Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Príbelciach,
ktoré sa konalo 14.05.2015 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 ďalšieho prevádzkovania Základnej školy Príbelce v školskom roku 2015/2016
5. Návrh na schválenie Programu rozvoja obce Príbelce, ako súčasti Mikroregiónu Východný Hont
na roky 2014-2020
6. Žiadosť o odkúpenie pozemku – E. Mihálkinová, bytom Príbelce 267
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 vrátane
zástupcov rodičov žiakov ZŠ. Zároveň konštatoval, že rokovanie OcZ je uznášaniaschopné pri
počte 6 prítomných poslancov, ospravedlnil sa p. Mgr. Vozár. Následne dal hlasovať za predložený
program zasadnutia OcZ.
Uznesenie č. 30/2015 zo dňa 14.05.2015:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. schvaľuje
Program zasadnutia obecného zastupiteľstva
Výsledok hlasovania č. 1:
Počet prítomných: 6

Počet neprítomných: 0

Nehlasovalo: 0

Za: 6 - Ing. Bosmanová, Mgr. M. Cesnak, Ing. D. Oslík, Bc. M. Macková, Bc. J. Parkáni, M.
Parkáni
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Bod 2/ Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za predsedu návrhovej komisie bola navrhnutá Bc. Mária Macková a za členov komisie
Bc. Ján Parkáni a Mgr. Milan Cesnak. Za zapisovateľku bola určená Ing. Zuzana Lupová. Za
overovateľov zápisnice boli určení Ing. Zuzana Bosmanová a Milan Parkáni.
Uznesenie č. 31/2015 zo dňa 14.05.2015:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. volí
návrhovú komisiu v zložení:
Bc. Mária Macková – predseda komisie
Bc. Ján Parkáni – člen komisie
Mgr. Milan Cesnak – člen komisie
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II. berie na vedomie
a) určenie zapisovateľa:
Ing. Zuzana Lupová
b) určenie overovateľov zápisnice:
Ing. Zuzana Bosmanová
Milan Parkáni
Výsledok hlasovania č. 2:
Počet prítomných: 6

Počet neprítomných: 0

Nehlasovalo: 0

Za: 6 - Ing. Bosmanová, Mgr. M. Cesnak, Ing. D. Oslík, Bc. M. Macková, Bc. J. Parkáni, M.
Parkáni
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Bod 3/ Kontrola plnenia uznesení
Uznesenie č. 22/2015 zo dňa 09.04.2015:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
II. ukladá
Zabezpečiť podpísanie nájomnej zmluvy s dohodnutými podmienkami v termíne do 30.04.2015.
Zodpovedný: Obecný úrad
-

splnené

Uznesenie č. 23/2015 zo dňa 09.04.2015:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
II. ukladá
Zabezpečiť podpísanie nájomnej zmluvy s dohodnutými podmienkami v termíne do 30.04.2015.
Zodpovedný: Obecný úrad
-

splnené

Uznesenie č. 24/2015 zo dňa 09.04.2015:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
II. ukladá
Zabezpečiť podpísanie nájomnej zmluvy s dohodnutými podmienkami v termíne do 30.04.2015.
Zodpovedný: Obecný úrad
-

splnené

Uznesenie č. 25/2015 zo dňa 09.04.2015:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
II. ukladá
Vyzvať spoločnosť Revitalizácia bytových domov, s. r. o., Moskovská 2328/1, 974 04 Banská
Bystrica, IČO: 44054904 na doplnenie ponuky o technickú správu a zároveň preveriť možnosť
prerobenia ponuky na sedlovú strechu jednotlivých bytových domov.
Zodpovedný: Obecný úrad
Termín: 20.04.2015
-

splnené
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Uznesenie č. 26/2015 zo dňa 09.04.2015:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
II. ukladá
Zvolať rodičov detí zapísaných do Základnej školy Príbelce v školskom roku 2015/2016 na
zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Príbelciach dňa 14.05.2015.
Zodpovedný: Obecný úrad
Termín: 05.05.2015
-

splnené

Uznesenie č. 29/2015 zo dňa 09.04.2015:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. ukladá
Opraviť všetky nefunkčné svietidlá verejného osvetlenia v obci.
Zodpovedný: Obecný úrad
Termín:30.04.2015
-

splnené

Uznesenie č. 32/2015 zo dňa 14.05.2015:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. berie na vedomie
Kontrolu plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Príbelciach
Výsledok hlasovania č. 3:
Počet prítomných: 6

Počet neprítomných: 0

Nehlasovalo: 0

Za: 6 - Ing. Bosmanová, Mgr. M. Cesnak, Ing. D. Oslík, Bc. M. Macková, Bc. J. Parkáni, M.
Parkáni
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Bod 4/ Prerokovanie ďalšieho prevádzkovania Základnej školy Príbelce v školskom roku
2015/2016
Tento bod programu je pokračovaním rokovania OcZ o ďalšom prevádzkovaní ZŠ, na ktoré
boli pozvaní rodičia žiakov navštevujúcich ZŠ spolu s pedagogickými zamestnancami školy.
Starosta obce podal informáciu, že od posledného rokovania OcZ, Vláda SR schválila Návrh
zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon),
na základe ktorého sa môžu spájať viaceré ročníky na prvom stupni ZŠ do jednej triedy s počtom
žiakov min. 12, čo je zásadný rozdiel oproti doposiaľ očakávanému zneniu zákona, kde sa mohli do
jednej triedy spájať len dva ročníky prvého stupňa. Zároveň informoval, že v školskom roku
2015/2016 je prihlásených do základnej školy 8 žiakov, nakoľko p. Križovský prehlásil svojho syna
do základnej školy vo Veľkom Krtíši, čo potvrdila aj prítomná riaditeľka ZŠ p. Ďurošová. Starosta
obce informoval, že na základe finančného prepočtu príjmov a výdavkov na kalendárny rok 2015
bude musieť obec dofinancovať chod základnej školy so ŠKD oproti očakávaným príjmom vo
výške cca 9 000 € z vlastných zdrojov.
Starosta obce sa opýtal rodičov, či majú záujem za zachovanie prevádzky základnej školy,
ako aj školského klubu detí v obci.
Rodičia jednohlasne prejavili záujem o zachovanie chodu školy v obci.
Pani Kováčová sa informovala ohľadom prevádzky základnej školy v budove denného
stacionára.
Pán Parkáni odpovedal, že presun základnej školy do budovy stacionára nevidí ako dobré
riešenie.
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Bc. Macková položila otázku, či v schválenom rozpočte na r. 2015 sa nachádza dostatok
finančných prostriedkov na zachovanie prevádzky základnej školy.
Pán Parkáni povedal, že obec musí spolu s rodičmi hľadať riešenie dofinancovania chodu
základnej školy. Podotkol, že najviac finančných prostriedkov ide na mzdy učiteľov školy.
Mgr. Cesnak sa vyjadril, aby sa prevádzka základnej školy zachovala ako doteraz a obec by
mala chod prevádzky školy dofinancovať.
Ing. Bosmanová vysvetlila, že v novele školského zákona je stanovený najnižší počet žiakov
12. Do Základnej školy Príbelce je prihlásených len 8 žiakov.
Starosta obce informoval, že podľa ust. § 29 ods. 16 novely školského zákona Zriaďovateľ
základnej školy môže určiť v osobitných prípadoch aj nižší počet žiakov v triede ako je počet
žiakov uvedený v odsekoch 8 a 15. Za osobitný prípad sa považuje:
a) znížená dostupnosť žiakov do školy; za zníženú dostupnosť žiakov do školy sa považuje dĺžka
dopravnej cesty vlakom alebo autobusom z miesta trvalého pobytu žiaka dlhšia ako 6
kilometrov,
b) vzdelávanie žiakov v jazyku národnostnej menšiny, ak v okruhu 6 kilometrov od miesta trvalého
pobytu žiaka nie je žiadna iná základná škola s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny,
c) vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, ak je z celkového počtu žiakov školy
viac ako 80 % žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo
d) ďalšie prípady hodné osobitného zreteľa.
Ďalej vysvetlil, čo znamenajú ďalšie prípady osobitného zreteľa. Za dôvody osobitného
zreteľa možno považovať aj klimatické podmienky v zimnom období, roztratené osídlenie v
podhorských osídleniach (kopanice, lazy, štále) a záujem zriaďovateľa dofinancovať si náklady na
výchovu a vzdelávanie z vlastných zdrojov.
Pán Oslík podotkol, že rodičia sú za zachovanie základnej školy v obci, nakoľko ich deti
nemusia cestovať do okolitých miest.
Riaditeľka základnej školy RSDr. Ďurošová podotkla, že finančné prostriedky na mzdy
učiteľov školy sú financované Ministerstvom školstva SR. Zároveň informovala, že sa ušetrilo aj na
prevádzkových nákladoch školy, nakoľko vyučovanie sa počas zimných mesiacov realizovalo
v počítačovej miestnosti školy. Podotkla, že v okolitých obciach fungujú základné školy aj
s menším počtom žiakov ako 8.
Ing. Oslík sa vyjadril, že by prevádzka základnej školy mala byť zachovaná v obci.
Ing. Bosmanová sa opýtala na názor starostu obce, či by sa mala prevádzka základnej školy
zachovať. Pán Parkáni súhlasil a tiež si chcel vypočuť názor starostu obce.
Starosta obce odpovedal, že zrušenie základnej školy v obci by nebolo dobrým riešením,
i keď je zrejmé, že to bude mať dopad na rozpočet. Ďalej sa vyjadril, že tiež nepokladá presun
základnej školy do budovy denného stacionára za vhodný, nakoľko táto budova je majetkom CZ
ECAV Príbelce a vyžadovala by si úpravy s ďalším dopadom na rozpočet obce. Obec však
v prípade zachovania prevádzky základnej školy musí nájsť v rozpočte dostatok finančných
prostriedkov na jej dofinancovanie.
Následne starosta obce dal hlasovať za zachovanie prevádzky základnej školy v školskom
roku 2015/2016 v priestoroch základnej školy.
Uznesenie č. 33/2015 zo dňa 14.05.2015:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. berie na vedomie
Prezentované možnosti prevádzky Základnej školy Príbelce v školskom roku 2015/2016
II. súhlasí
1. S návrhom na ďalšie prevádzkovanie Základnej školy Príbelce v školskom roku 2015/2016
v budove základnej školy (Príbelce 280) s počtom žiakov 8.
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2. S návrhom na nižší počet žiakov v triede, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, nakoľko
zriaďovateľ má záujem dofinancovať náklady na výchovu a vzdelávanie z vlastných
zdrojov.
3. S návrhom na ďalšie prevádzkovanie Školského klubu detí pri Základnej škole Príbelce
v školskom roku 2015/2016 v budove základnej školy (Príbelce 280).
III.

ukladá
Zriaďovateľovi Základnej školy Príbelce a Školského klubu detí pri Základnej škole
Príbelce pripraviť v rozpočte na rok 2016 náklady na dofinancovanie výchovy a vzdelávania
z vlastných zdrojov.
Termín: 30.11.2015
Zodpovedný: Obecný úrad

Výsledok hlasovania č. 4:
Počet prítomných: 6

Počet neprítomných: 0

Nehlasovalo: 0

Za: 6 - Ing. Bosmanová, Mgr. M. Cesnak, Ing. D. Oslík, Bc. M. Macková, Bc. J. Parkáni, M.
Parkáni
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Bod 5/ Návrh na schválenie Programu rozvoja obce Príbelce, ako súčasti Mikroregiónu
Východný Hont na roky 2014-2020
Starosta obce informoval poslancov OcZ o vypracovanom Programe rozvoja obce Príbelce,
ako súčasti Mikroregiónu Východný Hont na roky 2014-2020, ktorý vychádza z PHSR 2007-2013.
Zároveň zdôraznil, že schválenie programu rozvoja obce je podmienkou na predloženie žiadosti
obce o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu ako aj z doplnkových zdrojov podľa § 4 ods. 2
zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov.
Uznesenie č. 34/2015 zo dňa 14.05.2015:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. berie na vedomie
Predložený návrh Programu rozvoja obce Príbelce, ako súčasti Mikroregiónu Východný Hont na
roky 2014 – 2020.
II. schvaľuje
V súlade s § 8 ods. 5 zákona č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších
predpisov návrh Programu rozvoja obce Príbelce, ako súčasti Mikroregiónu Východný Hont na
roky 2014 – 2020.
Výsledok hlasovania č. 5:
Počet prítomných: 6

Počet neprítomných: 0

Nehlasovalo: 0

Za: 6 - Ing. Bosmanová, Mgr. M. Cesnak, Ing. D. Oslík, Bc. M. Macková, Bc. J. Parkáni, M.
Parkáni
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Bod 6/ Žiadosť o odkúpenie pozemku – E. Mihálkinová, bytom Príbelce 267
Starosta obce informoval poslancov OcZ o opätovnej žiadosti p. Mihálkinovej, bytom
Príbelce 267 o odkúpenie pozemku par. č. C-KN 117 o výmere 297m2. Následne vysvetlil, že sa
jedná o pozemok v tesnej blízkosti rodinného domu p. Mihálkinovej, ktorý užíva a je oplotený.
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Pán Parkáni vyjadril súhlasné stanovisko a povedal, aby aj iní občania si vysporiadali
pozemky, ktoré užívajú v tesnej blízkosti svojich nehnuteľností (tzv. predzáhradky).
Starosta obce navrhol, aby sa stanovila jednotná cena takýchto pozemkov a to 1,- €/1m2.
Vysvetlil, že Ing. Šimun navrhol riešiť vysporiadanie pozemkov výmenou pozemkov vo vlastníctve
obce pod miestnymi komunikáciami, ak majú pozemky rovnakú (resp. podobne veľkú) rozlohu.
Bc. Macková upozornila, že v minulosti sa ostatným občanom predávali podobné pozemky
za trhovú cenu.
Ing. Oslík vyjadril súhlasné stanovisko, aby sa tieto pozemky jednotne predávali za cenu
1,-€/m2, nakoľko sa občania o tieto pozemky pred svojimi nehnuteľnosťami starajú.
Starosta obce dal hlasovať za predajnú cenu 1,- €/m2 pre p. Mihálkinovú a informoval
poslancov, že zámer sa schvaľuje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Uznesenie č. 35/2015 zo dňa 14.05.2015:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. berie na vedomie
Žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti – žiadateľ: Erika Mihálkinová, Príbelce 267.
II. schvaľuje
1. že, nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Obec Príbelce odpredať v zmysle časti II. bod 2 tohto uznesenia
je pre Obec Príbelce neupotrebiteľným a prebytočným majetkom.
2. zámer odpredať z majetku Obce Príbelce nehnuteľnosť - pozemok registra C-KN parcela č. 117,
o výmere 297 m², druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, ktorý je zapísaný na LV č. 1111 pre
Okres: Veľký Krtíš, Obec: Príbelce, Katastrálne územie: Dolné Príbelce,
ako prípad hodný osobitného zreteľa,
podľa § 9a, bodu 8, písm. e) zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, dôvodom osobitného zreteľa je, že pozemok sa nachádza v bezprostrednom susedstve
nehnuteľnosti – pozemok registra C-KN parcely č. 118, o výmere 1072 m², druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria a stavby rodinného domu č. s. 267, ktorá sa nachádza na pozemku
parcelné číslo C-KN 118, za kúpnu cenu 1,- €/ 1 m² čo pri výmere 297 m² predstavuje celkovú
kúpnu cenu 297,- € pre kupujúceho : Erika Mihálkinová, nar. 24.03.1973, bytom Príbelce 267, 991
25 Čebovce.
III. ukladá
Zverejniť zámer na prevod majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Zodpovedný: Obecný úrad Príbelce
Termín: 31.05.2015
Výsledok hlasovania č. 6:
Počet prítomných: 6

Počet neprítomných: 0

Nehlasovalo: 0

Za: 6 - Ing. Bosmanová, Mgr. M. Cesnak, Ing. D. Oslík, Bc. M. Macková, Bc. J. Parkáni, M.
Parkáni
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Následne starosta obce dal hlasovať za odpredaj pozemkov za jednotnú predajnú cenu
1,- €/1m2 pre občanov, ktorí užívajú dlhodobo pozemky v tesnej blízkosti rodinných domov a majú
ich oplotené. Pri rokovaní s týmito občanmi vždy využiť možnosť prednostne riešiť tieto pozemky
zámenou za pozemky, ktoré sa nachádzajú pod miestnymi komunikáciami, pod cintorínmi, a pod
futbalovým ihriskom. Poprípade kombinovať tieto možnosti.
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Uznesenie č. 36/2015 zo dňa 14.05.2015:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. schvaľuje
Jednotnú predajnú cenu 1,-€ / 1 m² pre občanov, ktorí užívajú pozemky v tesnej blízkosti svojich
rodinných domov, tieto pozemky dlhodobo užívajú a majú ich oplotené.
Výsledok hlasovania č. 7:
Počet prítomných: 6

Počet neprítomných: 0

Nehlasovalo: 0

Za: 6 - Ing. Bosmanová, Mgr. M. Cesnak, Ing. D. Oslík, Bc. M. Macková, Bc. J. Parkáni, M.
Parkáni
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Bod7/ Rôzne
Starosta obce podal informáciu, že spoločnosť Revitalizácia bytových domov, s. r. o. Banská
Bystrica oznámila, že nemá záujem o výstavbu nájomných bytov v obci Príbelce, ako bytom
prízemných. Ako alternatívu navrhli výstavu nájomného bytového domu s 9 bytovými jednotkami.
Ing. Bosmanová sa informovala, koľko je nahlásených záujemcov o nájomné byty v obci.
Ing. Lupová odpovedala, že na zozname je zapísaných 13 záujemcov. Pán Parkáni konštatoval, že
spísaný v minulosti nemožno brať ako záväzný. Starosta obce informoval poslancov OcZ, že obec
nebude vyhlasovať obchodnú verejnú súťaž, ale v prípade ponuky nejakej spoločnosti na výstavbu
nájomných bytov v obci bude poslancov OcZ o takejto ponuke informovať.
Uznesenie č. 37/2015 zo dňa 14.05.2015:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. berie na vedomie
Informáciu o odstúpení od ponuky spoločnosti Revitalizácia bytových domov, s.r.o. Moskovská
2328/1, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 44054904 na výstavbu nájomných bytov.
Výsledok hlasovania č. 8:
Počet prítomných: 6

Počet neprítomných: 0

Nehlasovalo: 0

Za: 6 - Ing. Bosmanová, Mgr. M. Cesnak, Ing. D. Oslík, Bc. M. Macková, Bc. J. Parkáni, M.
Parkáni
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Starosta obce informoval poslancov OcZ, že dňa 16.04.2015 sa vyhodnocovali ponuky
Obchodnej verejnej súťaže na ťažbu dreva. Víťazmi obchodnej verejnej súťaže boli dve ponuky
v sume 28,- €/m3 od Slovakia les sv. Huberta, Dolné Strháre a Roman Hudec, Horné Strháre.
Zároveň podal informáciu, že víťazi obchodnej verejnej súťaže boli pozvaní na zasadnutie OcZ
ohľadom dohodnutia podmienok ťažby dreva.
Pán Parkáni navrhol, aby víťazi obchodnej verejnej súťaže boli písomne vyzvaní na
dohodnutie podmienok ťažby dreva, v opačnom prípade obec vyhlási novú obchodnú verejnú súťaž
na ťažbu dreva.
Ing. Bosmanová navrhla, aby sa pre hodnotenie návrhov určilo aj viac kritérií, nie len
najvyššia cena za 1m3 vyťaženej drevnej hmoty.
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Starosta obce ďalej informoval poslancov OcZ ohľadom projektu Rekonštrukcia verejného
osvetlenia v celkovej sume cca do 100 000,- €, pričom by obec spolufinancovala tento projekt vo
výške 5 % z vlastných zdrojov. Rekonštrukcia verejného osvetlenia by sa mala týkať výmeny
osvetľovacích telies s výložníkmi za LED lampy v časti Horné a Dolné Príbelce ako aj Škriavnika.
Pán Parkáni sa informoval, či do projektu je zahrnutá aj demontáž a likvidácia pôvodných
svietidiel verejného osvetlenia. Starosta obce odpovedal, že áno.
Starosta obce podal informáciu aj o možnosti podania projektu na odstraňovanie
nelegálnych skládok odpadu v obci na Ministerstvo životného prostredia SR. Spolufinancovanie
obce na takomto projekte bude predstavovať 5 % zo sumy cca 5 000-10 000,- €.
Starosta obce informoval, že Štatistický úrad SR oznámil dňa 6.3.2015 priemernú mesačnú
mzdu zamestnanca v národnom hospodárstve pre r. 2014, ktorá je v sume 858,- €.
V súlade s § 4 ods. 4 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov obecné zastupiteľstvo plat starostu
opätovne raz ročne prerokuje. Starostovi obce, patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej
mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve a zákonom určeného násobku podľa počtu
obyvateľov, čo od 501 do 1 000 obyvateľov predstavuje 1,65 násobok. Táto suma predstavuje od
1.1.2015 čiastku 1416,- €. Pán Parkáni sa informoval, či plat starostu obce môže byť zvýšený za
výkon funkcie. Ing. Lupová odpovedala, že plat starostu môže obecné zastupiteľstvo rozhodnutím
zvýšiť až o 70%.
Pán Parkáni sa informoval ohľadom predaja CD nosičov Bažalička II. Starosta obce
odpovedal, že FSk Bažalička z každého predaného CD nosiča odvedie obci vždy na konci mesiaca
podľa počtu predaných CD nosičov 1,- €.
Starosta obce ďalej informoval poslancov OcZ o schválení dotácie z Ministerstva kultúry SR
v sume 2000,- €, pričom obec spolufinancuje tento projekt vo výške 5 %. Dotácia je určená na
prezentáciu FSk Bažalička na 45. folklórnom festivale v Hložanoch - Srbsko. Následne informoval
aj o schválenej dotácii z VÚC v sume 1500,- €, pričom obec spolufinancuje na tomto projekte vo
výške 10 %. Dotácia je určená na propagáciu CD nosiča FSk Bažalička a jej uvedenie do života.
Pán Parkáni sa informoval aj ohľadom schválenej dotácie z Ministerstva kultúry SR na
tvorivé dielne spojené s výrobou svadobného venca. Starosta obce odpovedal, že projekt bol
schválený vo výške 1500,- €, pričom spolufinancovanie obce je 5 %. Pán Parkáni podotkol, že
poslanci OcZ by mali o týchto projektoch byť informovaní. Ing. Oslík súhlasil s názorom p.
Parkániho o včasnom informovaní poslancov OcZ o všetkých schválených ako aj plánovaných
projektoch obce.
Ing. Bosmanová sa informovala, koľko zamestnancov má obec. Starosta obce odpovedal, že
na obecnom úrade je zamestnaná jedna pracovníčka na celý úväzok a druhá pracovníčka vykonáva
prácu na dohodu, v materskej škole je zamestnaná riaditeľka a učiteľka, v základnej škole
riaditeľka, učiteľka a na dohodu sa vyučuje anglický jazyk a náboženstvo, v materskej a základnej
škole pracuje upratovačka, cez projekt ÚPSVaR, v školskej jedálni je zamestnaná kuchárka a na
dohodu vedúca školskej jedálni. Od 01.05.2015 sú zamestnancami obce aj 5 pomocní pracovníci,
cez projekty ÚPSVaR.
Ing. Bosmanová zdôraznila, že pracovníci vykonávajúci menšie obecné služby v obci by si
zaslúžili byť finančne odmenení ako aj pochválení za úpravu celkového vzhľadu obce.
Bc. Parkáni informoval poslancov OcZ, že obec v spolupráci s DHZO požiadala MV SR
o pridelenie hasičskej techniky CAS 32 T 148 za účelom zabezpečovania úloh na úseku ochrany
pred požiarmi.
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Ing. Bosmanová konštatovala, že by uvítala viac projektov investičného charakteru. Starosta
obce oponoval, že najprv musí byť zverejnená výzva na podávanie takýchto projektov. Pán Parkáni
zdôraznil, že obec v r. 2010 spolufinancovala viaceré projekty, ktoré finančne zaťažili obec a
následne obci hrozila nútená správa.
Ing. Bosmanová navrhla zvolať zhromaždenie obyvateľov obce, kde by sa občania
informovali o chode obce, ako aj o jednotlivých projektoch obce. Starosta obce navrhol zvolať
zhromaždenie obyvateľov obce na deň 26.06.2015.
Uznesenie č. 38/2015 zo dňa 14.05.2015:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. zvoláva
zhromaždenie obyvateľov Obce Príbelce na deň 26. 06. 2015.
Výsledok hlasovania č. 9:
Počet prítomných: 6

Počet neprítomných: 0

Nehlasovalo: 0

Za: 6 - Ing. Bosmanová, Mgr. M. Cesnak, Ing. D. Oslík, Bc. M. Macková, Bc. J. Parkáni, M.
Parkáni
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Bod 8/ Uznesenia
Ing. Lupová prečítala súborné schválené uznesenia OcZ.
Bod 9/ 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 14.05.2015
Zapísala: Ing. Zuzana Lupová

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

Overovatelia:
Ing. Zuzana Bosmanová

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

Milan Parkáni

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

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