Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Príbelciach,
ktoré sa konalo 23.11.2016 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. Návrh na riešenie novoobjavených lesných pozemkov
– uvedie JUDr. Roman Jablonovský, advokát
5. Informácia o vydaní a zmenách Organizačného poriadku obecného úradu Príbelce
6. Návrh všeobecne záväzného nariadenia Obce Príbelce č. 5/2016 o určení výšky príspevkov pre
školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Príbelce
7. Návrh rozpočtového opatrenia č. 3/2016
8. Rôzne
9. Uznesenia
10. 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. Starosta obce konštatoval, že
rokovanie OcZ je uznášaniaschopné za prítomnosti 4 poslancov a dal hlasovať za program
zasadnutia OcZ.
Uznesenie č. 144/2016 zo dňa 23.11.2016:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. schvaľuje
Program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Výsledok hlasovania č. 1:
Počet prítomných: 4

Počet neprítomných: 3

Nehlasovalo: 0

Za: 4 - Ing. Z. Bosmanová, Ing. D. Oslík, M. 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 člena komisie
Ing. Drahomír Oslík. Za zapisovateľku bola určená Ing. Petronela Viazaničková. Za overovateľov
zápisnice boli určení Ing. Zuzana Bosmanová a pán Milan Parkáni.
Uznesenie č. 145/2016 zo dňa 23.11.2016:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. volí
návrhovú komisiu v zložení:
– predseda komisie
Mgr. Ján Vozár
– člen komisie
Ing. Drahomír Oslík
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II. berie na vedomie
a) určenie zapisovateľa:
Ing. Petronela Viazaničková
b) určenie overovateľov zápisnice:
Ing. Zuzana Bosmanová
Milan Parkáni

Výsledok hlasovania č. 2:
Počet prítomných: 4

Počet neprítomných: 3

Nehlasovalo: 0

Za: 4 - Ing. Z. Bosmanová, Ing. D. Oslík, M. Parkáni, Mgr. J. Vozár
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Bod 3/ Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce konštatoval, že uznesenia zo dňa 15.08.2016 neobsahovali ukladaciu časť.
Uznesenie č. 146/2016 zo dňa 23.11.2016:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. berie na vedomie
Kontrolu plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Príbelciach.
Výsledok hlasovania č. 3:
Počet prítomných: 4

Počet neprítomných: 3

Nehlasovalo: 0

Za: 4 - Ing. Z. Bosmanová, Ing. D. Oslík, M. Parkáni, Mgr. J. Vozár
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Bod 4/ Návrh na riešenie novoobjavených lesných pozemkov – uviedol JUDr. Roman
Jablonovský, advokát
Starosta obce Ing. Tibor Čierny privítal a predstavil JUDr. Romana Jablonovského. JUDr.
Jablonovský oboznámil poslancov, že sa zaoberá pozemkami a nehnuteľnosťami, skúma pozemky
obcí a popri aktívnom skúmaní narazil na dokument z r. 1947, na základe ktorého bolo obci Horné
Príbelce pridelených 100 ha lesných pozemkov z veľkostatku Laskáryho.
JUDr. Jablonovský predložil poslancom návrh zmluvy, na základe ktorého by bol oprávnený
zastupovať obec na súde a dosiahnuť prevod vlastníctva uvedených pozemkov z Lesov SR na Obec
Príbelce.
Starosta obce sa informoval, v akom časovom horizonte predpokladá rozhodnutie súdu. JUDr.
Jablonovský odpovedal, že je tam rozpätie 1 – 1,5 roka, všetko závisí od rýchlosti súdov.
Poslanci obecného zastupiteľstva sa zhodli, že k uvedenému návrhu zmluvy je potrebné
zvolať pracovné stretnutie a prijali nasledovné uznesenie:

2

Uznesenie č. 147/2016 zo dňa 23.11.2016:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. berie na vedomie
Ponuku JUDr. Romana Jablonovského, advokáta ohľadom majetkovoprávneho usporiadania
lesných nehnuteľností v katastrálnom území Horné Príbelce
II. u k l a d á
Zvolať pracovné stretnutie poslancov OcZ dňa 02. 12. 2016 o 18,00 hod.
Výsledok hlasovania č. 4:
Počet prítomných: 4

Počet neprítomných: 3

Nehlasovalo: 0

Za: 4 - Ing. Z. Bosmanová, Ing. D. Oslík, M. Parkáni, Mgr. J. Vozár
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Bod 5/ Informácia o vydaní a zmenách Organizačného poriadku obecného úradu Príbelce
Ing. Tibor Čierny, starosta obce, informoval poslancov o vydaní nového Organizačného poriadku.
Poslanci nový Organizačný poriadok zobrali na vedomie nasledovným uznesením:
Uznesenie č. 148/2016 zo dňa 23.11.2016:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. berie na vedomie
Organizačný poriadok Obecného úradu v Príbelciach
Výsledok hlasovania č. 5:
Počet prítomných: 4
Počet neprítomných: 3
Za: 4 - Ing. Z. Bosmanová, Ing. D. Oslík, M. Parkáni, Mgr. J. Vozár
Proti: 0
Zdržalo sa: 0

Nehlasovalo: 0

Bod 6/ Návrh všeobecne záväzného nariadenia Obce Príbelce č. 5/2016 o určení výšky
príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Príbelce
Ing. Zuzana Lupová predložila návrh všeobecne záväzného nariadenia Obce Príbelce č. 5/2016

o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce
Príbelce, v ktorom dochádza k zmene finančného pásma nákladov na nákup potravín na jedno jedlo
z druhého pásma na tretie finančné pásmo, a teda k zvýšeniu stravnej jednotky pre deti v MŠ na
1,19 € a pre dospelých stravníkov na 2,59 €.
Uznesenie č. 149/2016 zo dňa 23.11.2016:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Príbelce č. 5/2016 o určení výšky príspevkov pre školy
a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Príbelce
Výsledok hlasovania č. 5:
Počet prítomných: 4

Počet neprítomných: 3

Za: 4 - Ing. Z. Bosmanová, Ing. D. Oslík, M. Parkáni, Mgr. J. Vozár
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
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Nehlasovalo: 0

Bod 7/ Návrh rozpočtového opatrenia č. 3/2016
Ing. Viazaničková informovala o rozpočtovom opatrení č. 3/2016, ktoré zvyšuje príjmovú aj
výdavkovú časť rozpočtu o sumu 7 751,00 € z dôvodu príjmov a výdavkov neočakávaných
v rozpočtovom opatrení č. 2/2016.
Uznesenie č. 150/2016 zo dňa 23.11.2016:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č. 3/2016 navýšením rozpočtu v príjmovej aj výdavkovej časti o 7 751,- Eur
na čiastku 422 356,- Eur.
Výsledok hlasovania č. 6:
Počet prítomných: 4

Počet neprítomných: 3

Nehlasovalo: 0

Za: 4 - Ing. Z. Bosmanová, Ing. D. Oslík, M. Parkáni, Mgr. J. Vozár
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Ing. Viazaničková ďalej predložila návrh na zostavovanie rozpočtu obce bez programovej štruktúry
na rozpočtové obdobie 2017-2019, to znamená zostavovanie rozpočtu členeného podľa funkčnej
klasifikácie.
Uznesenie č. 151/2016 zo dňa 23.11.2016:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. schvaľuje
Zostavenie rozpočtu Obce Príbelce na rozpočtové obdobie 2017 – 2019 a ďalšie obdobie, bez
programovej štruktúry.
Výsledok hlasovania č. 7:
Počet prítomných: 4

Počet neprítomných: 3

Nehlasovalo: 0

Za: 4 - Ing. Z. Bosmanová, Ing. D. Oslík, M. Parkáni, Mgr. J. Vozár
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Ing. Viazaničková prečítala Správu nezávislého audítora obecnému zastupiteľstvu obce Príbelce
o účtovnej závierke zostavenej k 31.12.2015.
Uznesenie č. 152/2015 zo dňa 14.12.2015:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. berie na vedomie
Správu nezávislého audítora o účtovnej závierke zostavenej k 31.12.2015.
Výsledok hlasovania č. 8:
Počet prítomných: 4

Počet neprítomných: 3

Za: 4 - Ing. Z. Bosmanová, Ing. D. Oslík, M. Parkáni, Mgr. J. Vozár
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
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Nehlasovalo: 0

Bod 8/ Rôzne
Ing. Tibor Čierny, starosta obce, informoval poslancov o:
1. obdržaní oznámenia o priznaní podpory na výstavbu nájomných bytov a to:
- úveru ŠFRB vo výške 50 % rozpočtu na byty s 0%-nou úrokovou sadzbou
- dotácie ŠFRB vo výške 50 % rozpočtu na byty
- dotácie ŠFRB vo výške 30 400 € na technickú vybavenosť ( časť 39 850 € bude
financovaných úverom z Prima banky, a.s.)
Výstavba nájomných bytov začne prebiehať v mesiaci február – marec 2017 v závislosti od
vhodných poveternostných podmienok.
2. zámere oplotenia areálu materskej školy a oplotenia cintorínu v hornej časti obce, s čím
poslanci súhlasili.
3. podpísaní zmluvy na zimnú údržbu miestnych komunikácií, a to s Agrodružstvom Príbelce
na vyorávanie snehu a o uzavretí dohody s firmou Marius Pedersen na posyp miestnych
komunikácií.
4. ukončení projektu „Modernizácia kultúrneho domu a obecného úradu“, pozval poslancov
na oficiálne otvorenie , ktoré sa bude konať dňa 26. 12. 2016 s kultúrnym programom
(Divadlo Š.Kvietika – Halúzka, Bažalička, hudobná zábava). Zároveň oboznámil poslancov
s vianočným programom pre dôchodcov, ktorý sa bude konať dňa 09.12.2016.
5. ukončenej obnove náučného chodníka
Ďalej odovzdal slovo poslancom:
Poslanci sa informovali, v akom štádiu je vysporiadanie pozemkov pod tribúnu na miestnom
futbalovom ihrisku. Ing. Tibor Čierny, starosta obce, oboznámil poslancov, že ešte stále je 5
občanov, ktorí zmluvu nepodpísali a z uvedeného dôvodu nie je možné v roku 2017 tribúnu
vybudovať.
Ďalšia rozprava sa týkala umiestnenia tabule občanov padlých vo svetových vojnách.
V rozhovoroch boli návrhy – nádvorie kostola, dom smútku, budova obecného úradu a zároveň bolo
navrhnuté, aby na uvedenej tabuli bola spomenutá aj rodina Izáka Karpelesa.
Poslanci ďalej odporučili obecnému úradu spracovať reláciu do miestneho rozhlasu, ktorou budú
občania opätovne informovaní o zákaze vypúšťania splaškových odpadových vôd do járkov,
nakoľko tento problém sa v obci stále opakuje.
Bod 9/ Uznesenia
Mgr. Ján Vozár prečítal súborné schválené uznesenia OcZ.
Bod 10/ 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.
V Príbelciach, dňa 23.11.2016
Zapísala: Ing. Petronela Viazaničková

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

Overovatelia:
Ing. Zuzana Bosmanová

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

Milan Parkáni

...........................................
.....................................................
Ing. Tibor Čiern y
starosta obce

Príloha: Prezenčná listina
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