Zápisnica
z 31. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Príbelciach konaného
dňa 12.12.2013 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) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Príbelce č. 4/2013 o miestnych
daniach na území obce Príbelce
5) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Príbelce č. 5/2013 o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Príbelce
6) Návrh rozpočtu obce Príbelce na roky 2014-2016
7) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Príbelce na obdobie
január – júl 2014
8) Rôzne
9) Návrh na uznesenie
10) Záver
Bod 1/ Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie OZ zahájil starosta obce Ing. T. Čierny a privítal všetkých prítomných, ktorých
oboznámil s programom. Ing. T. Čierny konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášania
schopné. Keďže návrhy na zmenu programu neboli, dal hlasovať za predložený program
rokovania. Súčasne oboznámil prítomných s informáciou od p. Pavla Kollára, že zo
zasadnutia zastupiteľstva bude vyhotovovať zvukový záznam.
Uznesenie č. 102/2013 zo dňa 12.12.2013:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. schvaľu je
program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Príbelciach
Za program zasadnutia OZ hlasovali poslanci nasledovne:
ZA: 5
PROTI: 0

ZDRŽALI SA: 0

Bod 2/ Voľba návrhovej komisie a určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za predsedu návrhovej komisie bol navrhnutý Mgr. Ján Vozár a za členov komisie
Ing. Pavel Ďuriš a Ivan Ďurčok. Za overovateľov zápisnice boli určení Slavomír Jakuš
a Zuzana Barcíková. Za zapisovateľku bola určená Ing. Lupová.
Uznesenie č. 103/2013 zo dňa 12.12.2013:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. schvaľu je
návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Ján Vozár - predseda komisie, Ing. Pavel Ďuriš a Ivan
Ďurčok - členovia komisie
II. ber ie na vedo mie
určenie overovateľov zápisnice: Slavomír Jakuš a Zuzana Barcíková
a zapisovateľa: Ing. Zuzana Lupová
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Za tento návrh sa hlasovalo nasledovne:
ZA: 5
PROTI: 0

ZDRŽALI SA: 0

Bod 3/ Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce informoval, že v uznesení z 30. zasadnutia obecného zastupiteľstva,
ktoré sa konalo 30.10.2013, neboli uložené žiadne úlohy v ukladacej časti uznesenia.
Uznesenie č. 104/2013 zo dňa 12.12.2013:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. ber ie na vedo mie
kontrolu plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Príbelciach
Za tento návrh sa hlasovalo nasledovne:
ZA: 5
PROTI: 0

ZDRŽALI SA: 0

Bod 4/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Príbelce č. 4/2013 o miestnych
daniach na území obce Príbelce
Ing. Lupová prečítal dôvodovú správu k bodu programu Návrh Všeobecne záväzného
nariadenia Obce Príbelce č. 4/2013 o miestnych daniach na území obce Príbelce, ktorá tvorí
prílohu tejto zápisnice.
Počas tohto bodu programu prišiel na zasadnutie OZ poslanec pán Parkáni.
Ing. Lupová zároveň informovala poslancov OZ o pripomienkach k Návrhu VZN
č. 4/2013 o miestnych daniach na území obce Príbelce zo strany občana Pavla Kollára,
Príbelce 243 a od občianskeho združenia LETOKRUHY Príbelce, o. z. Vyhodnotenie
pripomienkového konania k návrhu VZN Obce Príbelce č. 4/2013 o miestnych daniach na
území obce Príbelce tvorí prílohu tejto zápisnice.
Mgr. Vozár navrhol, aby sa do Návrhu VZN Obce Príbelce č. 4/2013 o miestnych
daniach na území obce Príbelce v časti VIII. Spoločné a záverečné ustanovenia v § 12
Spoločné ustanovenia v ods. 2 doplnila časť vety v znení: „..., v tom prípade sa platí alikvotná
čiastka.“
Za tento návrh sa hlasovalo nasledovne:
ZA: 6
PROTI: 0

ZDRŽALI SA: 0

Uznesenie č. 105/2013 zo dňa 12. 12. 2013
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. schvaľu je
1. pripomienku Mgr. Jána Vozára k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Obce Príbelce
č. 4/2013 o miestnych daniach na území obce Príbelce nasledovne:
- v časti VIII. Spoločné a záverečné ustanovenia v § 12 Spoločné ustanovenia v ods. 2 sa
doplní časť vety v znení: „ ..., v tom prípade sa platí alikvotná čiastka.“
2. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Príbelce č. 4/2013 o miestnych daniach na území obce
Príbelce.
Za tento návrh sa hlasovalo nasledovne:
ZA: 6
PROTI: 0

ZDRŽALI SA: 0
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Bod 5/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Príbelce č. 5/2013 o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Ing. Lupová prečítal dôvodovú správu k bodu programu Návrh Všeobecne záväzného
nariadenia Obce Príbelce č. 5/2013 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Príbelce, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice. Zároveň
informovala poslancov OZ o pripomienke k Návrhu VZN č. 5/2013 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Príbelce zo strany občana Pavla
Kollára, Príbelce 243. Vyhodnotenie pripomienkového konania k návrhu VZN Obce Príbelce
č. 5/2013 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území
obce Príbelce tvorí prílohu tejto zápisnice.
Uznesenie č. 106/2013 zo dňa 12. 12. 2013
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. s c h v a ľ u j e

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Príbelce č. 5/2013 o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Príbelce
Za tento návrh sa hlasovalo nasledovne:
ZA: 6
PROTI: 0

ZDRŽALI SA: 0

Bod 6/ Návrh rozpočtu obce Príbelce na roky 2014 - 2016
Ing. Lupová prečítal dôvodovú správu k bodu programu Návrh Programového
rozpočtu obce Príbelce na roky 2014-2016, ktorá je prílohou tejto zápisnice. Ďalej prečítala
stanovisko hlavnej kontrolórky obce Príbelce k návrhu rozpočtu obce na roky 2014-2016.
Ing. Čierny informoval o stanovisku k Návrhu rozpočtu Obce Príbelce 2014-2016 zo strany
občana Pavla Kollára, Príbelce 243, ktoré bolo poslancom OZ zaslané v elektronickej podobe.
Počas tohto bodu programu prišiel na zasadnutie OZ poslanec MVDr. Bajo.
Pán Parkáni podotkol, že pán Kollár vo svojom stanovisku uvádza, že občanom obce
nie je zrozumiteľný návrh rozpočtu obce na roky 2014-2016. Zároveň uviedol, že sa
informoval u niektorých občanov obce ohľadom zostavenia návrhu rozpočtu obce a tým mu
povedali, že im je návrh rozpočtu zrozumiteľný.
Ing. Čierny v bode tohto programu uviedol, že od 1. januára 2014 nadobudne účinnosť
novela zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a zároveň
informoval o prognóze počtu žiakov v ZŠ Príbelce na školské roky 2014/2015 až 2019-2020.
Pán Parkáni navrhol, aby sa ďalšie fungovanie základnej školy v nasledujúcom období
riešilo až po vykonaní zápisu žiakov do ZŠ Príbelce.
Uznesenie č. 107/2013 zo dňa 12. 12. 2013
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. schvaľu je
Programový rozpočet obce Príbelce na rok 2014ako vyrovnaný.
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Príjmové finančné operácie
Výdavkové finančné operácie

175 607,36 EUR
168 118,88 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
7 488,48 EUR
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II. ber ie na vedo mie
Programový rozpočet obce Príbelce na roky 2015 - 2016
Za tento návrh sa hlasovalo nasledovne:
ZA: 7
PROTI: 0

ZDRŽALI SA: 0

Bod 7/ Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Príbelce na obdobie
január – júl 2014
Ing. Lupová prečítala Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce
Príbelce na obdobie január – jún 2014.
Uznesenie č. 108/2013 zo dňa 12. 12. 2013
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. schvaľu je
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Príbelce na obdobie január – jún 2014.
Za tento návrh sa hlasovalo nasledovne:
ZA: 7
PROTI: 0

ZDRŽALI SA: 0

Bod 8/ Rôzne
Ing. Čierny informoval poslancov OZ, že spracoval materiál o stavbách v majetku
Obce Príbelce v k. ú. Dolné a Horné Príbelce a ich užívaní, ktoré si vyžiadal na
predchádzajúcom zasadnutí OZ MVDr. Bajo a tento materiál tvorí prílohu tejto zápisnice.
Pán Parkáni navrhol, aby sa na najbližšom zasadnutí OZ predložili všetky
existujúce zmluvy týkajúce sa prenájmu majetku Obce Príbelce.
Uznesenie č. 109/2013 zo dňa 12. 12. 2013
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. uk lad á
pripraviť všetky existujúce zmluvy týkajúce sa prenájmu majetku obce.
Za tento návrh sa hlasovalo nasledovne:
ZA:7
PROTI: 0

ZDRŽALI SA: 0

Ing. Čierny podal informáciu o zámere výstavby obecných nájomných bytov v obci
Príbelce na par. č. CKN 102, 103/3 v k. ú. Dolné Príbelce (lokalita medzi MŠ a štátnou
cestou) v počte v prvej etape 4 alebo 6 a druhej etape 4 alebo 6 nájomných bytov. Prístup
k nájomným bytom by bol zriadený do školského bytu, resp. popri MŠ. Zároveň poskytol
poslancom OZ k nahliadnutiu nákres rozmiestnenia nájomných bytov, ktorú vypracovala
firma V. V. Building, s. r. o. ,Trnava.
Pán Parkáni navrhol zvolať pracovné stretnutie ohľadom zámeru výstavby nájomných
bytov v obci, prebrať všetky možnosti a zaujať stanovisko k ich výstavbe.
Uznesenie č. 110/2013 zo dňa 12. 12. 2013
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. ber ie na vedo mie
informáciu o zámere výstavby nájomných bytov v obci Príbelce.
II. uk lad á
zvolať pracovné stretnutie poslancov OZ dňa 19.12.2013 o 18:00 hod. ohľadom zámeru
výstavby nájomných bytov.
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Za tento návrh sa hlasovalo nasledovne:
ZA:7
PROTI: 0

ZDRŽALI SA: 0

Ing. Čierny zároveň informoval aj o možnosti rekonštrukcie multifunkčného –
viacúčelového ihriska (oprava trávnika, výstavba šatne a odkladacích priestorov), alebo
o možnosti vybudovanie detského – viacúčelového ihriska pri MŠ.
Pán Jakuš navrhol, aby aj tento bod bol programom pracovného stretnutia poslancov
OZ dňa 19.12.2013.
Ing. Čierny informoval poslancov ohľadom ponuky p. Petra Štefanidesa, ktorý má
záujem odkúpiť a vyťažiť lesné pozemky vo vlastníctve obce. Zároveň poskytol poslancom
OZ k nahliadnutiu spracovaný materiál, že obec Príbelce má vo vlastníctve lesné pozemky
v k. ú. Dolné Príbelce o výmere cca 16 100 m2 a v k. ú. Horné Príbelce o výmere
cca 2 730 m2 a v menšinových podieloch v spoluvlastníctve s ďalšími 40 subjektami lesné
pozemky o výmere cca 9 124 m2.
Pán Parkáni navrhol p. Štefanidesovi, aby vykonal obhliadku spomínaných lesných
pozemkov a následne predložil svoju ponuku ohľadom ich vyťaženia.
Uznesenie č. 111/2013 zo dňa 12. 12. 2013
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. ber ie na vedo mie
informáciu p. Petra Štefanidesa, bytom Príbelce 291, o vyťaženie lesných pozemkov vo
vlastníctve obce Príbelce a doporučuje mu predložiť ponuku na jeho vyťaženie.
Za tento návrh sa hlasovalo nasledovne:
ZA:7
PROTI: 0

ZDRŽALI SA: 0

Bod 9/ Návrh na uznesenie
Mgr. Vozár prečítal uznesenia OZ, ktoré zobrali na vedomie všetci prítomní poslanci
OZ, t. j 7 z 7 prítomných poslancov.
Poslanci OZ dali na záver slovo z radu občanov p. Pavlovi Kollárovi, ktorý sa opýtal
p. Parkániho, či sa ohľadom zrozumiteľnosti zostavenia rozpočtu obce informoval u svojich
zamestnancov. Zároveň sa informoval, či budova posilňovne (bývalý obchod p. Tereková) je
vo vlastníctve obce. Ďalej podotkol, že zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady umožňuje správcovi
dane VZN obce ustanoviť zníženie, resp. oslobodenie od dane z pozemkov, zo stavieb
a z bytov.
Pán Parkáni mu odpovedal, že sa ohľadom rozpočtu informoval aj u zamestnancov,
ktorí sú tiež občanmi obce Príbelce, nakoľko majú v obci trvalý pobyt. V ďalšom poprosil
p. Kollára, aby usmernil občanov, ktorí od neho žiadajú informácie ohľadom rozpočtu, že
tieto informácie môžu žiadať na obecnom úrade, nakoľko majú na to plné právo a zároveň
poprosil pracovníkov obecného úradu, aby týmto občanom vyšli v ústrety a prípadné
nejasnosti v rozpočte vysvetlili.
Bod 10/ Záver
Starosta obce sa poďakoval poslancom OZ za aktívnu účasť na zasadnutí OZ,
skonštatoval, že program zasadnutia OZ sa naplnil a vyhlásil rokovanie za ukončené.
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V Príbelciach, dňa 12.12.2013
Zapísala: Ing. Zuzana Lupová

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

Overovatelia:
Slavomír Jakuš

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

Zuzana Barcíková

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

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