Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Príbelciach,
ktoré sa konalo 10.03.2017 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. Návrhy na predaj nehnuteľností
5. Prerokovanie žiadostí organizácií a cirkvi o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce
na rok 2017
6. Rôzne
7. Uznesenia
8. 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 5 poslancov a dal hlasovať za program zasadnutia OcZ.
Uznesenie č. 174/2017 zo dňa 10.03.2017:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. schvaľuje
Program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Výsledok hlasovania č. 1:
Počet prítomných: 5

Počet neprítomných: 2

Nehlasovalo: 0

Za: 5 - Ing. Zuzana Bosmanová, Ing. Pavel Ďuriš, Ing. Ján Parkáni, Mgr. Ján Vozár, Milan Parkáni
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Bod 2/ Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za predsedu návrhovej komisie bol navrhnutý Mgr. Ján Vozár a za členov komisie Ing. Ján Parkáni
a Ing. Pavel Ďuriš. Za zapisovateľku bola určená Ing.Petronela Viazaničková. Za overovateľov zápisnice boli
určení Ing. Zuzana Bosmanová a pán Milan Parkáni.
Uznesenie č. 175/2017 zo dňa 10.03.2017:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. volí
návrhovú komisiu v zložení:
Mgr. Ján Vozár – predseda komisie
Ing. Ján Parkáni – člen komisie
Ing. Pavel Ďuriš – člen komisie
II. berie na vedomie
a) určenie zapisovateľa:
Ing. Petronela Viazaničková
b) určenie overovateľov zápisnice:
Ing. Zuzana Bosmanová
Milan Parkáni
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Výsledok hlasovania č. 2:
Počet prítomných: 5

Počet neprítomných: 2

Nehlasovalo: 0

Za: 5 - Ing. Zuzana Bosmanová, Ing. Pavel Ďuriš, Ing. Ján Parkáni, Mgr. Ján Vozár, Milan Parkáni
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Bod 3/ Kontrola plnenia uznesení
159/2016

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. ukladá
2. Zabezpečiť zverejnenie výsledkov voľby hlavého kontrolóra Obce Príbelce na obecnej
tabuli a internetovej adrese www.pribelce.ocu.sk
Termín: 28.02.2017 Zodpovedný: Obecný úrad

Starosta obce informoval poslancov OcZ, že toto uznesenie bolo splnené v termíne.
Uznesenie č. 176/2017 zo dňa 10.03.2017:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. berie na vedomie
Kontrolu plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Príbelciach.
Výsledok hlasovania č. 3:
Počet prítomných: 5

Počet neprítomných: 2

Nehlasovalo: 0

Za: 5 - Ing. Zuzana Bosmanová, Ing. Pavel Ďuriš, Ing. Ján Parkáni, Mgr. Ján Vozár, Milan Parkáni
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Bod 4/ Návrhy na predaj nehnuteľností
Ing. Tibor Čierny predložil poslancom OcZ, že boli zverejnené zámery na predaj nehnuteľného majetku obce
z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre kupujúce: Zuzanu Šimunovú, r. Uhrinovú, trvale bytom Dolné
Slažany č. 647 a Máriu Györgyovú, r. Chovanovú, trvale bytom Príbelce č. 103.
Následne starosta obce upozornil poslancov OcZ, že predaj nehnuteľného majetku obce sa schvaľuje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Uznesenie č. 177/2017 zo dňa 10.03.2017:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. schvaľuje
predaj majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, predaj pozemku vo vlastníctve Obce Príbelce, a to:
1. pozemku registra C-KN parcelné číslo 273/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 167
m2, ktorý je zapísaný na LV č. 152, pre okres: Veľký Krtíš, obec: Príbelce, katastrálne územie: Horné
Príbelce, v prospech kupujúcej: Márie Györgyovej, r. Chovanovej, trvale bytom Príbelce č. 103 za kúpnu
cenu 1,- € / 1 m² čo pri výmere 167 m² predstavuje kúpnu cenu 167,- €
2. pozemku registra C-KN parcelné číslo 276/1, druh pozemku záhrady o výmere 370 m2, ktorý je zapísaný
na LV č. 152, pre okres: Veľký Krtíš, obec: Príbelce, katastrálne územie: Horné Príbelce v prospech
kupujúcej: Márie Györgyovej, r. Chovanovej, trvale bytom Príbelce č. 103 za kúpnu cenu 1,- € / 1 m² čo
pri výmere 370 m² predstavuje kúpnu cenu 370,- €
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3. pozemku registra C-KN parcelné číslo 277/1, druh pozemku trvalé trávne porasty o výmere 319 m2, ktorý
je zapísaný na LV č. 152, pre okres: Veľký Krtíš, obec: Príbelce, katastrálne územie: Horné Príbelce
v prospech kupujúcej: Márie Györgyovej, r. Chovanovej, trvale bytom Príbelce č. 103 za kúpnu cenu 1,- €
/ 1 m² čo pri výmere 319 m² predstavuje kúpnu cenu 319,- €
a spolu predstavuje celkovú kúpnu cenu 856,00 € (slovom osemstopäťdesiatšesť eur). Kúpnu cenu uhradí
kupujúca v deviatich splátkach (1x96,00 € a 8x95,00 €)
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že odkupované pozemky sa nachádzajú
v bezprostrednom susedstve nehnuteľností – pozemku C-KN č. 274/1, pozemku C-KN č. 274/2, stavby
rodinného domu č. s. 103, ktorá sa nachádza na tomto pozemku a pozemku C-KN parcely č. 275, ktoré sú v
spoluvlastníctve kupujúcej, ktorá tieto pozemky dlhodobo užíva
II.ukladá
Zabezpečiť podpísanie kúpnej zmluvy s dohodnutými podmienkami v termíne do 31.03.2017.
Zodpovedný: Obecný úrad Príbelce
Výsledok hlasovania č. 4:
Počet prítomných: 5

Počet neprítomných: 2

Nehlasovalo: 0

Za: 5 - Ing. Zuzana Bosmanová, Ing. Pavel Ďuriš, Ing. Ján Parkáni, Mgr. Ján Vozár, Milan Parkáni
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Uznesenie č. 178/2017 zo dňa 10.03.2017:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. schvaľuje
predaj majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, predaj pozemkov vo vlastníctve Obce Príbelce, a to:
1. pozemku registra C-KN parcelné číslo 269, druh pozemku záhrady o výmere 384 m2, ktorý je zapísaný na
LV č. 152, pre okres: Veľký Krtíš, obec: Príbelce, katastrálne územie: Horné Príbelce v prospech
kupujúcej: Zuzany Šimonovej r. Uhrinovej, trvale bytom Dolné Slažany č. 647, za kúpnu cenu 1,- € / 1 m²
za výmer 384 m² , čo predstavuje kúpnu cenu 384,- €,
2. pozemku registra C-KN parcelné číslo 272, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 96 m2,
ktorý je zapísaný na LV č. 152, pre okres: Veľký Krtíš, obec: Príbelce, katastrálne územie: Horné Príbelce,
v prospech kupujúcej: Zuzany Šimonovej r. Uhrinovej, trvale bytom Dolné Slažany č. 647, za kúpnu cenu
1,- € / 1 m² za výmer 96 m² , čo predstavuje kúpnu cenu 96,- €,
3. pozemku registra C-KN parcelné číslo 276/2, druh pozemku záhrady o výmere 27 m2, ktorý je zapísaný na
LV č. 152, pre okres: Veľký Krtíš, obec: Príbelce, katastrálne územie: Horné Príbelce, v prospech
kupujúcej: Zuzany Šimonovej r. Uhrinovej, trvale bytom Dolné Slažany č. 647, za kúpnu cenu 1,- € / 1 m²
za výmer 27 m² , čo predstavuje kúpnu cenu 27,- €,
4. pozemku registra C-KN parcelné číslo 277/2, druh pozemku trvalé trávne porasty o výmere 5 m2, ktorý je
zapísaný na LV č. 152, pre okres: Veľký Krtíš, obec: Príbelce, katastrálne územie: Horné
Príbelce.v prospech kupujúcej: Zuzany Šimonovej r. Uhrinovej, trvale bytom Dolné Slažany č. 647, za
kúpnu cenu 1,- € / 1 m² za výmer 5 m² , čo predstavuje kúpnu cenu 5,- €,
a spolu predstavuje celkovú kúpnu cenu 512,00 € (slovom päťstodvanásť eur). Kúpnu cenu uhradí kupujúca
v piatich splátkach (1x104,00 € a 4x102,00 €)
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Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že odkupované pozemky sa nachádzajú
v bezprostrednom susedstve nehnuteľnosti – pozemok registra C-KN č. 271, a stavby rodinného domu č. s.
102 a tieto pozemky rodina dlhodobo užíva.
II.ukladá
Zabezpečiť podpísanie kúpnej zmluvy s dohodnutými podmienkami v termíne do 31.03.2017.
Zodpovedný: Obecný úrad Príbelce
Výsledok hlasovania č. 5:
Počet prítomných: 5

Počet neprítomných: 2

Nehlasovalo: 0

Za: 5 - Ing. Zuzana Bosmanová, Ing. Pavel Ďuriš, Ing. Ján Parkáni, Mgr. Ján Vozár, Milan Parkáni
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Bod 6/ Prerokovanie žiadostí organizácií a cirkvi o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2017
Ing. Viazaničková podala informáciu o žiadostiach jednotlivých organizácií a cirkvi o poskytnutie
dotácií z rozpočtu obce Príbelce na rok 2017 nasledovne:
Požadovaná
Por. č. Žiadateľ
suma

Účinkovanie v VI. lige okresnej súťaže družstiev dospelí

1.

TJD
Príbelce

3 500,-

2.

DHZO
Príbelce

1 000,-

3.

4.

Účel

Štartovné na hasičských súťažiach, cestovné, PHM, oleje

1 000,-

Nákup MTZ (zbrane, strelivo, terče, strelecké oblečenie atď), účasť
na súťažiach (štartovné, ubytovanie, cestovné, poistenie),
usporiadanie súťaží: KSL, MO žiaci ZŠ, OSL+MO, VzPu-Pi,
Silvestrovská diabolka a pod., prenájom skladu zbraní a streleckého
materiálu

ECAV
Príbelce

1 000,-

Nákup kníh, materiálu
na tvorivé dielne (výkresy, papiere,
prezentačný materiál k 500. výročiu reformácie, textilný a drevený
materiál, farby rôzneho druhu, taviace pištole a náplne, kancelárske
obaly, pomôcky pre spevokol), cestovné výdavky (PHM), tabuľa
označujúca budovu modlitebne

Spolu

6 500,-

ŠSK
Príbelce

Do diskusie sa zapojili všetci poslanci a zhodli sa, že prerozdelenie dotácií bude nasledovať až po
prezentácii účelu použitia dotácií. Prezentáciu zabezpečia štatutárny zástupcovia na pracovnom stretnutí
poslancov, ktoré sa uskutoční 7.4.2017 v zasadacej miestnosti obecného úradu. Následne prijali uznesenie:
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Uznesenie č. 179/2017 zo dňa 10.03.2017:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. berie na vedomie
Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Príbelce na rok 2017.
II. ukladá
Pozvať štatutárnych zástupcov spoločenských organizácií na pracovné stretnutie poslancov s cieľom
prezentovať účely požadovaných dotácií.
Zodpovedný: Obecný úrad Príbelce
Výsledok hlasovania č. 6:
Počet prítomných: 5

Termín: 07.04.2017

Počet neprítomných: 2

Nehlasovalo: 0

Za: 5 - Ing. Zuzana Bosmanová, Ing. Pavel Ďuriš, Ing. Ján Parkáni, Mgr. Ján Vozár, Milan Parkáni
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Bod 7/ Rôzne
Ing. Tibor Čierny, starosta obce, informoval poslancov o:
V bode rôzne starosta obce predložil poslancom ponuku Mgr. Viery Imrovičovej na zámenu pozemkov.
Poslanci jej ponuku zamietli, nakoľko poslanci navrhli uvedený pozemok využiť na výstavbu detského ihriska.
Z dôvodu, že nedošlo k dohode odkúpenia pozemku pod tribúnu od pani Imrovičovej, poslanci zámer
výstavby tribúny pozastavili a prijali nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 180/2017 zo dňa 10.03.2017:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. berie na vedomie
Žiadosť Mgr. Viery Imrovičovej, trvale bytom J.Kalinčiaka 2083/40, Zvolen o zámenu 3/8 časti pozemku reg.
č. E-KN 406 v katastrálnom území Horné Príbelce za pozemok reg. č. C-KN 278 o výmere 563 m2
v katastrálnom území Horné Príbelce.
II. zamieta
Žiadosť o zámenu časti pozemku reg. č. E-KN 406 v katastrálnom území Horné Príbelce v spoluvlastníckom
podiele 3/8, ktorý vlastní Mgr. Viera Imrovičová za pozemok
reg. č. C-KN 278
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o výmere 563 m v katastrálnom území Horné Príbelce, ktorý vlastní Obec Príbelce, nakoľko obec má
s uvedeným pozemkom iný zámer.

Výsledok hlasovania č. 7:
Počet prítomných: 5

Počet neprítomných: 2

Nehlasovalo: 0

Za: 5 - Ing. Zuzana Bosmanová, Ing. Pavel Ďuriš, Ing. Ján Parkáni, Mgr. Ján Vozár, Milan Parkáni
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Starosta obce ďalej informoval poslancov o obdržaní úctivej prosby občana Pavla Kollára, ktorý žiada
poslancov o opravu zvoničky a prerokovanie jeho žiadosti na obecnom zastupiteľstve. Starosta obce
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informoval poslancov, že Obec Príbelce dňa 27.10.2016 podala Žiadosť o poskytnutie podpory formou
dotácie z Enviromentálneho fondu na rok 2017 z Programu obnovy dediny na projekt s názvom „Obnova
drevenej zvoničky a úprava okolia“. Uvedená žiadosť bola dňa 28.10.2016 doručená Slovenskej agentúre
životného prostredia v Banskej Bystrici. V súčasnosti sa čaká na vyhodnotenie žiadostí.
V ďalšom bode rôzneho starosta oboznámil poslancov s tým, že vyhodnocovanie žiadosti o opravu miestnych
komunikácií na PPA je naplánované až v treťom štrťroku 2017. Z dôvodu zlého stavu miestnej komunikácie
v dolnej časti obce k obecnému úradu, navrhol opravu tejto komunikácie z vlastných zdrojov
pneumotryskovou metódou. Predpokladaná výška opravy je okolo 6 000,00 €. Uvedenú čiastku má obec
v rozpočte na rok 2017. Poslanci s návrhom starostu súhlasili. Starosta formou verejného obstarávania vyberie
najlepšiu ponuku.
Starosta ďalej informoval o pracovnom stretnutí starostov a zástupcov DHZO s ministrom vnútra SR
Róbertom Kaliňákom. Minister vnútra informoval o možnosti získať finančné prostriedky na činnosť DHZO.
Ministerstvo plánuje prerozdeliť 30 mil. € pre obce Slovenska, v ktorých sú DHZO aktívne. Do 31.3.2017 je
potrebné poslať na ministerstvo krátku informáciu, koľko finančných prostriedkov požadujú jednotlivé obce.
Následne podal poslancom informáciu o prebiehajúcom verejnom obstarávaní na stavebný dozor pre výstavbu
nájomných bytov. Začiatok výstavby nájomných bytov je naplánovaný v týždni od 20.03.2017. V súčasnosti
firma zabezpečuje elektrickú prípojku a vodovodnú prípojku na stavenisku.
Ďalej informoval poslancov o plánovanej návšteve z Bieleho Blata, ktorá sa uskutoční 5.- 7. mája 2017.
Uskutočniť stretnutie s vedením Bažaličky
Následne odovzdal slovo poslancom, ktorý sa informovali o nasledovné skutočnosti:
- kam umiestňovať plastové nádoby z motorových olejov – na zberný dvor, odkiaľ ich aktivační
pracovníci odložia na bezpečné miesto určené pre tieto nádoby
- navrhli spevnenie cesty do pieskovej bane z materiálov získaných ako odpad zo zbúraných stavieb.
Tento materiál sa však momentálne používa na spevnenie cesty na Škriavnik.
Bod 8/ Uznesenia
Mgr. Ján Vozár 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.
V Príbelciach, dňa 10.03.2017
Zapísala:
Ing. Petronela Viazaničková

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

Ing. Zuzana Bosmanová

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

Milan Parkáni

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

Overovatelia:

.....................................................
Ing. Tibor Čiern y
starosta obce
Príloha: Prezenčná listina
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