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Z á p i s n i c a  
 

z 28. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Príbelciach konaného  
dňa 08.08.2013 v zasadačke 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) Určenie platu starostu obce 
5) Určenie zástupcu starostu obce 
6) Doplnenie člena a voľba predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu 
7) Doplnenie členov a voľba predsedu Komisie na vybavovanie sťažností 
8) Rôzne 
9) Návrh na uznesenie 
10) Záver 
 

Bod 1/ Otvorenie 
     Zasadnutie OZ zahájil starosta obce Ing. T. Čierny a privítal všetkých prítomných, ktorých 
oboznámil s programom Ing. T. Čierny konštatoval, že OZ je uznášania schopné.  
 
Uznesenie č. 67/2013 zo dňa 08.08.2013: 
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 
I. schvaľuje 
program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Príbelciach  
 
Za program zasadnutia OZ hlasovali poslanci nasledovne:  

ZA: 6    PROTI: 0    ZDRŽALI SA: 0 
 
 
Bod 2/ Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 
     Za predsedu návrhovej komisie bol navrhnutý  p. Ďurčok a za členov komisie p. Barcíková 
a p. Parkáni. Za overovateľov zápisnice boli určení Mgr. Vozár a MVDr. Bajo. Za 
zapisovateľku bola určená Ing. Viazaničková.  
 
Uznesenie č. 68/2013 zo dňa 08.08.2013: 
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 
I. schvaľuje 
návrhovú komisiu v zložení: Ivan Ďurčok -  predseda komisie, Zuzana Barcíková a p. Milan 
Parkáni - členovia komisie 
 
II. berie na vedomie 
určenie overovateľov zápisnice: Mgr. Ján Vozár a MVDr. Pavel Bajo.  
a zapisovateľa: Ing. Petronela Viazaničková  
 
Za tento návrh sa hlasovalo nasledovne: 
 ZA: 6    PROTI: 0    ZDRŽALI SA: 0 
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Bod 3/ Kontrola plnenia uznesení 
      

 Starosta obce pristúpil ku kontrole plnenia uznesení: 
 
55/2013 Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 
  I .  u k l a d á  

  Zabezpečiť návrh technického riešenia rekonštrukcie miestnej komunikácie od                 
  č. domu 282 po č. domu 291  

  Termín:  31. 08. 2013   Zodpovedný: obecný úrad 

Uvedené uznesenie je v plnení. Ing. Čierny navrhol zabezpečiť vyrovnanie miestnej 
komunikácie vysypaním štrku alebo prostredníctvom PPP projektov, čo však bude znamenať 
pre obec ďalšie úverové zaťaženie. 
Pán Ďurčok poznamenal, že štrk nie je veľmi dobré riešenie, nakoľko malé kamienky vymyje 
dážď a veľké kamene nezabezpečia rovnosť vozovky.  
Pán Parkáni informoval starostu, že v obci Sklabiná sa riešilo asfaltovanie ciest spôsobom 
„štrk – smola – štrk – smola“.  Starosta obce sa na základe týchto informácií bude informovať 
o nákladoch na takýto spôsob riešenia rekonštrukcie miestnej komunikácie. 
 
58/2013 Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 
  I .  o d k la d á  

  Hlasovanie o odkúpení vojenského stanu od OHZ 
  Termín: do najbližšieho riadneho zasadnutia OZ 

Starosta obce informoval poslancov, že vojenský stan je vo vlastníctve OHZ. 

 

60/2013 Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 
  I .  o d p o r ú č a  

  PZ Podskala Príbelce oficiálne podať žiadosť na Obecný úrad Príbelce  
  ohľadom prenájmu priestorov na prevádzku mrazničiek na požiarnej zbrojnici 

Starosta obce informoval poslancov, že oficiálna žiadosť zo strany PZ Podskala bola doručená 
na obecný úrad a tejto sa bude venovať v bode „rôzne“.  

 

Uznesenie č. 69/2013 zo dňa 08.08.2013: 
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 
I. berie na vedomie  
kontrolu plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Príbelciach 
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Bod 4/ Určenie platu starostu obce 
 
  P. Viazaničková informovala poslancov o ustanoveniach zákona č. 253/1994 
o právnom postavení a platových pomeroch starostov o nutnosti prerokovať plat starostu obce 
raz ročne. 
 Poslanci sa zhodli, že plat starostu bude v zákonom stanovej výške, pričom mu nebude 
rozhodnutím plat zvýšený.  
 Pán Parkáni zároveň navrhol, aby starostovi bola vyplatená odmena za zastupovanie 
starostu počas prvého pol roka 2013.  
 
 
Uznesenie č. 70/2013 zo dňa 08. 08. 2013  
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 
  I .  u r č u je   

  v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a  
  platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 
  predpisov v rozsahu určenom obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred 
  voľbami v roku 2010, mesačný plat starostu vo výške 1 329,00 € 

Za tento návrh sa hlasovalo nasledovne: 
ZA: 6    PROTI: 0   ZDRŽALI SA: 0 

 
Bod 5/ Určenie zástupcu starostu obce 
 
 Starosta obce určil za zástupcu starostu obce Milana Parkániho. 
 
Uznesenie č. 71/2013 zo dňa 08. 08. 2013  
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 
  I.  b e r i e  n a  v e d o mie  

určenie zástupcu starostu obce Milana Parkániho 
  

Z dôvodu, že pán Parkáni bol poslancom, ktorý by bol zvolával zasadnutia OZ v prípadoch 
stanovených podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia 
veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, bolo potrebné 
zvoliť iného poslanca pre zvolávanie OZ. Starosta obce navrhol pána Slavomíra Jakuša.  

 
Uznesenie č. 72/2013 zo dňa 08. 08. 2013  
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 
  I.  p o v e r u j e 
  poslanca Slavomíra Jakuša zvolávaním a vedením zasadnutí obecného  
  zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia  
  veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
  zriadení v znení neskorších predpisov. 

Za tento návrh sa hlasovalo nasledovne: 
ZA: 6    PROTI: 0   ZDRŽALI SA: 0 
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Bod 6/  Doplnenie člena a voľba predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu 
 
 Ďalším bodom rokovania bolo doplnenie člena a následná voľba predsedu Komisie na 
ochranu verejného záujmu. Navrhnutý bol za člena a následne aj za predsedu MVDr. Pavel 
Bajo.  
 
Uznesenie č. 73/2013 zo dňa 08. 08. 2013  
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 
  I. v o l í 

  a) predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu MVDr. Pavla Baja 

b) člena komisie: MVDr. Pavla Baja 

Za tento návrh sa hlasovalo nasledovne: 
ZA: 5    PROTI: 0   ZDRŽALI SA: 1 

 
Bod 7/ Doplnenie členov a voľba predsedu Komisie na vybavovanie sťažností 
  
 Nakoľko vzdaním sa mandátu poslanca Ing. T. Čiernym bolo potrebné doplniť členov 
a predsedu Komisie na vybavovanie sťažností, poslanci podali návrh na doplnenie členov:             
p. Zuzanu Barcíkovú ZA: 5   PROTI: 0   ZDRŽALI SA: 1 

Ing. Pavla Ďuriša  ZA: 6   PROTI: 0   ZDRŽALI SA: 0 

Za predsedu komisie bol navrhnutý Mgr. Ján Vozár 
   ZA: 5   PROTI: 0   ZDRŽALI SA: 1 

Uznesenie č. 74/2013 zo dňa 08. 08. 2013  
I. v o l í 
  a) predsedu Komisie na vybavovanie sťažností  Mgr. Jána Vozára 

b) členov komisie: Zuzanu Barcíkovú 
          Ing. Pavla Ďuriša 
 

 
Bod 8/ Rôzne 

 Starosta obce informoval poslancov o výberovom konaní na riaditeľku ZŠ Príbelce. 

Riaditeľkou školy sa stala Mgr. Dana Holíková.  

 
Uznesenie č. 75/2013 zo dňa 08. 08. 2013  
I .  b e r i e  n a  v e d o m ie  
  informáciu o výsledku výberového konania na riaditeľku ZŠ Príbelce – Mgr. 
  Danu Holíkovú 
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Starosta obce zároveň informoval poslancov o zmene, ktorá nastane v novom školskom roku 

v školskom klube detí. Učiteľkou v ŠKD by mala byť Mgr. Mária Kollárová, ktorej úväzok 

bude doplnený úväzkom v ZŠ a ŠJ.  

 Pán Ďurčok konštatoval, že na taký malý počet detí, ako bude v tomto školskom roku, 

t.j. max. 22 detí v ZŠ a MŠ spolu, bude mať obec zamestnané 4 učiteľky.  

 Pán Parkáni sa opýtal, či nie je možné prepojenie, aby učiteľka z MŠ učila aj ŠKD.  

Ďalej navrhol, aby obecný úrad spracoval predpokladanú výšku nákladov na MŠ, ZŠ, ŠKD aj 

OcÚ v nasledujúcom školskom roku, ďalej pracovné náplne, pohyblivé čiastky miezd 

pracovníkov, náklady na upratovanie zariadení do najbližšieho pracovného stretnutia 

poslancov.  

Uznesenie č. 79/2013 zo dňa 08. 08. 2013  
79/2013 Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 
  I .  u k l a d á  

pripraviť všetky podklady súvisiace s prevádzkou MŠ, ZŠ, ŠKD, ŠJ a obce 
a zvolať pracovné stretnutie poslancov na 21. augusta 2013  

  Zodpovedný: obecný úrad  Termín: v texte 
 

 Starosta obce ďalej informoval poslancov o obdržaní žiadosti poľovníckeho združenia 

na prenájom miestnosti v budove požiarnej zbrojnice.  

 Pán Parkáni navrhol, aby obec a PZ Podskala predložili zmluvu o prenájme na 

schválenie obecnému zastupiteľstvu.  

Uznesenie č. 76/2013 zo dňa 08. 08. 2013  
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 
  I .  u k l a d á   
  pripraviť návrh zmluvy o prenájme nebytových priestorov budovy požiarnej 
  zbrojnice s PZ Podskala Príbelce za účelom využitia na uskladnenie diviny 
  Zodpovedný: obecný úrad  Termín: najbližšie zasadnutie OZ 
 

 Starosta obce informoval poslancov o zámere vykúpiť pozemky na ihrisku z dôvodu 

plánovanej stavby tribúny. Poslanci OZ navrhli, aby sa dal vypracovať geometrický plán 

a vykúpiť len pozemky, ktoré budú pod tribúnou. 

Uznesenie č. 77/2013 zo dňa 08. 08. 2013  
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 
  I .  b e r i e  n a  v e d o m ie  

  informáciu o zámere vykúpiť pozemky pod tribúnou na ihrisku podľa  
  geometrického plánu 
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 Starosta ďalej informoval poslancov o zámere oplotiť zberný dvor a okolie materskej 
školy, najmä z dôvodu krádeží železného šrotu na zbernom dvore a ničenia majetku škôlky 
v jej okolí.  
Uznesenie č. 78/2013 zo dňa 08. 08. 2013  
78/2013 Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 
  I .  b e r i e  n a  v e d o m ie  

informáciu o zámere oplotiť zberný dvor a opraviť oplotenie budovy materskej 
školy 
 

   
  Posledným bodom v bode rôzne bola informácia o možnosti používania osobného 
automobilu Ford Mondeo organizáciami pôsobiacimi na území obce. Starosta informoval, že 
nie je podpísaná žiadna zmluva medzi obcou a týmito organizáciami.  
 
Uznesenie č. 80/2013 zo dňa 08. 08. 2013  
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 
  I .  u k l a d á  

pripraviť návrh zmluvy za účelom používania osobného automobilu Ford 
Mondeo organizáciami pôsobiacimi na území obce 

  Zodpovedný: obecný úrad  Termín: najbližšie zasadnutie OZ 
 
 
Bod 9/ Záver 

 Zástupca starostu obce sa poďakoval poslancom OZ za aktívnu účasť na zasadnutí OZ, 

skonštatoval, že program riadneho zasadnutia OZ sa naplnil a vyhlásil rokovanie za ukončené. 

 
Zapísala: Ing. Petronela Viazaničková        .......................................   
 
 
Overovatelia: 
 
Mgr. Ján Vozár    .......................................... 
 
MVDr. Pavel Bajo   .......................................... 
 
 
Zápisnica napísaná dňa 08.08.2013 
 
 
 
                .......................................... 
            Ing. Tibor Čierny 
                starosta obce  


