Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Príbelciach,
ktoré sa konalo 18.06.2015 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. Prerokovanie Záverečného účtu obce Príbelce za rok 2014
5. Prerokovanie Výročnej správy obce Príbelce za rok 2014
6. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Príbelce na II. polrok 2015
7. Schválenie odkúpenia pozemku – E. Mihálkinová, bytom Príbelce 267
8. Informácia o stave rozpracovanosti projektov v roku 2015
9. Rôzne
10. Uznesenia
11. 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 pri prítomnosti 4 poslancov. Zároveň konštatoval,
že z návrhu programu rokovanie OcZ sa musí vypustiť bod 7), z dôvodu, že na jeho schválenie je
potrebná trojpätinová väčšina všetkých poslancov, čo pri prítomnosti 4 poslancov nie je možné.
Následne dal hlasovať za upravený program zasadnutia OcZ.
Uznesenie č. 39/2015 zo dňa 18.06.2015:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. schvaľuje
Upravený program zasadnutia obecného zastupiteľstva
Výsledok hlasovania č. 1:
Počet prítomných: 4

Počet neprítomných: 0

Nehlasovalo: 0

Za: 4 - Ing. Bosmanová, Bc. M. Macková, Bc. J. Parkáni, Mgr. J. 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. Zuzana Bosmanová a Bc. Mária Macková. Za zapisovateľku bola určená Ing. Zuzana Lupová.
Za overovateľov zápisnice boli určení Bc. Ján Parkáni a Bc. Mária Macková.
Uznesenie č. 40/2015 zo dňa 18.06.2015:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. volí
návrhovú komisiu v zložení:
Mgr. Ján Vozár – predseda komisie
Ing. Zuzana Bosmanová – člen komisie
Bc. Mária Macková – člen komisie
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II. berie na vedomie
a) určenie zapisovateľa:
Ing. Zuzana Lupová
b) určenie overovateľov zápisnice:
Bc. Ján Parkáni
Bc. Mária Macková
Výsledok hlasovania č. 2:
Počet prítomných: 4

Počet neprítomných: 0

Nehlasovalo: 0

Za: 4 - Ing. Bosmanová, Bc. M. Macková, Bc. J. Parkáni, Mgr. J. Vozár
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Bod 3/ Kontrola plnenia uznesení
Uznesenie č. 33/2015 zo dňa 14.05.2015:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
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
Starosta obce konštatoval, že tento bol ostáva v plnení.
Uznesenie č. 35/2015 zo dňa 14.05.2015:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
III. ukladá
Zverejniť zámer na prevod majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Termín: 31.05.2015
Zodpovedný: Obecný úrad
Starosta obce informoval poslancov, že zámer bol zverejnený na úradnej tabuli v obci ako aj
na webovom sídle obce od 18.05.2015 do 08.06.2015. Tento bod je splnený.
Uznesenie č. 41/2015 zo dňa 18.06.2015:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. berie na vedomie
Kontrolu plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Príbelciach
Výsledok hlasovania č. 3:
Počet prítomných: 4

Počet neprítomných: 0

Nehlasovalo: 0

Za: 4 - Ing. Bosmanová, Bc. M. Macková, Bc. J. Parkáni, Mgr. J. Vozár
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Bod 4/ Prerokovanie Záverečného účtu obce Príbelce za rok 2014
Ing. Viazaničková oboznámila poslancov OcZ s obsahom a jednotlivými prílohami
Záverečného účtu obce Príbelce za rok 2014. Následne prečítala stanovisko hlavnej kontrolórky
k záverečnému účtu. Keďže poslanci OcZ nemali žiadne pripomienky, starosta obce dal hlasovať za
predložený záverečný účet.
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Uznesenie č. 42/2015 zo dňa 18.06.2015:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. berie na vedomie
1. Návrh Záverečného účtu obce Príbelce za rok 2014.
2. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu Záverečného účtu obce za rok 2014
II. schvaľuje
1. Celoročné hospodárenie obce Príbelce za rok 2014 bez výhrad
2. Použitie prebytku hospodárenia obce Príbelce za rok 2014 do rezervného fondu obce podľa
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo výške 322 €
III. prijíma opatrenie
S prihliadnutím na stanovisko hlavnej kontrolórky obce Príbelce a z dôvodu, že do dňa
schvaľovania Záverečného účtu obce Príbelce za rok 2014, účtovná závierka nebolo preverená
audítorom, vykonať audit v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov
Termín: 31.12.2015
Zodpovedný: Obecný úrad
Výsledok hlasovania č. 4:
Počet prítomných: 4

Počet neprítomných: 0

Nehlasovalo: 0

Za: 4 - Ing. Bosmanová, Bc. M. Macková, Bc. J. Parkáni, Mgr. J. Vozár
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Bod 5/ Prerokovanie Výročnej správa obce Príbelce za rok 2014
Ing. Viazaničková prečítala poslancom OcZ Výročnú správu obce Príbelce a oboznámila ich
s jej prílohami. Poslanci OcZ nemali žiadne pripomienky k Výročnej správe obce.
Uznesenie č. 43/2015 zo dňa 18.06.2015:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. berie na vedomie
Výročnú správu obce Príbelce za rok 2014
Výsledok hlasovania č. 5:
Počet prítomných: 4

Počet neprítomných: 0

Nehlasovalo: 0

Za: 4 - Ing. Bosmanová, Bc. M. Macková, Bc. J. Parkáni, Mgr. J. Vozár
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Bod 6/ Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Príbelce na II. polrok 2015
Ing. Lupová prečítala Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Príbelce na
obdobie júl – december 2015. Poslanci OcZ nemali žiadne pripomienky a starosta obce dal hlasovať
za návrh plánu kontrolnej činnosti.
Uznesenie č. 44/2015 zo dňa 18.06.2015:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Príbelce na II. polrok 2015
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Výsledok hlasovania č. 6:
Počet prítomných: 4

Počet neprítomných: 0

Nehlasovalo: 0

Za: 4 - Ing. Bosmanová, Bc. M. Macková, Bc. J. Parkáni, Mgr. J. Vozár
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Bod7/ Informácia o stave rozpracovanosti projektov v roku 2015
Starosta obce oboznámil poslancov s jednotlivými projektami v roku 2015:
- Modernizácia sústavy verejného osvetlenia v obci Príbelce
Starosta obce oboznámil poslancov OcZ s výzvou na predkladanie žiadostí o NFP v rámci
opatrenia 2.2 OP KaHR na obnovu verejného osvetlenia, v rámci neho je potrebné zabezpečiť
verejné obstarávanie na spracovateľa svetlotechnickej štúdie, na dodávateľa obnovy VO a na
svetlotechnické meranie, zrealizovať obnovu VO, zabezpečiť meranie po ukončení realizácie VO
a uskutočniť STM. Orientačný rozpočet projektu je 180 000,- € a spoluúčasť obce predstavuje 5%,
pričom je možné využiť systém predfinancovania. Spotreba elektrickej energie na VO v roku 2014
predstavovala 20.656 kWh a podľa štúdie bude ročná spotreba predstavovať 15.206 kWh.
- Vybudovanie kamerového systému v obci Príbelce
Ďalej starosta obce informoval poslancov OcZ o výzve na poskytnutie NFP z PRV SR 2007
– 2013 pre opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí na vybudovanie kamerového systému v obci,
v rámci ktorého je nutné zabezpečiť verejné obstarávanie na projektanta, na externý manažment
projektu a na dodávateľa kamerového systému. Orientačný rozpočet projektu cca 100 000,- €
a oprávnené náklady sú preplácané do výšky 100 %. V tomto projekte nie je možné
predfinancovanie, preto je nutné kryť výdavky krátkodobým úverom a následne žiadať
o preplatenie z PPA. Kamerovým systémom by boli monitorované budovy: OcÚ, MŠ, ZŠ,
kultúrneho domu, domu smútku, požiarnej zbrojnice a kostola, futbalové ihrisko a cintoríny.
Mgr. Vozár podotkol, aby obec zabezpečila postupne oplotenie všetkých cintorínov v obci.
- Modernizácia budovy Obecného úradu v Príbelciach
Starosta obce informoval poslancov OcZ, že obci bude poskytnutá dotácia vo výške 9200,- €
(spoluúčasť obce predstavuje min. 10%) na modernizáciu budovy obecného úradu, ktorá by mala
pozostávať zo stavebných úprav kancelárií obecného úradu, zasadačky, kuchynky a kultúrneho
domu (vybúranie otvoru v stene medzi kanceláriami a osadenie nových dverí, výmena dverí,
zamurovanie dverí medzi kuchynkou a kanceláriou starostu, kanceláriou a zasadačkou, výmena
okna a zamurovanie okna v sklade, zhotovenie nových schodov na pódium od kuchyne, výmena
podláh – podľa hodnoty zákazky).Mgr. Vozár podotkol, že v obci chýba nový a väčší kultúrny dom.
- Vybudovanie tribúny na futbalovom ihrisku v Príbelciach
Starosta obce podal informáciu, že TJD vlastní konštrukciu tribúny. Obec by zabezpečila
zemné práce a betonáž celkovo za cca 2000,- €. Zároveň vysvetlil, že pozemok na výstavbu tribúny
je vo vlastníctve 16 spoluvlastníkov.
- Rekonštrukcia skladu pri ZŠ na garáže v Príbelciach
Starosta obce vysvetlil, že DHZO Príbelce upravuje sklad pri ZŠ na garáž pre TATRU 148
a to zabetónovaním podlahy a úpravou nájazdu do garáže.
Ing. Bosmanová sa informovala ohľadom stavu obecného bytu. Starosta obce odpovedal, že
byt je v zlom technickom stave a momentálne slúži ako sklad.
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Starosta obce informoval poslancov OcZ, že v rozpočte na rok 2015 sú schválené finančné
prostriedky na vysprávkovanie miestnych komunikácii po zimnej údržbe. Bc. Parkáni sa vyjadril, že
takáto úprava miestnych komunikácií nemá dlhodobú trvácnosť.
Uznesenie č. 45/2015 zo dňa 18.06.2015:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. berie na vedomie
Informáciu o stave rozpracovanosti projektov v roku 2015
Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Príbelce,
Vybudovania kamerového systému v obci Príbelce,
Modernizácie budovy Obecného úradu v Príbelciach,
Vybudovania tribúny na futbalovom Ihrisku v Príbelciach,
Rekonštrukcie skladu pri ZŠ na garáže v Príbelciach.
II. schvaľuje
1.
a) Predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 2.2 OP KaHR na realizáciu projektu
„Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Príbelce“, ktorý je realizovaný Obcou Príbelce,
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške
rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia
pomoci.
2.
a) Predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z PRV SR 2007 – 2013
pre opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí, pre výzvu 2015/PRV/37 na realizáciu projektu
„Vybudovanie kamerového systému v obci Príbelce“, ktorý je realizovaný Obcou Príbelce,
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
Výsledok hlasovania č. 6:
Počet prítomných: 4

Počet neprítomných: 0

Nehlasovalo: 0

Za: 4 - Ing. Bosmanová, Bc. M. Macková, Bc. J. Parkáni, Mgr. J. Vozár
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Bod 8/ Rôzne
V bode rôzne požiadal o slovo Bc. Parkáni a vyslovil pripomienku p. Miroslava Mäsiara,
ml. ohľadom asfaltovania miestnej komunikácie smerom do pieskovej bane. Starosta obce
odpovedal, že v auguste 2015 má byť zverejnená výzva čerpania finančných prostriedkov z fondov
Európskej únie predovšetkým na vybudovanie chodníkov, odvodňovacích kanálov, rigolov,
oddychových zón, parkovísk, lavičiek a v menšej miere na rekonštrukciu miestnych komunikácií.
V závislosti od výšky schválených finančných prostriedkov sa bude v obci realizovať budovanie
a rekonštrukcia miestnych komunikácií.
Ing. Bosmanová vyslovila pripomienku, že v cintoríne, v časti obce Príkľak, je nefunkčná
studňa. Starosta obce odpovedal, že sa musí vymeniť celý sací kôš v studni. Ďalej vyslovila
pripomienku k vyspádovaniu kontajnera nachádzajúceho sa v tomto cintoríne z dôvodu, že sa tento
kontajner nedá otvoriť. Zároveň upozornila, že sa v cintoríne nachádzajú staré poklopy a navrhla
zverejniť v cintoríne oznam pre občanov, že pokiaľ poklopy nepotrebujú, obec ich z cintorínov
odstráni.
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Starosta obce navrhol upozorniť občanov, aby si za náhrobné kamene v cintorínoch
neodkladali sklenené poháre a vázy z dôvodu, že pri kosení sa môžu rozbiť a následne ublížiť
pracovníkom pri kosení.
Bc. Parkáni mal pripomienku k budove skladu v cintoríne v Horných Príbelciach. Starosta
obce odpovedal, že v sklade sa nachádza neporiadok, ktorý dá vyčistiť pomocným pracovníkom
obce. Ďalej sa informoval, či pomocní pracovníci obce sú kontrolovaní. Starosta obce odpovedal, že
pravidelne vykonáva kontrolu činností pracovníkov.
Ing. Bosmanová pripomienkovala neupravené dvory nehnuteľností, v ktorých nikto nebýva,
aby sa vlastníkom takýchto nehnuteľností doručili výzvy na vyčistenie dvorov svojich
nehnuteľností v obci.
Mgr. Vozár pripomienkoval nelichotivý vzhľad náučného chodníka v obci, ktorý je
zanedbaný a nepokosený. Navrhol, aby sa opravil altánok pri Bistre Maja, ktorý je súčasťou
náučného chodníka. Ing. Bosmanová sa vyjadrila, že náučný chodník je nedostatočne označený a je
potrebné opraviť tabule náučného chodníka. Mgr. Vozár navrhol, aby sa prekryla biela studňa
prístreškom. Ing. Bosmanová navrhla vytlačiť brožúry náučného chodníka. Bc. Parkáni sa vyjadril,
že DHZO zorganizuje brigádu a pomôže pri čistení náučného chodníka. Ing. Bosmanová sa
informovala, či by aj PZ Podskala Príbelce nemohli zorganizovať brigádu a prispieť k vyčisteniu
náučného chodníka. Mgr. Vozár navrhol, aby jeden z pomocných pracovníkov obce bol poverený
ako správca náučného chodníka a pravidelne ho udržiaval, nakoľko žiaci z rôznych základných
a stredných škôl v okrese navštevujú náučný chodník v obci.
Mgr. Vozár navrhol, aby obec zakúpila drvič konárov. Starosta obce odpovedal, že nákup
drviča sa môže naplánovať do rozpočtu na rok 2016. Ďalej navrhol, aby obec zakúpila ešte jeden
krovinorez, nakoľko sú momentálne funkčné len dva krovinorezy.
Ing. Bosmanová upozornila na zlú viditeľnosť na hlavnú cestu od autobusových zastávok
z dôvodu neupravenej záhrady p. Pástora. Mgr. Vozár tiež upozornil na zlú viditeľnosť od farmy na
hlavnú cestu.
Poslanci OcZ jednohlasne navrhli zmenu zhromaždenia obyvateľov Obce Príbelce na deň
01.07.2015 o 19:00 hod.
Uznesenie č. 46/2015 zo dňa 18.06.2015:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. schvaľuje
zmenu uznesenia č. 38/2015 a zvoláva zhromaždenie obyvateľov Obce Príbelce na deň 01.07.2015
o 19:00 hod.
Výsledok hlasovania č. 7:
Počet prítomných: 4

Počet neprítomných: 0

Nehlasovalo: 0

Za: 4 - Ing. Bosmanová, Bc. M. Macková, Bc. J. Parkáni, Mgr. J. Vozár
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Bod 9/ Uznesenia
Mgr. Vozár prečítal súborné schválené uznesenia OcZ.
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Bod 10/ 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 18.06.2015
Zapísala: Ing. Zuzana Lupová

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

Overovatelia:
Bc. Ján Parkáni

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

Bc. Mária Macková

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

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