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Z á p i s n i c a  
 

z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Príbelciach,  
ktoré sa konalo 09.01.2015 v Zasadacej miestnosti Obecného úradu v Príbelciach  

so začiatkom o 18:00 hod. 
 
 

Program:   
1. Otvorenie zasadnutia 
2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice  
3. Prerokovanie žiadosti o vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v k.ú. 

Horné Príbelce a k.ú. Dolné Príbelce 
4. Rôzne 
5. Uznesenia 
6. Záver 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 
Bod 1/ Otvorenie zasadnutia  
     Starosta obce Ing. Tibor Čierny zahájil mimoriadne zasadnutie OcZ a privítal všetkých 
prítomných. Zároveň konštatoval, že rokovanie OcZ je uznášaniaschopné a oboznámil 
všetkých prítomných s programom rokovania OcZ, keďže nikto nemal návrhy na jeho 
doplnenie, dal hlasovať za predložený návrh programu. 
  
Uznesenie č. 1/2015 zo dňa 09.01.2015: 
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 
I .  s c h v a ľ u je  
Program mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva 
 
Výsledok hlasovania č. 1:  
Počet prítomných: 6   Počet neprítomných: 1    Nehlasovalo: 0  
 
Za: 6  - Ing. Z. Bosmanová, Mgr. M. Cesnak, Bc. M. Macková, 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 bol navrhnutý Bc. Ján Parkáni a za členov komisie 
boli navrhnutí Bc. Mária Macková a Milan Parkáni. Za zapisovateľku bola určená                      
Ing. Zuzana Lupová. Za overovateľov zápisnice boli určení Ing. Zuzana Bosmanová a Mgr. 
Ján Vozár. 
  
Uznesenie č. 2/2015 zo dňa 09.01.2015: 
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 
I .  vo l í  
návrhovú komisiu v zložení: 
 Bc. Ján Parkáni – predseda komisie 
 Bc. Mária Macková – člen komisie 

Milan Parkáni – člen komisie 



 2 

I I .  b e r i e  n a  v e d o mie  
a) určenie zapisovateľa: 

Ing. Zuzana Lupová 
 

b) určenie overovateľov zápisnice: 
 Ing. Zuzana Bosmanová 
 Mgr. Ján Vozár 
 
Výsledok hlasovania č. 2:  
Počet prítomných: 6   Počet neprítomných: 1    Nehlasovalo: 0  
 
Za: 6 - Ing. Z. Bosmanová, Mgr. M. Cesnak, Bc. M. Macková, Bc. J. Parkáni, M. Parkáni, 
   Mgr. J. Vozár  
Proti: 0       
Zdržalo sa: 0  
 
Bod 3/ Prerokovanie žiadosti o vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav 
v k.ú. Horné Príbelce a k.ú. Dolné Príbelce 
  
 Starosta obce oboznámil všetkých prítomných poslancov OcZ s vypracovaním 
a vykonaním projektu  pozemkových úprav (PÚ) v k. ú. Horné Príbelce a v k. ú. Dolné Príbelce 
podľa zákona SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, 
pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších 
predpisov. Okresný úrad vo Veľkom Krtíši, pozemkový a lesný odbor zabezpečuje 
spracovanie elaborátu, na základe ktorého sa vykonajú pozemkové úpravy. Starosta obce 
vysvetlil, že jedným z podkladov pre zabezpečenie vypracovania a vykonania projektu PÚ 
musí byť súhlas obecného zastupiteľstva. PÚ sa budú týkať celého katastrálneho územia 
(podľa návrhu Okresného úradu Banská Bystrica, najprv katastrálneho územia Horné 
Príbelce) okrem intravilánu obce. Na postup prípravy konania o PÚ platí zákon SNR č. 
330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových 
úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov. 
 Bc. Mária Macková navrhla, aby sa verejná vyhláška zverejnila nielen 
prostredníctvom informačnej tabule v obci a na internetovej stránke obce, ale aj vyhlásením 
relácie v miestnom rozhlase. 
 Pán Parkáni podotkol, že takéto vykonanie pozemkový úprav bude mať dlhodobý 
proces.             
 O 18:15 hod. prišiel na zasadnutie OcZ poslanec Ing. Drahomír Oslík. 
 
Uznesenie č. 3/2015 zo dňa 09.01.2015: 
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 
I .  v y j a d r u j e  
súhlas s vypracovaním a vykonaním projektu pozemkových úprav v k. ú. Horné Príbelce 
a v k. ú. Dolné Príbelce podľa zákona SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, 
usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde 
a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov. 

 
Výsledok hlasovania č. 3:  
Počet prítomných: 7   Počet neprítomných: 0  Nehlasovalo: 0  
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Za: 6 - Ing. Z. Bosmanová, Bc. M. Macková, Ing. D. Oslík, Bc. J. Parkáni, M. Parkáni,     
   Mgr. J. Vozár  
Proti: 0     
Zdržal sa: 1 – Mgr. Milan Cesnak  
  
Bod 4/ Rôzne 
 Starosta obce v zmysle zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení 
neskorších predpisov a článku 5 ods. 1 písm. e) Štatútu povodňovej komisie obce Príbelce za 
účelom koordinácie a kontroly prípravy a plnenia úloh pri ochrane pred povodňami vytvoril 
Povodňovú komisiu obce Príbelce a v súlade s § 10 zákona NR SR č. 387/2002 Z. z. o riadení 
štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu a podľa čl. 2 ods. 6 Štatútu 
krízového štábu obce Príbelce vytvoril Krízový štáb Obce Príbelce. Povodňovú komisiu obce 
Príbelce, ako aj Krízový štáb Obce Príbelce je tvorený zo zamestnancov Obce Príbelce, 
z poslancov OcZ, ako aj členov DHZO Príbelce.  
 
 Starosta obce otvoril tému zriaďovania komisií pri OcZ na základe odloženia 
rokovania o zriadení týchto komisií na ustanovujúcom zasadnutí OcZ a opýtal sa poslancov 
OcZ, či majú záujem o vytvorenie pracovných komisií pri obecnom zastupiteľstve a zároveň 
podotkol, že obec Príbelce má chválenú Smernicu o vybavovaní sťažností v podmienkach 
Obce Príbelce, čiže Komisia na vybavovanie sťažností musí byť vytvorená. 
 Pán Parkáni podotkol, že nie je potrebné, aby sa vytvárali jednotlivé komisie, nakoľko 
počet poslancov je len 7 a všetky návrhy musia byť schválené obecným zastupiteľstvom. 
S týmto názorom poslanci súhlasili a preto sa na najbližšie rokovanie OcZ pripraví iba 
materiál o zriadení Komisie na vybavovanie sťažností.  
 
Bod 5/ Uznesenia 

Ing. Lupová prečítala súborné schválené uznesenia OcZ. 
 
Bod 6/ 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 09.01.2015 
 
Zapísala: Ing. Zuzana Lupová             .........................................   
 
 
Overovatelia: 
 
Ing. Zuzana Bosmanová    .......................................... 
 
Mgr. Ján Vozár    .......................................... 
 
 
 
 
                 ..................................................... 
                        I n g .  T ib o r  Č i e r n y ,  v .  r .   
                          starosta obce  
Príloha: Prezenčná listina 


