Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Príbelciach,
ktoré sa konalo 15.10.2015 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. Zásady odmeňovania poslancov OcZ v Príbelciach a členov orgánov zriadených obecným
zastupiteľstvom
5. Správa o výsledku kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov
z kontrol vykonaných NKÚ v rokoch 2010-2014
6. Pridelenie dopravného vozidla IVECO DAILY pre Dobrovoľný hasičský zbor obce Príbelce
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.
Konštatoval, že rokovanie je uznášaniaschopné a následne dal hlasovať za program zasadnutia OcZ.
Uznesenie č. 54/2015 zo dňa 15.10.2015:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. schvaľuje
Program zasadnutia obecného zastupiteľstva
Výsledok hlasovania č. 1:
Počet prítomných: 7

Počet neprítomných: 0

Nehlasovalo: 0

Za: 7 - Ing. Bosmanová, Mgr. M. Cesnak, Bc. M. Macková, Ing. D. Oslík, Bc. J. Parkáni,
M. Parkáni, Mgr. J. Vozár
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
Ing. Drahomír Oslík a Ing. Zuzana Bosmanová. Za zapisovateľku bola určená Ing. Zuzana Lupová.
Za overovateľov zápisnice boli určení Mgr. Ján Vozár a Milan Parkáni.
Uznesenie č. 55/2015 zo dňa 15.10.2015:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. volí
návrhovú komisiu v zložení:
Bc. Mária Macková – predseda komisie
Ing. Drahomír Oslík – člen komisie
Ing. Zuzana Bosmanová – člen komisie
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II. berie na vedomie
a) určenie zapisovateľa:
Ing. Zuzana Lupová
b) určenie overovateľov zápisnice:
Mgr. Ján Vozár
Milan Parkáni
Výsledok hlasovania č. 2:
Počet prítomných: 7

Počet neprítomných: 0

Nehlasovalo: 0

Za: 7 - Ing. Bosmanová, Mgr. M. Cesnak, Bc. M. Macková, Ing. D. Oslík, Bc. J. Parkáni,
M. Parkáni, Mgr. J. Vozár
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Bod 3/ Kontrola plnenia uznesení
Uznesenie č. 51/2015 zo dňa 15.10.2015:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
II. ukladá
Zabezpečiť podpísanie kúpnej zmluvy s dohodnutými podmienkami v termíne do 31.08.2015.
Starosta obce informoval poslancov OcZ, že kúpna zmluva o predaji nehnuteľnosti
s Erikou Mihálkinovu bola podpísaná.
Uznesenie č. 56/2015 zo dňa 15.10.2015:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. berie na vedomie
Kontrolu plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Príbelciach
Výsledok hlasovania č. 3:
Počet prítomných: 7

Počet neprítomných: 0

Nehlasovalo: 0

Za: 7 - Ing. Bosmanová, Mgr. M. Cesnak, Bc. M. Macková, Ing. D. Oslík, Bc. J. Parkáni,
M. Parkáni, Mgr. J. Vozár
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Bod 4/ Zásady odmeňovania poslancov OcZ v Príbelciach a členov orgánov zriadených
obecným zastupiteľstvom
Starosta obce oboznámil poslancov OcZ so Zásadami odmeňovania poslancov Obecného
zastupiteľstva v Príbelciach a členov orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom pre volebné
obdobie 2014–2018.
Keďže poslanci OcZ nemali žiadne pripomienky, starosta obce dal hlasovať za predložený
návrh Zásad odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Príbelciach a členov orgánov
zriadených obecným zastupiteľstvom pre volebné obdobie 2014-2018.
Uznesenie č. 57/2015 zo dňa 15.10.2015:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. schvaľuje
Zásady odmeňovania poslancov OcZ v Príbelciach a členov orgánov zriadených obecným
zastupiteľstvom pre volebné obdobie 2014-2018.
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Výsledok hlasovania č. 4:
Počet prítomných: 7

Počet neprítomných: 0

Nehlasovalo: 0

Za: 7 - Ing. Bosmanová, Mgr. M. Cesnak, Bc. M. Macková, Ing. D. Oslík, Bc. J. Parkáni,
M. Parkáni, Mgr. J. Vozár
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Bod 5/ Správa o výsledku kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených

nedostatkov z kontrol vykonaných NKÚ v rokoch 2010-2014
Ing. Lupová oboznámila poslancov OcZ o výsledku kontroly plnenia prijatých opatrení na
odstránenie zistených nedostatkov z kontrol vykonaných NKÚ SR v rokoch 2010-2014. V roku
2012 prijala obec na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov 25 opatrení a v r. 2015 prijala
obec 4 opatrenia na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov, s ktorými detailnejšie oboznámil
poslancov OcZ starosta obce.
Poslanci OcZ nemali žiadne pripomienky k Protokolu plnenia opatrení prijatých na
odstránenie zistených nedostatkov z kontrol vykonaných NKÚ SR v rokoch 2010-2014.
Uznesenie č. 58/2015 zo dňa 15.10.2015:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. berie na vedomie
Správu o výsledku kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov
z kontrol vykonaných NKÚ v rokoch 2010-2014
II. ukladá
1. Pri predkladaní správ o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho
najbližšom zasadnutí podľa § 18f ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. dodržiavať stanovené
lehoty.
Zodpovedný: Hlavná kontrolórka
Termín: Trvalý
2. Dôsledne dodržiavať ustanovenia § 17 a § 21 zákona č. 502/2001 Z. z. pri vypracovávaní správ
a záznamov o výsledku následnej finančnej kontroly.
Zodpovedný: Hlavná kontrolórka
Termín: Trvalý
Výsledok hlasovania č. 5:
Počet prítomných: 7

Počet neprítomných: 0

Nehlasovalo: 0

Za: 7 - Ing. Bosmanová, Mgr. M. Cesnak, Bc. M. Macková, Ing. D. Oslík, Bc. J. Parkáni,
M. Parkáni, Mgr. J. Vozár
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Bod 6/ Pridelenie dopravného vozidla IVECO DAILY pre Dobrovoľný hasičský zbor obce
Príbelce
Starosta obce informoval poslancov OcZ, že na základe darovacej zmluvy bolo obci
odovzdané dopravné vozidlo Iveco Daily, ktoré obec následne pridelí do držby Dobrovoľnému
hasičskému zboru obce Príbelce. Keďže poslanci OcZ nemali ďalšie pripomienky, starosta obce dal
hlasovať za pridelenie dopravného vozidla Iveco Daily do držby pre DHZO Príbelce.
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Uznesenie č. 59/2015 zo dňa 15.10.2015:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. schvaľuje
Pridelenie dopravného vozidla IVECO DAILY do držby pre Dobrovoľný hasičský zbor obce
Príbelce.
Výsledok hlasovania č. 6:
Počet prítomných: 7

Počet neprítomných: 0

Nehlasovalo: 0

Za: 7 - Ing. Bosmanová, Mgr. M. Cesnak, Bc. M. Macková, Ing. D. Oslík, Bc. J. Parkáni,
M. Parkáni, Mgr. J. Vozár
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Bod 7/ Rôzne
V bode rôzne starosta obce podal informáciu o žiadosti pani Márie Kollárovej, trvale bytom
Príbelce s. č. 111 na rekonštrukciu obkladu sociálneho zariadenia v budove Bistro Maja, prevádzka
s. č. 74. Poškodený papierový obklad v sociálnom zariadení by sa nahradil keramickým obkladom
a tieto činnosti by zabezpečoval živnostník Ján Šút. Predbežný výpočet rekonštrukcie je vo výške
164,- Eur. Starosta obce ďalej informoval poslancov OcZ, že podľa čl. VII ods. 6 nájomnej zmluvy
nájomca nie je oprávnený realizovať zmenu stavby, stavebné a iné opravy a úpravy na predmete
nájmu bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa. Nájomca môže požadovať úhradu
nákladov spojených so zmenou predmetu nájmu len vtedy, ak mu bol udelený predchádzajúci
písomný súhlas a prenajímateľ sa v tomto súhlase zaviazal uhradiť tieto náklady.
Ing. Drahomír Oslík podotkol, že pani Kollárovej bol v predchádzajúcich rokoch už odpustený
nájom na základe výšky investície vynaloženej na rekonštrukciu budovy Bistra Maja. Pán Milan
Parkáni povedal, že rekonštrukcia na budove Bistra Maja prebehla a po konzultácii s kontrolórkou
obce bolo dohodnuté, že v budúcnosti pri podobných opravách sa budú náklady preukazovať
kópiou účtovných dokladov. Bc. Ján Parkáni podotkol, že rekonštrukcia budovy Bistro Maja sa
netýkala sociálnych zariadení, tie sú ešte v pôvodnom stave. Starosta obce navrhol schváliť pre pani
Máriu Kollárovú 50% refundáciu nákladov vynaložených na rekonštrukciu obkladov sociálnych
zariadení na základe riadne predložených účtovných dokladov. Mgr. Milan Cesnak navrhol
refundovať náklady spojené s rekonštrukciou obkladov sociálnych zariadení v celkovej výške.
Starosta obce dal hlasovať za návrh Mgr. Milana Cesnaka a poslanci OcZ hlasovali
nasledovne:
Výsledok hlasovania č. 7:
Počet prítomných: 7

Počet neprítomných: 0

Nehlasovalo: 0

Za: 1 - Mgr. M. Cesnak
Proti: 4 - Ing. Bosmanová, Ing. D. Oslík, M. Parkáni, Mgr. J. Vozár
Zdržalo sa: 2 - Bc. M. Macková, Bc. J. Parkáni
Keďže návrh Mgr. Milana Cesnaka nebol schválený, starosta obce dal hlasovať za 50%
refundáciu nákladov vynaložených na rekonštrukciu obkladov sociálnych zariadení na základe
riadne predložených účtovných dokladov.
Uznesenie č. 60/2015 zo dňa 15.10.2015:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. schvaľuje
1. Žiadosť nájomcovi Márii Kollárovej, trvale bytom Príbelce s. č. 111 na rekonštrukciu obkladu
sociálneho zariadenia v budove Bistro Maja, prevádzka s. č. 74.
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2. Refundáciu 50% nákladov vynaložených na rekonštrukciu obkladu sociálneho zariadenia
v budove Bistro Maja, prevádzka s. č. 74 na základe predložených účtovných dokladov
maximálne vo výške 85 Eur odčítaním z nájmu.
Výsledok hlasovania č. 8:
Počet prítomných: 7

Počet neprítomných: 0

Nehlasovalo: 0

Za: 6 - Ing. Bosmanová, Bc. M. Macková, Ing. D. Oslík, Bc. J. Parkáni, M. Parkáni,
Mgr. J. Vozár
Proti: 1 – Mgr. M. Cesnak
Zdržalo sa: 0
Starosta obce ďalej podal informáciu o nefunkčnosti osobného motorového vozidla obce
Ford Mondeo (rok výroby 1997), ktoré mali zapožičané hasiči z DHZO na hasičskú súťaž a cestou
domov z tejto súťaže došlo k poruche motora. Oprava motorového vozidla predstavuje cca 1 000,Eur. Starosta obce podotkol, že oprava tohto motorového vozidla je nehospodárna a navrhol, aby
obec zakúpila ojazdené motorové vozidlo. Zároveň oznámil poslancom OcZ, že poslal žiadosť na
Ministerstvo vnútra SR o pridelenie osobného motorového vozidla. Pán Milan Parkáni podotkol, že
obec nevyhnutne motorové vozidlo potrebuje. Mgr. Ján Vozár navrhol, aby sa toto motorové
vozidlo predalo a zároveň sa informoval, akým spôsobom obec môže toto motorové vozidlo predať.
Bc. Ján Parkáni navrhol predať toto motorové vozidlo v celosti, resp. na náhradné diely. Starosta
obce odpovedal, že toto motorové vozidlo je možné predať prostredníctvom inzerátu v celosti, resp.
na náhradné diely.
Starosta obce informoval poslancov OcZ o podaní žiadosti na ÚPSVaR na mentorované
zapracovanie a prax v rámci národného projektu „Praxou k zamestnanosti“. Projekt je určený pre
uchádzačov o zamestnanie do 29 rokov v trvaní 9 mesiacov (4-6 mesiacov mentorovanie a 3
mesiace prax). Finančný príspevok na úhradu časti CCP zamestnanca je 95 %, najviac vo výške ½
minimálnej CCP. Starosta obce podal informáciu, že v prípade schválenia žiadosti bude cez tento
projekt zamestnaná Radka Šimúnová. Ďalej starosta obce informoval poslancov OcZ o podanej
žiadosti na ÚPSVaR o poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta
pre znevýhodných uchádzačov o zamestnanie v rámci národného projektu „Šanca na zamestnanie“.
Projekt je určený pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie v trvaní 3 až 9 mesiacov.
Finančný príspevok na úhradu časti CCP zamestnanca je 95 % minimálnej mzdy. Žiadosť bola
podaná na zamestnanie 2 znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a v prípade schválenia
žiadosti v rámci tohto projektu budú zamestnaní od 01.11.2015 Pavol Keťko a Pavol Ďuriš. Časový
harmonogram realizácie tohto národného projektu je až do r. 2018 a do tohto termínu je možné
podávať žiadosti v rámci projektu na zamestnanie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie.
Ďalej starosta obce informoval poslancov OcZ o žiadosti riaditeľky MŠ o zamestnanie ďalšej
učiteľky na ½ úväzok cez projekt ÚPSVaR z dôvodu, že do MŠ je prihlásených 20 detí, z ktorých 9
detí sú deti do 3 rokov.
Uznesenie č. 61/2015 zo dňa 15.10.2015:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. berie na vedomie
Informáciu o realizácii projektov ÚPSVaR „Praxou k zamestnanosti“ a „Šanca na zamestnanie“.
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Výsledok hlasovania č. 9:
Počet prítomných: 7

Počet neprítomných: 0

Nehlasovalo: 0

Za: 7 - Ing. Bosmanová, Mgr. M. Cesnak, Bc. M. Macková, Ing. D. Oslík, Bc. J. Parkáni,
M. Parkáni, Mgr. J. Vozár
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Starosta obce informoval poslancov OcZ, že bola predložená žiadosť o NFP v rámci
opatrenia 2.2 OP KaHR na rekonštrukciu verejného osvetlenia na Ministerstvo hospodárstva SR v
celkovej výške 202 608,- €. Ministerstvo hospodárstva SR schválilo NFP v sume 171 707,92 Eur,
pričom celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 180 745,18 Eur. Ďalej starosta
obce podal informáciu, že v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 bola zaregistrovaná
žiadosť v rámci projektu Vybudovanie bezpečnostného kamerového systému v obci Príbelce. Pán
Milan Parkáni opätovne upozornil, že s kamerovým systémom sú spojené aj prevádzkové náklady.
Starosta obce oboznámil poslancov OcZ o možnosti čerpania finančných prostriedkov
z fondov Európskej únie v programovom období 2014-2020 na rekonštrukciu miestnych
komunikácií v obci (v menšom rozsahu), chodníkov, rigolov, oddychových plôch a iné. Zároveň
informoval, že na niektoré pozemky pod miestnymi komunikáciami bolo zapísané na LV vecné
bremeno spočívajúce v práve držby a užívania pozemkov pod miestnymi komunikáciami
v prospech obce. Ing. Zuzana Bosmanová zdôraznila, aby obec mala pripravené všetky podklady
potrebné k rekonštrukcii miestnych komunikácii v dostatočnom časovom predstihu.
Starosta obce ďalej informoval poslancov OcZ o žiadosti riaditeľky MŠ na vybudovanie
detského ihriska pri budove materskej školy. Ing. Drahomír Oslík zdôraznil oplotenie budovy
materskej školy a následné vybudovanie detského ihriska, ktoré by mohli využívať deti
navštevujúce materskú školu, ako aj deti z obce.
Starosta obce oboznámil poslancov, že na LV 1065 bolo zapísané vecné bremeno
spočívajúce v práve držby a užívania pozemku par. č. EKN 406, na ktorom je umiestnený športový
areál, v prospech obce. Následne starosta obce informoval poslancov OcZ, že obec má záujem
z celkovej výmery pozemku 692 m2, druh pozemku: trvalé trávne porasty, odkúpiť pozemok
o výmere 80m2 v sume 2,00 Eur – 2,50 Eur za m2.
Ďalej starosta obce v bode rôzne informoval poslancov OcZ, že dňa 16.10.2015 o 18:00 hod.
priestoroch základnej školy sa uskutoční slávnostné odovzdávanie hasičského vozidla Tatra 148,
ktoré príde odovzdať minister vnútra SR a podpredseda vlády pán Róbert Kaliňák. Zároveň pozval
všetkých poslancov OcZ na tento slávnostný akt.
Bc. Ján Parkáni v bode rôzne upozornil na neskoré zapínanie svietidiel verejného osvetlenia
v obci. Ďalej sa informoval, kedy sa v obci uskutoční zber plastov. Starosta obce odpovedal, že
momentálne obec nemá k dispozícii motorové vozidlo. Bc. Ján Parkáni navrhol, že by sa zber
plastov mohol uskutočniť s hasičským vozidlom Iveco Daily.
Následne Bc. Ján Parkáni upozornil na voľný pohyb psov v obci pána Jána Červoča,
Príbelce, s. č. 210, Ing. Milana Pavlovkina, Príbelce, s. č. 270 a Ing. Jána Tomaškina, Príbelce,
s. č. 12. Starosta obce odpovedal, že Ing. Jánovi Tomaškinovi, s. č. 12 bolo doručené upozornenie
na voľný pohyb jeho psa v obci s upozornením, aby došlo k náprave, v opačnom prípade mu bude
uložená pokuta. Ing. Petronela Viazaničková potvrdila voľný pohyb psa p. Milana Pavlovkina, s. č.
270. Ing. Zuzana Lupová upozornila na voľný pohyb psov v obci pána Milana Tomaškina, Príbelce,
s. č. 192 a pána Ivana Ďurčoka, Príbelce, s. č. 187. Pán Milan Parkáni navrhol upozorniť aj
ostatných občanov obce na voľný pobyt ich psov v obci.
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Mgr. Ján Vozár navrhol oplotenie jednotlivých cintorínov v obci.
Ing. Zuzana Bosmanová navrhla, aby sa vývoz komunálneho odpadu realizoval v obci každé
dva týždne v mesiacoch apríl až október, nakoľko v týchto mesiacoch majú občania zvýšené
množstvo komunálneho odpadu. Starosta obce odpovedal, že obci sa následne zvýšia náklady na
vývoz komunálneho odpadu.
Zároveň navrhol, aby si občania, ktorí vyprodukujú väčšie množstvo komunálneho odpadu zakúpili
aj druhú kukanádobu a obec bude predávať druhú kukanádobu občanom so zľavou. Ing. Zuzana
Lupová upozornila, aby občania, ktorí majú záujem o druhú kukanádobu so zľavou, mali uhradené
poplatky za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.
Následne starosta obce dal hlasovať za predaj kukanádoby druhej v poradí občanom obce so
zľavou 50% z ceny kukanádoby za podmienky uhradeného poplatku za komunálny odpad a drobný
stavebný odpad.
Uznesenie č. 62/2015 zo dňa 15.10.2015:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. schvaľuje
Predaj kukanádoby druhej v poradí občanom obce so zľavou 50 % z ceny kukanádoby za
podmienky, že občania obce majú uhradený poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný
odpad.
Výsledok hlasovania č. 10:
Počet prítomných: 7
Počet neprítomných: 0

Nehlasovalo: 0

Za: 7 - Ing. Bosmanová, Mgr. M. Cesnak, Bc. M. Macková, Ing. D. Oslík, Bc. J. Parkáni,
M. Parkáni, Mgr. J. Vozár
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Ing. Zuzana Bosmanová sa informovala, či sa riešila sťažnosť pani Zuzany Rojíkovej
ohľadom poškodenia pletiva a stromov kozami pána Vladimíra Kropáča. Starosta obce odpovedal,
že upozornil pána Vladimíra Kropáča, ktorý prisľúbil nápravu.
Pán Milan Parkáni navrhol, aby sa do zápisníc zo zasadnutia OcZ uvádzali celé mená
a priezviská poslancov OcZ, nakoľko sú medzi poslancami menovci.
Bod 8/ Uznesenia
Bc. Mária Macková 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 15.10.2015
Zapísala: Ing. Zuzana Lupová

.........................................
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Overovatelia:
Mgr. Ján Vozár

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

Milan Parkáni

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

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