Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Príbelciach,
ktoré sa konalo 07.04.2017 v Zasadacej miestnosti Obecného úradu v Príbelciach
so začiatkom o 18:00 hod.
Návrh programu:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Prerokovanie žiadostí organizácií a cirkvi o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce
na rok 2017
5. Návrh na zverejnenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom budovy Obce Príbelce s. č. 74 - bývalého
kultúrneho domu s priľahlým pozemkom
6. Návrh na zverejnenie obchodnej verejnej súťaže na predaj dreva na pni
7. Rôzne
8. Uznesenia
9. Záver
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Bod 1/ Otvorenie zasadnutia
Starosta obce Ing. Tibor Čierny zahájil zasadnutie OcZ a privítal všetkých prítomných, ktorých
oboznámil s programom rokovania obecného zastupiteľstva. Starosta obce konštatoval, že rokovanie OcZ je
uznášaniaschopné za prítomnosti 4 poslancov a dal hlasovať za program zasadnutia OcZ.
Uznesenie č. 181/2017 zo dňa 07.04.2017:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. schvaľuje
Program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Výsledok hlasovania č. 1:
Počet prítomných: 4

Počet neprítomných: 3

Nehlasovalo: 0

Za: 4 - Ing. Zuzana Bosmanová, Mgr. Milan Cesnak, Ing. Pavel Ďuriš, Ing. Ján Parkáni
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Bod 2/ Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za predsedu návrhovej komisie bol navrhnutý Mgr. Milan Cesnak a za člena komisie Ing. Ján Parkáni.
Za zapisovateľku bola určená Ing. Zuzana Lupová. Za overovateľov zápisnice boli určení Ing. Zuzana
Bosmanová a Ing. Pavel Ďuriš.
Uznesenie č. 182/2017 zo dňa 07.04.2017:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. volí
návrhovú komisiu v zložení:
Mgr. Milan Cesnak – predseda komisie
Ing. Ján Parkáni – člen komisie
II. berie na vedomie
a) určenie zapisovateľa:
Ing. Zuzana Lupová
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b) určenie overovateľov zápisnice:
Ing. Zuzana Bosmanová
Ing. Pavel Ďuriš
Výsledok hlasovania č. 2:
Počet prítomných: 4

Počet neprítomných: 3

Nehlasovalo: 0

Za: 4 - Ing. Zuzana Bosmanová, Mgr. Milan Cesnak, Ing. Pavel Ďuriš, Ing. Ján Parkáni
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Bod 3/ Kontrola plnenia uznesení
177/2017

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
II. ukladá
Zabezpečiť podpísanie kúpnej zmluvy s dohodnutými podmienkami v termíne do 31.03.2017.
Zodpovedný: Obecný úrad Príbelce

178/2017

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
II. ukladá
Zabezpečiť podpísanie kúpnej zmluvy s dohodnutými podmienkami v termíne do 31.03.2017.
Zodpovedný: Obecný úrad Príbelce

Starosta obce informoval poslancov OcZ, že kúpne zmluvy boli podpísané v stanovenom termíne.
179/2017

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
II. ukladá
Pozvať štatutárnych zástupcov spoločenských organizácií na pracovné stretnutie poslancov
s cieľom prezentovať účely požadovaných dotácií.
Zodpovedný: Obecný úrad
Termín: 07.04.2017

Starosta obce podal informáciu, že dňa 07.04.2017 pred začatím rokovania OcZ sa uskutočnilo
pracovné stretnutie poslancov OcZ so zástupcami spoločenských organizácií.
Uznesenie č. 183/2017 zo dňa 07.04.2017:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. berie na vedomie
Kontrolu plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Príbelciach.
Výsledok hlasovania č. 3:
Počet prítomných: 4

Počet neprítomných: 3

Nehlasovalo: 0

Za: 4 - Ing. Zuzana Bosmanová, Mgr. Milan Cesnak, Ing. Pavel Ďuriš, Ing. Ján Parkáni
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Bod 4/ Prerokovanie žiadostí organizácií a cirkvi o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2017
Starosta obce povedal, že sa uskutočnilo pracovné stretnutie poslancov OcZ so zástupcami
jednotlivých organizácií pôsobiacich v obci. Na základe prezentovania účelu použitia dotácií poslanci OcZ
diskutovali o prerozdelení 4 600,- medzi jednotlivé spoločenské organizácie a cirkev. Starosta obce navrhol
nasledovné prerozdelenie dotácií:
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CZ ECAV Príbelce
ŠSK Príbelce
DHZO Príbelce
TJD Príbelce

700,- Eur
700,- Eur
700,- Eur
2 500,- Eur

Poslanci OcZ s návrhom starostu obce súhlasili a prijali nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 184/2017 zo dňa 07.04.2017:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. berie na vedomie
Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Príbelce na rok 2017.
II. schvaľuje
dotácie z rozpočtu obce na rok 2017 pre organizácie a cirkev nasledovne:
CZ ECAV Príbelce
700,- Eur
ŠSK Príbelce
700,- Eur
DHZO Príbelce
700,- Eur
TJD Príbelce
2 500,- Eur
Výsledok hlasovania č. 4:
Počet prítomných: 4

Počet neprítomných: 3

Nehlasovalo: 0

Za: 3 - Ing. Zuzana Bosmanová, Mgr. Milan Cesnak, Ing. Pavel Ďuriš
Proti: 1 – Ing. Ján Parkáni
Zdržalo sa: 0
Bod 5/ Návrh na zverejnenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom budovy Obce Príbelce s. č. 74 bývalého kultúrneho domu s priľahlým pozemkom
Starosta obce informoval poslancov OcZ ohľadom žiadosti Márie Kollárovej BISTRO MAJA,
Príbelce s. č. 111 o ukončení prenájmu stavby bývalého kultúrneho domu s. č. 74, k 30.06.2017.
Zároveň podal informáciu o žiadosti p. Zdenky Nosáľovej, s. č. 21 o prenájom priestorov prevádzky
BISTRO a obchodu potravín.
Nakoľko obec má záujem nehnuteľnosť naďalej prenajímať, starosta obce navrhol, vyhlásiť obchodnú
verejnú súťaž na prenájom stavby bývalého kultúrneho domu s. č. 74 a priľahlý pozemok (terasa). Ako
kritérium pre hodnotenie návrhov sa stanoví najvyššia cena za 1m2/rok spolu za nebytové priestory a priľahlý
pozemok.
Uznesenie č. 185/2017 zo dňa 07.04.2017:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. berie na vedomie
1. Oznámenie Márie Kollárovej – BISTRO MAJA, Príbelce 111 o ukončení prenájmu stavby bývalého
kultúrneho domu s. č. 74, k 30.06.2017.
2. Informáciu o možnosti vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže na prenájom budovy Obce Príbelce, s.č. 74
a priľahlého pozemku
II. schvaľuje
Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na prenájom stavby
bývalého kultúrneho domu, ktorý bol stavebnými úpravami prestavaný na obchodnú prevádzkovú budovu s.
č. 74, nachádzajúcu sa na parcele C-KN 35/2 o výmere 118 m2 a priľahlý pozemok, (na ktorej sa nachádza aj
terasa), nachádzajúci sa na parcele C-KN č. 35/1 o výmere 120 m2 v katastrálnom území Horné Príbelce,
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zapísanej na LV č. 152. Ako kritérium pre hodnotenie návrhov sa stanovuje najvyššia cena za 1 m 2/rok spolu
za nebytové priestory a priľahlý pozemok.
III. ukladá
Vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na prenájom budovy
Obce Príbelce, s.č.74 a priľahlého pozemku.
Zodpovedný: Obecný úrad Príbelce
Termín: 30.04.2017
Výsledok hlasovania č. 5:
Počet prítomných: 4

Počet neprítomných: 3

Nehlasovalo: 0

Za: 4 - Ing. Zuzana Bosmanová, Mgr. Milan Cesnak, Ing. Pavel Ďuriš, Ing. Ján Parkáni
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Bod 6/ Návrh na zverejnenie obchodnej verejnej súťaže na predaj dreva na pni
Starosta obce podal informáciu, že v rokoch 2014 a 2015 bola vyhlásená obchodná verejná súťaž
o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na ťažbu dreva vo vlastníctve obce. Keďže táto súťaž
nebola úspešná, navrhuje sa jej opätovné vyhlásenie. Predmetom obchodnej súťaže bude drevná hmota
nachádzajúca sa na poraste 942a, parcela C-KN 973/3 (E-KN 256) v katastrálnom území Dolné Príbelce, kde
prevažujú agát biely a dub cerový za stanovených podmienok. Ako kritérium pre hodnotenie návrhov sa
stanoví najvyššia cena za 1 m3 vyťaženej drevnej hmoty. Starosta obce navrhol ýšku zálohy, ktorú úspešný
uchádzač obchodnej verejnej súťaže musí zložiť na účet obce pred podpisom kúpnej zmluvy v sume
1 500,- €.
Uznesenie č. 186/2017 zo dňa 07.04.2017:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. berie na vedomie
Informáciu o možnosti vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže na ťažbu dreva v lesoch vo vlastníctve obce
Príbelce
II. schvaľuje
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 m 3 vyťaženej drevnej hmoty.
III. určuje
Výšku zálohy, ktorú úspešný uchádzač obchodnej verejnej súťaže musí zložiť na účet obce pred podpisom
kúpnej zmluvy a to 1 500,- €.
IV. ukladá
Vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na ťažbu dreva vo
vlastníctve obce Príbelce
Zodpovedný: Obecný úrad Príbelce
Termín: 30.04.2017
Výsledok hlasovania č. 6:
Počet prítomných: 4

Počet neprítomných: 3

Nehlasovalo: 0

Za: 4 - Ing. Zuzana Bosmanová, Mgr. Milan Cesnak, Ing. Pavel Ďuriš, Ing. Ján Parkáni
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
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Bod 7/ Rôzne
Starosta obce v bode rôzne informoval poslancov o:
- získanej dotácie vo výške 1 500,- Eur z BBSK na zakúpenie nových stolov a stoličiek do kultúrneho
domu
- podanej žiadosti na MV SR na rekonštrukciu a prístavbu hasičskej zbrojnice na sumu 58 900,- Eur,
pričom sa očakáva schválenie dotácie na rok 2017 v sume cca 30 000,- Eur
- prebiehajúcej oprave miestnych komunikácií pneumotryskovou metódou vykonávajúcu firmou
BITUNOVA spol. s r. o., Zvolen, ktorá sa stala úspešným uchádzačom vo vyhlásenom verejnom
obstarávaní, množstvo 27 t za 5 994,- Eur, zároveň starosta obce podal informáciu, že sa plánuje
s navýšením množstva ton, aby sa opravila miestna komunikácia nielen v časti obce Dolné Príbelce,
ale aj v časti Horné Príbelce
- možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných
miest v rámci projektu „Cesta na trh práce“ cez ÚPSVaR najmenej na 3 a najviac na 12 mesiacov
a výška finančného príspevku ÚPSVaR predstavuje 95% z CCP zamestnanca, obec plánuje podať
projekt na 7 pracovníkov
Ďalej starosta obce odpovedal na otázky poslancov OZ:
- či boli p. Anna Vaškorová a Mgr. Viera Imrovičová informované o zámere obce s pozemkom par. č.
C-KN 278 v katastrálnom území Horné Príbelce – starosta obce odpovedal, že obdržali písomné
stanovisko obce a následne navrhol, aby výstavba detského ihriska na danom pozemku bola
realizovaná v rámci projektov
- či bolo uskutočnené stretnutie s FSk Bažalička – starosta obce podal podrobné informácie ohľadom
programu pre návštevu z Bieleho Blata, Srbska
- či p. Gabriela Chuťková splatila poskytnutú sociálnu pôžičku na pokrytie nákladov spojených
s pohrebom nebohého brata – starosta obce odpovedal, že ku dňu konania rokovania OcZ táto pôžička
nebola splatená
- či Letokruhy Príbelce, o. z. vrátilo do rozpočtu obce sumu 298,81 Eur, ktorá bola čerpaná v rozpore
s VZN č. 3/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce a Zmluvy č. 6/2015 o poskytovaní dotácie
z rozpočtu Obce Príbelce v roku 2015 – starosta obce odpovedal, že ku dňu konania rokovania OcZ
táto dotácia nebola vrátená do rozpočtu obce, zároveň informoval, že JUDr. Peter Ďurica, advokát
poslal opakovanú predžalobnú výzvu veriteľa pre Letokruhy Príbelce, o. z., ktorá mu bola vrátená ako
zásielka neprevzatá v odbernej lehote

Bod 8/ Uznesenia
Mgr. Milan Cesnak prečítal súborné schválené uznesenia OcZ.
Bod 9/ Záver
Starosta obce sa poďakoval poslancom OcZ za aktívnu účasť na zasadnutí OcZ, skonštatoval, že
program zasadnutia OcZ bol prerokovaný a vyhlásil rokovanie za ukončené.
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V Príbelciach, dňa 07.04.2017
Zapísala:
Ing. Zuzana Lupová

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

Ing. Zuzana Bosmanová

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

Ing. Pavel Ďuriš

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

Overovatelia:

.....................................................
Ing. Tibor Čierny
starosta obce
Príloha: Prezenčná listina
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