trasy. Vzhľadom na 

hĺbku priekopy popri novom chodníku by bolo vhodné osadiť zábradlia po celej dĺžke nového 

úseku. Cenová ponuka na osadenie zábradlí na celý úsek bola ako najnižšia predložená v sume 48 

600€. Poslanci sa dohodli, že vzhľadom na vysokú investíciu tieto práce zatiaľ neschvália, pokúsia 

sa nájsť vhodnejšie riešenie alebo osadiť zábradlia svojpomocne. 

 

Uznesenie č. 3.11 /2022 :  
Obecné zastupiteľstvo Obce Úbrež v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p. 

 

Neschvaľuje 
doplnenie zábradlí k projektu „Rekonštrukcia a výstavba chodníkov v obci Úbrež“ v sume 48 600 €  
z Municipálneho úveru. 

 

Hlasovanie: za: 5 - Ing. Zajac, Skyba, Balog, Ščerbanovský, Kováč 
proti : 0  
zdržal sa: 0 

neprítomný/í: 2 - Hvižďaková, Olejník 

 

K bodu 13. Schválenie vypracovania projektovej dokumentácie na projekt „Zvyšovanie 

energetickej účinnosti budovy telocvične ZŠ s MŠ Úbrež“ 

 

Starosta obce oboznámil poslancov s úmyslom rekonštrukcie budovy telocvične ZŠ s MŠ, 
ktorá by pozostávala z výmeny a zateplenia strechy, výmeny vykurovania a fasády. Obec Úbrež má 

záujem o zapojenie sa do výziev, ktoré majú byť na tento účel vyhlásené. K zapojeniu sa do výziev 

je nevyhnutné mať vypracovanú projektovú dokumentáciu. Poslanci sa vyjadrili súhlasne a k 
tomuto bodu nemali námietky ani pripomienky. 

 

Uznesenie č. 3.12 /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 projekt „Zvyšovanie energetickej účinnosti 

budovy telocvične ZŠ s MŠ Úbrež“ v sume 6 000 €. 
 

 

Hlasovanie: za: 5 - Ing. Zajac, Skyba, Balog, Ščerbanovský, Kováč 

proti : 0 

zdržal sa: 0 

neprítomný/í: 2 - Hvižďaková, Olejník 



K bodu 14. Schválenie dotácie pre Obecný futbalový klub Úbrež 

 

Starosta obce predložil prítomným poslancom žiadosť Obecného futbalového klubu Úbrež o 
dotáciu v sume 1 500€ na prevádzku OFK Úbrež do 31.12.2022. Poslanci sa vyjadrili súhlasne a k 
tomuto bodu nemali námietky ani pripomienky. 

 

Uznesenie č. 3.13 /2022 :  
Obecné zastupiteľstvo Obce Úbrež v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p. 

 

Schvaľuje 
poskytnutie dotácie pre Obecný futbalový klub Úbrež na rok 2022 v sume 1 500 €. 

 

Hlasovanie: za: 5 - Ing. Zajac, Skyba, Balog, Ščerbanovský, Kováč  
proti : 0 

zdržal sa: 0 

neprítomný/í: 2 - Hvižďaková, Olejník 

 

K bodu 15. Dofinancovanie nepredpokladaných výdavkov projektu „Rekonštrukcia 

a výstavba chodníkov v obci Úbrež“ 

 

Starosta  obce  predložil  prítomným  poslancom  žiadosť Klub  dôchodcov  v obci  Úbrež 

o dotáciu  v sume  500€  na  prevádzku  klubu  do  31.12.2022. Poslanci  sa  vyjadrili  súhlasne 

a k tomuto bodu nemali námietky ani pripomienky.  

 

Uznesenie č. 3.14 /2022 :  
Obecné zastupiteľstvo Obce Úbrež v súlade § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v z. n. p. 

 

Schvaľuje 
poskytnutie dotácie pre Klub dôchodcov v obci Úbrež na rok 2022 v sume 500 €. 

 

Hlasovanie: za: 5 - Ing. Zajac, Skyba, Balog, Ščerbanovský, Kováč 

proti : 0 

zdržal sa: 0 

neprítomný/í: 2 - Hvižďaková, Olejník 
 

 

K bodu 16. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2022 

 

Starosta obce predložil poslancom Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2.polrok 2022. 

K tomuto bodu neboli prednesené žiadne pripomienky.  

   

Uznesenie č.  3.15/2021 : 

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

zriadení v z. n. p.  

Berie na vedomie: 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2.polrok 2022 
 

 

K bodu 17. Diskusia 

K tomuto bodu neboli prednesené žiadne návrhy. 



K bodu 18. Záver 

 

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

 

Zapísal/(a): Mgr. Patrícia Tižová 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

Ing. Martin Hvižďak  
starosta obce 

 
 
 

 

Overovatelia: 

 
 
 

 

Ing. Dušan Zajac 

 
 
 

 

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

Ján Skyba 
 

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


