Zápisnica
z 36. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Príbelciach konaného
dňa 05.06.2014 v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Príbelciach
so začiatkom o 18:00 hod.
Program:
1) Otvorenie zasadnutia
2) Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3) Kontrola plnenia uznesení
4) Prerokovanie žiadosti o prenájom pozemkov na výstavbu nájomných bytov
5) Prerokovanie žiadosti o vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na ťažbu dreva
v obecných lesoch
6) Návrh na prevod nehnuteľnosti
7) Prerokovanie Záverečného účtu obce Príbelce za rok 2013
8) Prerokovanie Výročnej správy obce Príbelce za rok 2013
9) Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Príbelce na II. polrok 2013
10) Príprava osláv „770. výročia prvej písomnej zmienky o obci Príbelce“
11) Rôzne
12) Návrh na uznesenie
13) Záver
Bod 1/ Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie OZ zahájil starosta obce Ing. T. Čierny, privítal poslancov OcZ, ako aj
Dr. Viteka zo spoločnosti V. V. BUILDING, s. r. o., Trnava a z radu občanov p. Kovšu.
Konštatoval, že rokovanie OcZ je uznášaniaschopné a oboznámil prítomných s programom
rokovania OcZ. Keďže nikto nemal k nemu návrhy na doplnenie, dal hlasovať za predložený
návrh programu. Za program zasadnutia OcZ hlasovali poslanci nasledovne:
ZA: 6
PROTI: 0
ZDRŽALI SA: 0
Uznesenie č. 156/2014 zo dňa 05.06.2014:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. schvaľu je
program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Príbelciach
Bod 2/ Voľba návrhovej komisie a určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za predsedu návrhovej komisie bola navrhnutá Zuzana Barcíková a za členov komisie
Ivan Ďurčok a Milan Parkáni. Za overovateľov zápisnice boli určení MVDr. Pavel Bajo
a Mgr. Ján Vozár. Za zapisovateľku bola určená Ing. Zuzana Lupová.
Uznesenie č. 157/2014 zo dňa 05.06.2014:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. schvaľu je
návrhovú komisiu v zložení: Zuzana Barcíková - predseda komisie, Ivan Ďurčok, Milan
Parkáni - členovia komisie
II. ber ie na vedo mie
určenie overovateľov zápisnice: MVDr. Pavel Bajo a Mgr. Ján Vozár
a zapisovateľa: Ing. Zuzana Lupová
Za tento návrh sa hlasovalo nasledovne:
ZA: 6
PROTI: 0

ZDRŽALI SA: 0
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Bod 3/ Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce pristúpil ku kontrole plnenia uznesení
146/2014
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I . u kl a d á
Zvolať pracovné stretnutie poslancov OZ v priestoroch ZŠ Príbelce ohľadom
fungovania prevádzky ZŠ v školskom roku 2014/2015
Z: Obecný úrad Príbelce
Termín: 31.05.2014
Starosta obce informoval, že pracovné stretnutie poslancov OcZ ako aj rodičov žiakov
ZŠ bolo uskutočnené dňa 26.05.2014 v priestoroch ZŠ Príbelce.
148/2014

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I I I . u kl a d á
Zverejniť zámer na prevod časti majetku obce ako prípad hodný osobitného
zreteľa
Z: Obecný úrad Príbelce
Termín: 15.05.2014

Starosta obce podal informáciu, že Zámer na prevod časti majetku obce ako prípad
hodný osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli v obci ako aj na internetovej
stránke obce dňa 12.05.2014.
149/2014

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I I I . u kl a d á
Popísať Nájomnú zmluvu s Agrodružstvom Príbelce za dohodnutých
podmienok
Z: Obecný úrad Príbelce
Termín: 15.05.2014

Starosta obce informoval, že bola podpísaná Nájomná zmluva s Agrodružstvom
Príbelce.
150/2014

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I I I . u kl a d á
Informovať žiadateľku o nespôsobilosti stavby na trvalé bývanie.
Z: Obecný úrad Príbelce
Termín: 15.05.2014

Starosta obce podal informáciu, že Obec Príbelce informovala žiadateľku Gabrielu
Chuťkovú o nespôsobilosti stavby na trvalé bývanie listom zo dňa 15.05.2014.
152/2014

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I . u kl a d á
Vyzvať jednotlivé spoločenské organizácie so sídlom v obci ako aj poslancov
OZ na predloženie návrhov na ocenenie jednotlivcov a kolektívov pri
príležitosti 770. výročia prvej písomnej zmienky o Obci Príbelce v termíne do
31.05.2014
Z: Obecný úrad Príbelce
Termín: 15.05.2014

Starosta obce podal informáciu, že Obec Príbelce vyzvala jednotlivé spoločenské
organizácie na predloženie návrhov na ocenenie jednotlivcov, resp. kolektívov, čo bude
predmetom rokovania OcZ v samostatnom bode programu.
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155/2014

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I I . u kl a d á
pripraviť nájomnú zmluvu s víťazom zverejneného zámeru.
Z: Obecný úrad Príbelce
Termín: 15.05.2014

Starosta obce informoval o príprave nájomnej zmluvy so spoločnosťou V. V.
BUILDING, s. r. o. Trnava, čo bude predmetom rokovania OcZ v samostatnom bode
programu.
Uznesenie č. 158/2014 zo dňa 05.06.2014:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. ber ie na vedo mie
Kontrolu plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Príbelciach
Bod 4/ ) Prerokovanie žiadosti o prenájom pozemkov na výstavbu nájomných bytov
Starosta obce podal informáciu, že na 35. zasadnutí OcZ dňa 06.05.2014 bol schválený
za víťaza zámeru na prenájom pozemku za účelom výstavby nájomných bytov 4x2 b. j. v obci
Príbelce - spoločnosť V. V. Building, s. r. o. Trnava. Následne odovzdal slovo Dr. Vitekovi
zo spoločnosti V. V. BUILDING, s. r. o. Trnava, aby podal informácie ohľadom výstavby
nájomných bytov v obci.
Dr. Vitek informoval, že je v prvom rade potrebné podpísať Zmluvu o prenájme
nehnuteľností na výstavbu nájomných bytov. Spoločnosť V. V. BUILDING, s. r. o., Trnava
zabezpečí všetko potrebné k územnému rozhodnutiu a stavebnému povoleniu. Do konca roka
2014 plánujú položiť základy nájomných bytov. V roku 2015 by sa mala stavba nájomných
bytov dokončiť a po kolaudácii v januári 2016 odovzdať Obci Príbelce. Poslanci OZ nemali
žiadne otázky na doplnenie Dr. Viteka, ktorý sa poďakoval za slovo a opustil rokovanie OcZ.
Uznesenie č. 159/2014 zo dňa 05.06.2014:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. ber ie na vedo mie
Informáciu zástupcu spoločnosti V.V. BUILDING, s.r.o., ohľadom stavu pripravenosti
výstavby nájomných bytov v obci Príbelce
II. schvaľu je
Zmluvu o prenájme nehnuteľností s víťazom vyhláseného zámeru na prenájom pozemkov na
výstavbu nájomných bytov 4 x 2 b.j. v obci Príbelce. Nájomnou zmluvou sa prenechávajú pre
nájomcu V.V. BUILDING s.r.o., so sídlom Oblúkova 32, Trnava, IČO 36 264 105 na účely
výstavby nájomných bytov a príslušnej technickej infraštruktúry, pozemky zapísané na LV č.
257 pre katastrálne územie Dolné Príbelce, a to pozemok C-KN č. 102, orná pôda o výmere
5202 m2, časť pozemku C-KN č. 103/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 500 m2 a časť
pozemku C-KN č. 101/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 300 m2 v sume 1,- € za
obdobie prenájmu nehnuteľností.
III. ukladá
Podpísať Zmluvu o prenájme nehnuteľností na výstavbu nájomných bytov so spoločnosťou
V.V.BUILDING s.r.o., za dohodnutých podmienok.
Zodpovedný: Obecný úrad Príbelce
Termín: 20.06.2014
Za tento návrh sa hlasovalo nasledovne:
ZA: 6
PROTI: 0

ZDRŽALI SA: 0
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Bod 5/ Prerokovanie žiadosti o vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na ťažbu dreva
v obecných lesoch
Starosta obce informoval poslancov OcZ, že Obec Príbelce vyhlási obchodnú verejnú
súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na ťažbu dreva vo vlastníctve obce.
Predmetom obchodnej súťaže bude drevná hmota nachádzajúca sa na poraste 942a, parcela CKN 973/3 (E-KN 256) v katastrálnom území Dolné Príbelce, kde prevažujú agát biely a dub
cerový za stanovených podmienok, ako je dodržanie technologického postupu, kontrola zo
strany obce pri odvoze dreva ako aj odstránenie zbytkov po ťažbe. Návrhy musia byť
doručené na obecný úrad do 12:00 hod. dňa 30.júna 2014. Otváranie obálok sa uskutoční dňa
30.júna 2014 o 13:00 hod. Kritériom pre hodnotenie návrhov bude najvyššia cena za 1 m3
vyťaženej drevnej hmoty pri dodržaní podmienok ťažby. Výherca obchodnej verejnej súťaže
musí pred podpisom zmluvy zložiť zálohu na účet obce Príbelce vo výške 3 000 Eur, z ktorej
sa bude odpočítavať suma za vyťažené množstvo drevnej hmoty. Po ich započítaní možno
pokračovať v ťažbe, až po opakovanom zložení zálohy v rovnakej výške na účet obce.
Pán Parkáni sa informoval, či je možné po zverejnení ponúk pripustiť licitáciu cenových
ponúk, v prípade, ak by mal navrhovateľ záujem o zvýšenie svojej pôvodnej cenovej ponuky.
Starosta obce preverí možnosť licitácie cenových ponúk po ich zverejnení v rámci obchodnej
verejnej súťaže.
Uznesenie č. 160/2014 zo dňa 05.06.2014:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. ber ie na vedo mie
Informáciu o možnosti vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže na ťažbu dreva v lesoch vo
vlastníctve obce Príbelce
II. schvaľu je
Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na
ťažbu dreva vo vlastníctve obce Príbelce. Predmetom predaja dreva na pni bude drevná hmota
nachádzajúca sa na poraste 942a, na pozemku parcelné číslo C-KN 973/3 (E-KN 256)
v katastrálnom území Dolné Príbelce. Ako kritérium pre hodnotenie návrhov sa stanovuje
najvyššia cena za 1 m3 vyťaženej drevnej hmoty.
III. ukladá
Vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na ťažbu
dreva vo vlastníctve obce Príbelce
Zodpovedný: Obecný úrad Príbelce
Termín: 20.06.2014
Za tento návrh sa hlasovalo nasledovne:
ZA: 6
PROTI: 0

ZDRŽALI SA: 0

Bod 6/ Návrh na prevod nehnuteľnosti
Starosta obce podal informáciu o vypracovaní kúpnej zmluvy so zriadením vecného
bremena týkajúcej sa pozemku registra C-KN parcelné číslo 50/9, druh pozemku trvalé trávne
porasty o výmere 58 m2 v katastrálnom území Dolné Príbelce, ktorý bol odčlenený na základe
geometrického plánu z pozemku registra C-KN parcelné číslo 50/2. Obsahom vecného
bremena je právo uloženia a vedenia podzemnej inžinierskej siete, ktorou je dažďová
kanalizácia, vrátane práva prístupu na opravy, údržby, úpravy a rekonštrukcie. Ako aj právo
prechodu a prejazdu cez pozemok registra C-KN parcelné číslo 50/9 k pozemku a k stavbám
prevádzok na pozemku registra C-KN parcelné číslo 50/5 a 50/4 v prospech ich
spoluvlastníkov.
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Pán Kovša sa vyjadril, že nevedel, že p. Puškárová má záujem o odkúpenie časti pozemku
registra C-KN parcelné číslo 50/2 a postavený prístrešok bude zasahovať a čiastočne mu
zamedzovať prístup k jeho skladovým priestorom. Pán Jakuš oponoval, že o odkúpení časti
pozemku a o výstavbe prístrešku informoval p. Kovšu. Pán Kovša sa vyjadril, že v prípade
zmeny majiteľa pozemku, by mohlo dôjsť k úplnému zamedzeniu prístupu k jeho skladovým
priestorom a zároveň podotkol, že aj on by bol mal záujem o odkúpenie uvedeného pozemku
od obce.
Starosta obce informoval, že v kúpnej zmluve so zriadením vecného bremena je uvedené, že
vecné bremeno bude zriadené ako časovo neobmedzené a práva a povinnosti z tohto vecného
bremena sa vzťahujú na každého ďalšieho vlastníka pozemkov.
Pán Parkáni navrhol, aby so do tejto zmluvy uviedlo, že v prípade, že p. Puškárová bude mať
záujem o predaj tohto pozemku, bude tu možnosť predkupného práva Obce Príbelce na spätné
odkúpenie tohto pozemku za rovnakých podmienok.
Uznesenie č. 161/2014 zo dňa 05.06.2014:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. ber ie na vedo mie
návrh na prevod časti nehnuteľnosti
II. schvaľu je
1 . cenu 1,67 €/m2 odpredávanej nehnuteľnosti, celkovo za 58 m2 predstavuje sumu 96,86 €.
2 . zmluvný prevod nehnuteľného majetku obce, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v
zmysle § 9a ods. 8 písmena e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, schválený obecným zastupiteľstvom trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, a
to odpredaj pozemku registra C-KN parcelné číslo 50/9 v k. ú. Dolné Príbelce, o výmere 58
m2, druh pozemku trvalé trávne porasty, vytvoreného geometrickým plánom č. 3604672833/2014 vyhotoveného dňa 08.05.2014, geodetickou spoločnosťou Geomerkart s.r.o., Veľký
Krtíš, Komenského 3, IČO 36 046 728, autorizačne overeného Ing. Pavlom Krišpinským dňa
08.05.2014 a úradne overeného Okresným úradom Veľký Krtíš, katastrálnym odborom pod č.
101/2014 zo dňa 16.05.2014, Márii Puškárovej, rod. Ilčíkovej, bytom Príbelce 9, 991 25
Čebovce.
III. uk lad á
doplniť do kúpnej zmluvy so zriadením vecného bremena - možnosť predkupného práva
Obce Príbelce na spätné odkúpenie pozemku registra C-KN parcelné číslo 50/9 v k. ú. Dolné
Príbelce, o výmere 58 m2, druh pozemku trvalé trávne porasty, za rovnakých podmienok.
Za tento návrh sa hlasovalo nasledovne:
ZA: 6
PROTI: 0

ZDRŽALI SA: 0

Bod 7/ Prerokovanie Záverečného účtu obce Príbelce za rok 2013
Ing. Lupová informovala o Záverečnom účte Obce Príbelce za rok 2013, ktorý bol
zverejnený na úradnej tabuli v obci ako aj na internetovej stránke Obce Príbelce dňa
20.05.2014. Plnenie príjmovej časti k 31. 12. 2013 dosiahlo čiastku 184 571,24 € a
výdavkovej časti 179 488,19 €. Výsledok ako rozdiel medzi rozpočtovanými príjmami a
výdavkami je v záverečnom účte vyčíslený vo výške 5 083,05 € ako prebytkový.
Následne Ing. Lupová prečítala stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu, ktorá
odporučila obecnému zastupiteľstvu záverečný účet schváliť s výhradami, z dôvodu, že
účtovná závierka nebola ku dňu prerokovania záverečného účtu hospodárenia obce za rok
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2013 preverená audítorom. Táto povinnosť je do konca roka po roku, za ktorý sa účtovná
závierka uskutočňuje. Z výsledku hospodárenia vo výške min. 10 %, resp. z celej výšky je
potrebné tvoriť rezervný fond. Starosta obce navrhol vytvoriť rezervný fond vo výške 510 €,
čo tvorí 10 % z prebytku hospodárenia.
Uznesenie č. 162/2014 zo dňa 05.06.2014:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. ber ie na vedo mie
1. Návrh Záverečného účtu obce Príbelce za rok 2013.
2. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu Záverečného účtu obce za rok 2013
II. schvaľu je
1. Celoročné hospodárenie obce Príbelce za rok 2013 bez výhrad.
2. Použitie prebytku hospodárenia obce Príbelce za rok 2013 do rezervného fondu obce podľa
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo výške 510 €.
III. pr ijíma o p at renie
S prihliadnutím na stanovisko hlavnej kontrolórky obce Príbelce a z dôvodu, že do dňa
schvaľovania Záverečného účtu obce Príbelce za rok 2013, účtovná závierka nebola preverená
audítorom, vykonať audit v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov.
Zodpovedný: Obecný úrad Príbelce
Termín: 31.12.2014
Za tento návrh sa hlasovalo nasledovne:
ZA: 6
PROTI: 0

ZDRŽALI SA: 0

Bod 8/ Prerokovanie Výročnej správy obce Príbelce za rok 2013
Ing. Lupová podala informáciu o Výročnej správe obce Príbelce za rok 2013, ktorá
bola vyhotovená za účtovné obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2013.
Uznesenie č. 163/2014 zo dňa 05.06.2014:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. ber ie na vedo mie
Výročnú správu obce Príbelce za rok 2013.
Za tento návrh sa hlasovalo nasledovne:
ZA: 6
PROTI: 0

ZDRŽALI SA: 0

Bod 9/ Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Príbelce na II. polrok
2014
Ing. Lupová informovala o Návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce
Príbelce na obdobie júl – december 2014.
Uznesenie č. 164/2014 zo dňa 05.06.2014:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. schvaľu je
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Príbelce na II. polrok 2014.
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Za tento návrh sa hlasovalo nasledovne:
ZA: 6
PROTI: 0

ZDRŽALI SA: 0

Bod 10/ Príprava osláv „770. výročia prvej písomnej zmienky o obci Príbelce“
Ing. Lupová informovala, že zo strany organizácií v obci boli predložené návrhy na
ocenenie jednotlivcov, resp. kolektívov.
Letokruhy Príbelce navrhli: p. Ľubicu Mäsiarovú za verejno-prospešnú činnosť
vedením kroniky obce Príbelce, im-memoriam Margite Parkániovej ako učiteľke a riaditeľke
v Základnej škole Príbelce, PZ Podskala Príbelce za aktívnu účasť pri organizovaní kultúrnospoločenských akcií v obci a za jej reprezentáciu.
ŠSK navrhol strelcov: Máriu Kollárovú, Lukáša Parkániho, Alexandra Nagyho,
Veroniku Vargovú a Pavla Tomaškina za doteraz najvýraznejšie dosiahnuté výsledky v
streľbe.
Pani Barcíková navrhla oceniť FSk Bažalička, Mgr. Cielovú a MUDr. Hazuchovú.
Starosta obce podal informáciu o príprave programu na oslavy obce pri príležitosti
770. výročia prvej písomnej zmienky o obci.
01.08.2014, tj. v piatok sa bude konať ukážka zručností a techniky OR HaZZ, Veľký Krtíš,
ukážka výcviku a techniky z CV Lešť, pre deti budú pripravené rôzne súťaže, hry, skákací
hrad a priateľský futbalový zápas.
02.08.2014, tj. v sobotu sa budú konať slávnostné Služby Božie, obed s rodákmi, výstava
obrazov, vystúpenie detí z MŠ a ZŠ Príbelce, detský folklórny súbor Krtíšanček, koncert p.
Podhradskej s absolventkami konzervatória, FSk Bažalička, Ján Ambróz s ľudovou hudbou
Borievka a na záver ľudová zábava, v rámci ktorej by sa striedali v hraní hudobná skupina
Fortuna z Hrušova a Ján Štriho s ľudovou hudbou, ktorá bude aj doprevádzať FSk Bažalička
pri ich vystúpení. Poslanci obce sa vyjadrili, že v rámci zábavy by mal hrať len Ján Štriho
s ľudovou hudbou bez hudobnej skupiny Fortuna.
Uznesenie č. 165/2014 zo dňa 05.06.2014:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. b e r i e n a v e d o m i e
Informáciu o príprave osláv „770. výročia prvej písomnej zmienky o obci Príbelce“

Za tento návrh sa hlasovalo nasledovne:
ZA: 6
PROTI: 0

ZDRŽALI SA: 0

Bod 11/ Rôzne
Ing. Lupová informovala o žiadosti p. Kovšu o vytýčenie prístupovej cesty na
pozemky registra C-KN parcelné číslo 50/3 a 50/5, katastrálne územie Dolné Príbelce.
Pán Kovša sa vyjadril, že má záujem o odkúpenie časti pozemku registra C-KN parcelné číslo
50/2, ktorý by sa odčlenil na základe geometrického plánu z dôvodu vytýčenia prístupovej
cesty k pozemkom, ktoré sú v jeho vlastníctve. Pán Parkáni navrhol, aby p. Kovša predložil
návrh na odkúpenie časti pozemku registra C-KN parcelné číslo 50/2.
Uznesenie č. 166/2014 zo dňa 05.06.2014:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. b e r i e n a v e d o m i e

Žiadosť p. Kovšu o vytýčenie prístupovej cesty na pozemky registra C-KN parcelné číslo
50/3 a 50/5 v k. ú. Dolné Príbelce, druh pozemku trvalé trávne porasty
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II . u k l a d á
vyzvať p. Kovšu na predloženie návrhu na odkúpenie časti pozemku registra C-KN parcelné
číslo 50/2 v k. ú. Dolné Príbelce, druh pozemku trvalé trávne porasty
Zodpovedný: Obecný úrad Príbelce

Termín: 20.06.2014

Za tento návrh sa hlasovalo nasledovne:
ZA: 6
PROTI: 0

ZDRŽALI SA: 0

V rámci bodu rôzne starosta obce informoval o voľbách prísediacich pre Okresný súd
Veľký Krtíš na volebné obdobie rokov 2014-2018. Na obdobie rokov 2010-2014 bol
zvoleným za prísediaceho JUDr. Stanislav Celleng. Poslanci jednohlasne navrhli za
prísediaceho pre Okresný súd Veľký Krtíš starostu obce Ing. Tibora Čierneho.
Uznesenie č. 167/2014 zo dňa 05.06.2014:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. s c h v a ľ u j e
za prísediaceho pre Okresný súd Veľký Krtíš na obdobie rokov 2014-2018 Ing. Tibora
Čierneho
Za tento návrh sa hlasovalo nasledovne:
ZA: 6
PROTI: 0

ZDRŽALI SA: 0

Starosta obce podal informáciu o prepočte ceny na nákup asfaltovej drte na úpravu
miestnej komunikácie v úseku od Ing. Selského po p. Štefanidesa v prepočte cca 1.000 €,
ktorá zahŕňa nákup asfaltovej drte s dovozom a valec s prevozom od firmy ELMOUR a
zapožičanie Caterpilara z Agrodružstva Príbelce.
Uznesenie č. 168/2014 zo dňa 05.06.2014:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. b e r i e n a v e d o m i e
informáciu o prepočtu ceny na nákup asfaltovej drte na úpravu miestnej komunikácie v úseku
Ing. Selský – p. Štefanides.
Za tento návrh sa hlasovalo nasledovne:
ZA: 6
PROTI: 0

ZDRŽALI SA: 0

Pán Parkáni navrhol dať do uznesenia zmenu uznesenia č. 136/2014 z 34. zasadnutia
OZ ohľadom prevádzky ZŠ Príbelce v školskom roku 2014/2015 s podmienkou dislokácie do
priestorov obecného úradu v Príbelciach. Dňa 26.05.2014 sa uskutočnilo pracovné stretnutie
poslancov OZ v priestoroch ZŠ, ktorého sa zúčastnili aj rodičia žiakov, ktorí nesúhlasili
s dislokáciou ZŠ v priestoroch obecného úradu, resp. denného stacionára. Z dôvodu nízkeho
ušetrenia režijných nákladov pri vypnutí vykurovania v triedach ZŠ sa poslanci OZ dohodli
s rodičmi žiakov, že prevádzka ZŠ v školskom roku 2014/2015 bude prebiehať v priestoroch
ZŠ v Príbelciach za nezmenených podmienok. Cez letné prázdniny sa opraví strecha na
budove ZŠ a zateplí sa okno na školskej jedálni s pomocou rodičov žiakov.
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Uznesenie č. 169/2014 zo dňa 05.06.2014:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. r u š í
uznesenie č. 136/2014 prijaté na 34. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Príbelciach dňa
27.03.2014 ohľadom prevádzky ZŠ Príbelce v školskom roku 2014/2015 dislokovanej do
priestorov budovy Obecného úradu Príbelce.
II . s c h v a ľ u j e
prevádzku ZŠ Príbelce v školskom roku 2014/2015 v budove základnej školy.
Pán Parkáni upozornil na vzniknuté kompostovisko v dolnej časti obce pod cintorínom
a zároveň navrhol, aby sa kompostovisko upravilo na organizovanú skládku.
Zároveň navrhol prostredníctvom miestneho rozhlasu upovedomiť občanov obce, že
v prípade záujmu o predaj svojich nehnuteľností, aby kontaktovali obecný úrad.

Bod 12/ Návrh na uznesenie
Pani Barcíková prečítala uznesenia OcZ, ktoré zobrali na vedomie všetci prítomní
poslanci OcZ, t. j 6 zo 6 prítomných poslancov.

Bod 13/ Záver
Starosta obce sa poďakoval poslancom OcZ za aktívnu účasť na zasadnutí OcZ,
skonštatoval, že program zasadnutia OcZ sa naplnil a vyhlásil rokovanie za ukončené.

V Príbelciach, dňa 05.06.2014
Zapísala: Ing. Zuzana Lupová

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

Overovatelia:

MVDr. Pavel Bajo

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

Mgr. Ján Vozár

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

..........................................
I ng. T ibo r Čier ny
starosta obce
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