Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Príbelciach,
ktoré sa konalo 24.08.2017 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 Všeobecne záväzného nariadenia Obce Príbelce č. 2/2017 o podmienkach poskytovania dotácií
a finančných príspevkov z rozpočtu Obce Príbelce
5. Návrh rozpočtového opatrenia Obce Príbelce č. 1/2017
6. Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu hasičských staníc a hasičských zbrojníc
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, ktorých
oboznámil s programom rokovania obecného zastupiteľstva. Následne konštatoval, že rokovanie OcZ je
uznášaniaschopné za prítomnosti 4 poslancov a dal hlasovať za program zasadnutia OcZ.
Uznesenie č. 204/2017 zo dňa 24.08.2017:
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. Zuzana Bosmanová, Mgr. Milan Cesnak, Ing. Ján Parkáni, Milan Parkáni
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Bod 2/ Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za predsedu návrhovej komisie bola navrhnutý Ing. Ján Parkáni a za člena komisie Mgr. Milan Cesnak.
Za zapisovateľku bola určená Ing. Petronela Viazaničková. Za overovateľov zápisnice boli určení pán Milan
Parkáni a Ing. Zuzana Bosmanová.
Uznesenie č. 205/2017 zo dňa 24.08.2017:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. volí
návrhovú komisiu v zložení:
Ing. Ján Parkáni – predseda komisie
Mgr. Milan Cesnak – člen komisie

II. berie na vedomie
a) určenie zapisovateľa:
Ing. Petronela Viazaničková
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b) určenie overovateľov zápisnice:
Milan Parkáni
Ing. Zuzana Bosmanová
Výsledok hlasovania č. 2:
Počet prítomných: 4

Počet neprítomných: 3

Nehlasovalo: 0

Za: 4 - Ing. Zuzana Bosmanová, Mgr. Milan Cesnak, Ing. Ján Parkáni, Milan Parkáni
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Bod 3/ Kontrola plnenia uznesení
203/2017

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
III. ukladá
Odviesť finančné prostriedky:
1. pre žiadateľa č. 1 v termíne do 31.07.2017.
2. pre žiadateľa č. 2 v termíne do 31.10.2017.
Zodpovedný: Obecný úrad Príbelce

Starosta obce informoval poslancov OcZ, že výkon tohto uznesenia v zmysle § 13 ods. 6 Zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov starosta obce pozastavil, nakoľko je pre
obec nevýhodné. Starosta zároveň odporučil, aby žiadateľka Mgr. Zuzana Balážová požiadala o splátkový
kalendár nedoplatkov na miestnych daniach a podala novú žiadosť o poskytnutie finančného príspevku.
Uznesenie č. 206/2017 zo dňa 24.08.2017:
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. Zuzana Bosmanová, Mgr. Milan Cesnak, Ing. Ján Parkáni, Milan Parkáni
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Bod 4/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Príbelce č. 2/2017 o podmienkach poskytovania
dotácií a finančných príspevkov z rozpočtu Obce Príbelce
Ing. Zuzana Lupová prečítala Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Príbelce č. 2/2017
o podmienkach poskytovania dotácií a finančných príspevkov z rozpočtu Obce Príbelce. Po rozprave
poslancov, kontrolórky a starostu obce, boli do návrhu zapracované pripomienky všetkých zúčastnených.

Uznesenie č. 207/2017 zo dňa 24.08.2017:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
II. schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Príbelce č. 2/2017 o podmienkach poskytovania dotácií a finančných
príspevkov z rozpočtu Obce Príbelce s pripomienkami vznesenými na zasadnutí obecného zastupiteľstva
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Výsledok hlasovania č. 4:
Počet prítomných: 4

Počet neprítomných: 3

Nehlasovalo: 0

Za: 4 - Ing. Zuzana Bosmanová, Mgr. Milan Cesnak, Ing. Ján Parkáni, Milan Parkáni
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Bod 5/ Návrh rozpočtového opatrenia Obce Príbelce č. 1/2017
Ing. Viazaničková prezentovala návrh rozpočtového opatrenia obce, ktorým sa zvyšuje rozpočet obce
na rok 2017 o 45 216,00 €, rozpočet vyrovnaný na úrovni 243 992,00 €. Za návrh sa hlasovalo a bolo prijaté
nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 208/2017 zo dňa 24.08.2017:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. berie na vedomie
Návrh rozpočtového opatrenia Obce Príbelce č. 1/2017
II. schvaľuje
Rozpočtové opatrenie Obce Príbelce č. 1/2017
Výsledok hlasovania č. 5:
Počet prítomných: 4

Počet neprítomných: 3

Nehlasovalo: 0

Za: 4 - Ing. Zuzana Bosmanová, Mgr. Milan Cesnak, Ing. Ján Parkáni, Milan Parkáni
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Bod 6/ Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu hasičských staníc a hasičských zbrojníc
Ing. Tibor Čierny informoval poslancov o výzve a predložení žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho
rozpočtu MV SR na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu hasičských staníc a hasičských zbrojníc. Obec
sa plánuje zapojiť do výzvy s projektom „Rekonštrukcia a modernizácia hasičskej zbrojnice v Obci Príbelce“.
Zároveň informoval poslancov, že k žiadosti je nevyhnutné predložiť uznesenie obecného zastupiteľstva
o schopnosti obce spolufinancovať projekt v minimálnej výške 5% z celkových výdavkov projektu.

Uznesenie č. 209/2017 zo dňa 24.08.2017:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. berie na vedomie
Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu hasičských staníc
a hasičských zbrojníc
II. schvaľuje
Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu hasičských staníc
a hasičských zbrojníc a zabezpečenie spolufinancovania vo výške najmenej 5 % z celkových výdavkov
z vlastných prostriedkov.
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Výsledok hlasovania č. 6:
Počet prítomných: 4

Počet neprítomných: 3

Nehlasovalo: 0

Za: 4 - Ing. Zuzana Bosmanová, Mgr. Milan Cesnak, Ing. Ján Parkáni, Milan Parkáni
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Bod 7/ Rôzne
Starosta obce informoval poslancov o nasledovných skutočnostiach:
- ukončenie projektu na nákup vybavenia DHZO Príbelce
- priebeh realizácie projektov týkajúcich sa opráv zvoničiek v dolnej časti obce a v hornej časti
obce
- o zámere na vypracovanie projektu na rekonštrukciu základnej školy na kultúrny dom. Poslanci
navrhli vybudovanie úplne novej stavby kultúrneho domu na danom mieste
Poslanci obecného zastupiteľstva ďalej riešili:
- voľný pohyb psov p. Jána Ondrejku, kde starosta informoval, že o tieto psi je postarané,
zvieratá netrpia hladom a v najbližších dňoch obec zabezpečí ich uviazanie, aby sa
nepohybovali po verejných priestranstvách
- odtok močovky z dvora Ing. Jany Božikovej, kde na základe sťažností občanov doručených na
obecný úrad, úrad životného prostredia, adresovaných poslancom OZ sa poslanci so starostom
dohodli, že obecný úrad urobí všetky dostupné opatrenia na zamedzenie zvodov močovky na
miestne komunikácie a do dvorov ostatných občanov
Bod 8/ Uznesenia
Ing. Ján Parkáni prečítal súborné schválené uznesenia OcZ.
Bod 9/ 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 24.08.2017
Zapísala:
Ing. Petronela Viazaničková

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

Milan Parkáni

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

Ing. Zuzana Bosmanová

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

Overovatelia:

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