Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Príbelciach,
ktoré sa konalo 12.10.2017 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. Informácia o ukončovaní prác na rekonštrukcii zvoničiek
5. Rôzne
6. Uznesenia
7. 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. Následne konštatoval, že rokovanie OcZ je
uznášaniaschopné za prítomnosti 5 poslancov a dal hlasovať za program zasadnutia OcZ.
Uznesenie č. 210/2017 zo dňa 12.10.2017:
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, Mgr. Milan Cesnak, Ing. Pavel Ďuriš, Ing. Ján Parkáni, Mgr. Ján Vozár
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. Pavel Ďuriš
a Ing. Zuzana Bosmanová. Za zapisovateľku bola určená Ing. Zuzana Lupová. Za overovateľov zápisnice boli
určení Ing. Ján Parkáni a Mgr. Milan Cesnak.
Uznesenie č. 211/2017 zo dňa 12.10.2017:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. volí
návrhovú komisiu v zložení:
Mgr. Ján Vozár – predseda komisie
Ing. Pavel Ďuriš – člen komisie
Ing. Zuzana Bosmanová – člen komisie
II. berie na vedomie
a) určenie zapisovateľa:
Ing. Zuzana Lupová
b) určenie overovateľov zápisnice:
Ing. Ján Parkáni
Mgr. Milan Cesnak
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Výsledok hlasovania č. 2:
Počet prítomných: 5

Počet neprítomných: 2

Nehlasovalo: 0

Za: 5 - Ing. Zuzana Bosmanová, Mgr. Milan Cesnak, Ing. Pavel Ďuriš, Ing. Ján Parkáni, Mgr. Ján Vozár
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Bod 3/ Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce konštatoval, že uznesenia z posledného zasadnutia OcZ dňa 24.08.2017 neobsahovali
ukladaciu časť.
Uznesenie č. 212/2017 zo dňa 12.10.2017:
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, Mgr. Milan Cesnak, Ing. Pavel Ďuriš, Ing. Ján Parkáni, Mgr. Ján Vozár
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Bod 4/ Informácia o ukončovaní prác na rekonštrukcii zvoničiek
Starosta obce oboznámil poslancov OcZ o prebiehajúcich ukončovacích prácach na rekonštrukcii
zvoníc a úprav ich okolia v dolnej časti, ako aj hornej časti obce. Zároveň podal informáciu o plánovanej
kultúrno-spoločenskej akcii dňa 27.október 2017 pri príležitosti úcty k starším spojenej s uvedením zvoníc do
užívania. Súčasne pozval všetkých poslancov OcZ na toto podujatie.
Uznesenie č. 213/2017 zo dňa 12.10.2017:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. berie na vedomie
Informáciu o ukončovaní prác na rekonštrukcii zvoničiek a návrh programu na uvedenie do užívania.
Výsledok hlasovania č. 4:
Počet prítomných: 4

Počet neprítomných: 2

Nehlasovalo: 1

Za: 4 - Ing. Zuzana Bosmanová, Mgr. Milan Cesnak, Ing. Ján Parkáni, Mgr. Ján Vozár
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Bod 5/ Rôzne
Starosta obce informoval poslancov OcZ o doručení Rozhodnutia z Okresného úradu Veľký Krtíš,
katastrálny odbor, o prerušení návrhu na vklad vlastníckeho práva nehnuteľností v katastrálnom území Horné
Príbelce vedené na LV č. 152 v zmysle Kúpnej zmluvy zo dňa 27.03.2017 pre kupujúcu Zuzanu Šimonovú,
Dolné Slažany, z dôvodu doplnenia predloženia súhlasu Obecného zastupiteľstva v Príbelciach so zriadením
predkupného práva. Zároveň starosta obce podal informáciu, že predloženie súhlasu Obecného zastupiteľstva
v Príbelciach so zriadením predkupného práva bude nutné predložiť Okresnému úradu Veľký Krtíš,
katastrálny odbor aj pre kupujúcu Máriu Györgyovú, trvale bytom Príbelce s. č. 103.
Uznesenie č. 214/2017 zo dňa 12.10.2017:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. mení
uznesenie Obecného zastupiteľstva v Príbelciach číslo 177/2017 zo dňa 10.03.2017, nasledovne:
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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,- €
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 CKN parcely č. 275, ktoré sú v spoluvlastníctve kupujúcej, ktorá tieto pozemky dlhodobo užíva
II. udeľuje súhlas
1. Na zriadenie inštitútu predkupného práva s tým, že predávajúci nehnuteľnosti špecifikované
v článku I. predáva s výhradou, že v prípade, ak kupujúca sa rozhodne nehnuteľnosti predať, je
povinná ich ponúknuť predávajúcemu.
2. Predkupné právo platí aj pre prípad iného scudzenia než predajom a predkupné právo pôsobí aj
voči nástupcom kupujúcej a predávajúci ho nadobudne vkladom do katastra nehnuteľností.
3. V prípade, ak sa kupujúca rozhodne vec predať, je povinná písomne vyzvať predávajúceho na
možnosť uplatnenia predkupného práva, za takých istých podmienok a za takú istú cenu ako v
súčasnosti kupujúca od predávajúceho kupuje. Predávajúci je povinný v prípade záujmu o
uplatnenie predkupného práva uhradiť kúpnu cenu do dvoch mesiacov po doručení písomnej
ponuky. Predkupné právo sa zriaďuje v prospech predávajúceho.
III. ukladá
1. Oznámiť Okresnému úradu Veľký Krtíš, katastrálnemu odboru zmenu uznesenia Obecného
zastupiteľstva v Príbelciach v termíne do 31.12.2017.
Zodpovedný: Obecný úrad Príbelce
Výsledok hlasovania č. 5:
Počet prítomných: 5

Počet neprítomných: 2

Nehlasovalo: 0

Za: 5 - Ing. Zuzana Bosmanová, Mgr. Milan Cesnak, Ing. Pavel Ďuriš, Ing. Ján Parkáni, Mgr. Ján Vozár
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
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Uznesenie č. 215/2017 zo dňa 12.10.2017:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. mení
uznesenie Obecného zastupiteľstva v Príbelciach číslo 178/2017 zo dňa 10.03.2017, nasledovne:
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 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 €)
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. udeľuje súhlas
1. Na zriadenie inštitútu predkupného práva s tým, že predávajúci nehnuteľnosti špecifikované
v článku I. predáva s výhradou, že v prípade, ak kupujúca sa rozhodne nehnuteľnosti predať, je
povinná ich ponúknuť predávajúcemu.
2. Predkupné právo platí aj pre prípad iného scudzenia než predajom a predkupné právo pôsobí aj
voči nástupcom kupujúcej a predávajúci ho nadobudne vkladom do katastra nehnuteľností.
3. V prípade, ak sa kupujúca rozhodne vec predať, je povinná písomne vyzvať predávajúceho na
možnosť uplatnenia predkupného práva, za takých istých podmienok a za takú istú cenu ako v
súčasnosti kupujúca od predávajúceho kupuje. Predávajúci je povinný v prípade záujmu o
uplatnenie predkupného práva uhradiť kúpnu cenu do dvoch mesiacov po doručení písomnej
ponuky. Predkupné právo sa zriaďuje v prospech predávajúceho.

1.

III. ukladá
Oznámiť Okresnému úradu Veľký Krtíš, katastrálnemu odboru zmenu uznesenia Obecného
zastupiteľstva v Príbelciach v termíne do 30.10.2017.
Zodpovedný: Obecný úrad Príbelce
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Výsledok hlasovania č. 6:
Počet prítomných: 5

Počet neprítomných: 2

Nehlasovalo: 0

Za: 5 - Ing. Zuzana Bosmanová, Mgr. Milan Cesnak, Ing. Pavel Ďuriš, Ing. Ján Parkáni, Mgr. Ján Vozár
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Ďalej starosta obce v bode rôzne informoval poslancov OcZ, že v zmysle § 13 ods. 6 zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, že pozastavil výkon uznesenia č. 203/2017
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Príbelciach dňa 28.06.2017 týkajúce sa poskytnutia finančného
príspevku na vydanie publikácie Od účesu po čepiec pre Mgr. Zuzanu Balážovú, bytom Príbelce č. 208 vo
výške 500,- Eur, ktorého súčasťou bolo schválenie aj dotácie pre Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko,
Veľký Krtíš na tlač publikácie Tylová čipka v Honte v sume 50,- Eur. Následne starosta obce podal návrh na
opätovné schválenie žiadosti pre Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko, Veľký Krtíš na tlač publikácie
Tylová čipka v Honte v sume 50,- Eur.
Uznesenie č. 216/2017 zo dňa 12.10.2017:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. schvaľuje
Poskytnutie finančného príspevku na tlač publikácie Tylová čipka v Honte pre Hontiansko-ipeľské osvetové
stredisko, Veľký Krtíš vo výške 50,- Eur.
II. ukladá
Odviesť finančné prostriedky pre Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko, Veľký Krtíš v termíne do
31.10.2017.
Zodpovedný: Obecný úrad Príbelce
Výsledok hlasovania č. 7:
Počet prítomných: 5

Počet neprítomných: 2

Nehlasovalo: 0

Za: 5 - Ing. Zuzana Bosmanová, Mgr. Milan Cesnak, Ing. Pavel Ďuriš, Ing. Ján Parkáni, Mgr. Ján Vozár
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Potom starosta obce v bode rôzne podal informáciu o žiadosti na finančnú podporu Ľudovej hudby
Dežka Oláha zo Sucháňa na vydanie CD nosiča. Poslankyňa Ing. Zuzana Bosmanová povedala, aby starosta
obce navrhol výšku finančnej podpory. Následne starosta obce predložil nasledovné uznesenie poslancom
OcZ na schválenie:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. berie na vedomie
Návrh zmluvy o dielo s Ľudovou hudbou Dežka Oláha, Sucháň č. 88 v zastúpení Dezidera Oláha, Sucháň č.
88, predmetom ktorého je ich záväzok zabezpečiť umeleckú produkciu pre použitie v miestnom rozhlase – t.j.
CD v termíne do 30.10.2018 za dohodnutú cenu 50,- Eur.
II. schvaľuje
Podpísať zmluvu o dielo s Ľudovou hudbou Dežka Oláha, Sucháň č. 88 v zastúpení Dezidera Oláha, Sucháň
č. 88.
Výsledok hlasovania č. 8:
Počet prítomných: 5

Počet neprítomných: 2

Nehlasovalo: 0
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Za: 2 - Ing. Zuzana Bosmanová, Mgr. Ján Vozár
Proti: 2 – Mgr. Milan Cesnak, Ing. Ján Parkáni
Zdržalo sa: 1 – Ing. Pavel Ďuriš
Na základe výsledku hlasovania poslancov OcZ, toto uznesenie nebolo schválené.
Znenie uznesenia č. 217/2017 zo dňa 12.10.2017:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. berie na vedomie
Návrh zmluvy o dielo s Ľudovou hudbou Dežka Oláha, Sucháň č. 88 v zastúpení Dezidera Oláha, Sucháň č.
88, predmetom ktorého je ich záväzok zabezpečiť umeleckú produkciu pre použitie v miestnom rozhlase – t.j.
CD v termíne do 30.10.2018 za dohodnutú cenu 50,- Eur.
II. neschvaľuje
Podpísať zmluvu o dielo s Ľudovou hudbou Dežka Oláha, Sucháň č. 88 v zastúpení Dezidera Oláha, Sucháň
č. 88.
V bode rôzne starosta obce informoval poslancov OcZ o kúpe časti pozemku registra E-KN parcelné
číslo 407, druh pozemku trvalé trávne porasty, nachádzajúcu sa v katastrálnom území Horné Príbelce,
zapísanej na Okresnom úrade Veľký Krtíš, katastrálnom odbore, pre obec Príbelce, katastrálne územie Horné
Príbelce na liste vlastníctva č. 612, a to časť pozemku, ktorá je zaznačená v geometrickom pláne číslo
10916237-7/2017 zo dňa 08.09.2017, vyhotoveného súkromnou geodetickou spoločnosťou Ladislav
Hornyák, Širákov 110, 991 27 Kamenné Kosihy, IČO 10 916 237, na oddelenie a určenie práv k pozemku
parcely registra C-KN č. 578/9, o výmere 80 m2, autorizačne overeného Ing. Jánom Šimunom dňa 08.09.2017
a úradne overeného Okresným úradom Veľký Krtíš, katastrálnym odborom dňa 12.09.2017 pod č. 240/2017
za účelom výstavby tribúny na futbalovom ihrisku v Príbelciach. Obec Príbelce odkúpi od podielových
spoluvlastníkov podiely v novovytvorenej parcele C-KN č. 578/9 od vlastníkov a správcov uvedených na liste
vlastníctva č. 612 po 2,- eurá / 1m2.
Uznesenie č. 218/2017 zo dňa 12.10.2017:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. schvaľuje
Kúpu časti pozemku registra E-KN parcelné číslo 407, druh pozemku trvalé trávne porasty, nachádzajúcu sa
v katastrálnom území Horné Príbelce, zapísanej na Okresnom úrade Veľký Krtíš, katastrálnom odbore, pre
obec Príbelce, katastrálne územie Horné Príbelce na liste vlastníctva č. 612, a to časť pozemku, ktorá je
zaznačená v geometrickom pláne číslo 10916237-7/2017 zo dňa 08.09.2017, vyhotoveného súkromnou
geodetickou spoločnosťou Ladislav Hornyák, Širákov 110, 991 27 Kamenné Kosihy, IČO 10 916 237, na
oddelenie a určenie práv k pozemku parcely registra C-KN č. 578/9, o výmere 80 m2, autorizačne overeného
Ing. Jánom Šimunom dňa 08.09.2017 a úradne overeného Okresným úradom Veľký Krtíš, katastrálnym
odborom dňa 12.09.2017 pod č. 240/2017 za účelom výstavby tribúny na futbalovom ihrisku v Príbelciach.
Kupujúci (Obec Príbelce) kupuje od podielových spoluvlastníkov podiely v novovytvorenej parcele C-KN č.
578/9 od vlastníkov a správcov uvedených na liste vlastníctva č. 612 po 2,- eurá / 1m2.
II. ukladá
Zabezpečiť podpísanie kúpnej zmluvy s dohodnutými podmienkami v termíne do 28.02.2018.
Zodpovedný: Obecný úrad Príbelce
Výsledok hlasovania č. 9:
Počet prítomných: 5

Počet neprítomných: 2

Nehlasovalo: 0

Za: 5 - Ing. Zuzana Bosmanová, Mgr. Milan Cesnak, Ing. Pavel Ďuriš, Ing. Ján Parkáni, Mgr. Ján Vozár
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
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Ďalej starosta obce informoval poslancov OcZ ohľadom prebiehajúcej výstavbe nájomných bytov.
Zároveň podal informáciu ohľadom ponuky z Prima Banky Slovensko, a. s. na úrokovú sadzbu 1,6 % pri
čerpaní úveru v sume 40 000 Eur. Následne sa poslanci OcZ dohodli na kontrolnom dni nájomných bytov,
dňa 17.10.2017 - utorok so stretnutím o 15,30 hod. Poslanec Mgr. Ján Vozár sa informoval ohľadom prijatých
žiadostí o pridelenie nájomného bytu. Starosta obce odpovedal, že Obec Príbelce zatiaľ prijala spolu 15
žiadostí o pridelenie nájomného bytu.
Starosta obce ďalej podal informáciu ohľadom darov hnuteľných vecí z Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky pre Obec Príbelce v podobe V3S, univerzálneho nakladača a rádiostanice.
Ďalej starosta obce informoval o plánovanej návšteve obvineného Jána Ondrejku v Ústave na výkon
väzby v Banskej Bystrice dňa 20.októbra 2017. Počas jeho väzby je pracovné miesto v rámci národného
projektu „Cesta na trh práce“ cez ÚPSVaR preobsadený p. Janou Cesnakovou.
Nakoniec starosta obce podal informáciu, že dňa 04.novembra 2017 sa budú konať voľby do orgánov
samosprávnych krajov.
Z radu občanov sa prihlásil o slovo pán Ing. Milan Pavlovkin, ktorý sa informoval ohľadom možnosti
nahliadnutia do všeobecne záväzných nariadení a predpisov vydaných obcou Príbelce. Starosta obce
odpovedal, že tieto sú zverejnené na stránke obce Príbelce www.pribelce.ocu.sk v časti Dokumenty obce. Ing.
Petronela Viazaničková doplnila, že do týchto VZN a predpisov je možné nahliadnuť aj osobne na obecnom
úrade počas úradných hodín.
Ďalej sa pán Ing. Pavlovkin informoval ohľadom osvetľovacej stanice. Starosta obce odpovedal, že
túto osvetľovaciu stanicu obci darovalo Krajské riaditeľstvo HaZZ v Banskej Bystrici v roku 2011.
Následne sa Ing. Pavlovkin informoval ohľadom nadobudnutia pozemku C-KN par. č. 105
v katastrálnom území Dolné Príbelce do vlastníctve p. Márie Kovšovej, trvale bytom Príbelce č. 184. Starosta
obce odpovedal, že tento pozemok p. Kovšová zdedila. Zároveň sa informoval, či neustále platí Rozhodnutie
vydané Obcou Príbelce z roku 2013 o zákaze prechodu cez pozemok, ktorý je vo vlastníctve p. Kovšovej.
Starosta obce vysvetlil, že v predmetnej veci prebehlo pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním vo veci
prejdenia nákladným motorovým vozidlom pri dovoze dreva pre Ing. Pavlovkina bez súhlasu vlastníčky
susedného pozemku p. Márie Kovšovej.
Potom sa Ing. Pavlovkin informoval ohľadom pravidiel predaja v obchode a prevádzky služby v obci.
Starosta obce odpovedal, že to upravuje VZN Obce Príbelce č. 3/2009 o určení pravidiel času predaja
v obchode a času prevádzky služieb.
V závere Ing. Milan Pavlovkin vyslovil poďakovanie Obci Príbelce za spoluprácu pri výstavbe tribúny
na futbalovom ihrisku.
Bod 6/ Uznesenia
Mgr. Ján Vozár prečítal súborné schválené uznesenia OcZ.
Bod 7/ 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 12.10.2017
Zapísala:
Ing. Zuzana Lupová

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

Ing. Ján Parkáni

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

Mgr. Milan Cesnak

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

Overovatelia:

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