
Z Á P I S N I C A  

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Úbrež,  

konaného dňa 26.10.2022 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. Rozpočtové opatrenie č.3/2022 

5. Schválenie dotácie pre Obecný futbalový klub Úbrež 

6. Schválenie zapojenia sa do výzvy z Plánu obnovy na projekt: „Úbrež – Materská škola “ 

7. Žiadosť o jednorazový príspevok – Žaneta Demeterová 

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 sú prítomní 5 poslanci obecného zastupiteľstva a zasadnutie je 

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

poslanci Jana Hvižďáková a Martin Olejník. 

 

Uznesenie č.   4.1 /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:   Roman Balog, Miroslav Ščerbanovský 

  

Starosta obce navrhol návrhovú komisiu v zložení: 

Návrhová komisia:    Dušan Zajac, Ján Skyba 

 

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.   4.2/2022 : 

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

 proti : 0 

                          zdržal sa: 0 

      neprítomný/í: 2 – Hvižďaková, Olejník  

                                                          

 

K bodu 4. Rozpočtové opatrenie č. 3/2022 

 

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

Zmena rozpočtu – rozpočtové opatrenie č.3/2022 spolu s dôvodovou správou boli predložené 

poslancom v písomnej podobe. K tomuto bodu nepredniesol žiaden poslanec pripomienky ani 

námietky. 

 

 

Uznesenie č.  4.3/2022 : 

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

o obecnom zriadení v z. n. p.  

 

Schvaľuje 

zmenu rozpočtu Obce Úbrež na r. 2022 rozpočtovým opatrením č.3/2022, takto:  

1. Príjmy: 1 577 342,00 €  

- bežné príjmy: 1 185 095,00 €  

- kapitálové príjmy: 6 750,00 €  



- finančné operácie: 385 497,00 €  

2. Výdavky: 1 517 389,24 €  

- bežné výdavky: 1 147 126,00 €  

- kapitálové výdavky: 341 163,24 €  

- finančné operácie: 29 100,00 € 
 

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

 proti : 0 

                          zdržal sa: 0 

      neprítomný/í: 2 – Hvižďaková, Olejník  

 

 

K bodu 5. Schválenie dotácie pre Obecný futbalový klub Úbrež 

 

Starosta obce predložil prítomným poslancom žiadosť Obecného futbalového klubu Úbrež 

o dotáciu v sume 2 000 € na prevádzku OFK Úbrež do 31.12.2022.  Poslanci sa vyjadrili súhlasne 

a k tomuto bodu nemali námietky ani pripomienky. 

 

Uznesenie č.  4.4/2022 : 

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

zriadení v z. n. p.  

 

Určuje:  
dotáciu pre Obecný futbalový klub Úbrež na rok 2022 vo výške 2 000 €. 

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

 proti : 0 

                          zdržal sa: 0 

      neprítomný/í: 2 – Hvižďaková, Olejník  

 

K bodu  6. Schválenie zapojenia sa do výzvy z Plánu obnovy na projekt: „Úbrež – Materská 

škola “ 

 

Predkladá: Ing. Martin Hvižďak 

 

 Starosta obce informoval o zámere obce Úbrež o zapojenie sa do výzvy z Plánu obnovy na 

výstavbu materskej školy. Poslanci jednohlasne odsúhlasili tento zámer, rovnako aj nevyhnutné 

dofinancovanie projektu.  

 

Uznesenie č.   4.5/2022 : 

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 v rámci výzvy Zvýšenie kapacít 

materských škôl,  

- kód výzvy: 06R01-20-V02, 

- názov projektu: „Úbrež – Materská škola“, 

- zabezpečenie financovanie prípadných neoprávnených výdavkov, ktoré vzniknú                   

v priebehu realizácie projektu, resp. sú na jeho realizáciu potrebné. 

 



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

 proti : 0 

                          zdržal sa: 0 

      neprítomný/í: 2 – Hvižďaková, Olejník  

 

K bodu  7. Žiadosť o jednorazový príspevok 

 

Predkladá: Ing. Martin Hvižďak  

Starosta obce predložil prítomným poslancom žiadosť Žanety Demeterovej o jednorazový 

príspevok na nevyhnutné výdavky spojené s plánovanou hospitalizáciou. 

 

Uznesenie č.  4.6 /2022 : 

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

zriadení v z. n. p.  

 

Schvaľuje  

poskytnutie jednorazového príspevku z rozpočtu obce v sume 350 € pre žiadateľku Žanetu 

Demeterovú na výdavky nevyhnutne súvisiace s plánovanou hospitalizáciou.  

 

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

 proti : 0 

                          zdržal sa: 0 

      neprítomný/í: 2 – Hvižďaková, Olejník  

 

K bodu 16. Interpelácie poslancov  

 

K tomuto bodu neboli prednesené žiadne interpelácie. 

 

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:  Roman Balog   ........................................ 

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


