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Z á p i s n i c a  
 

z 38. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Príbelciach konaného  
dňa 12.08.2014 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)   Kontrola plnenia uznesení 
4)   Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Príbelce na funkčné obdobie      
      2014 - 2018 
5)   Návrh na určenie počtu poslancov Obecného zastupiteľstva v Príbelciach na funkčné  
      obdobie 2014 – 2018 
6)   Rôzne 
7)   Návrh na uznesenie 
8)   Záver 

 
 

Bod 1/ Otvorenie zasadnutia 
     Zasadnutie OZ zahájil starosta obce Ing. T. Čierny a privítal poslancov OcZ. Konštatoval, 
že rokovanie OcZ je uznášaniaschopné a oboznámil prítomných s programom rokovania OcZ. 
Keďže nikto nemal k nemu návrhy na doplnenie, dal hlasovať za predložený návrh programu. 
Za program zasadnutia OcZ hlasovali poslanci nasledovne:  

ZA: 7     PROTI: 0    ZDRŽALI SA: 0 
 
Uznesenie č. 176/2014 zo dňa 12.08.2014: 
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 
I .  s c h v a ľ u je  
program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Príbelciach  
 
Bod 2/ Voľba návrhovej komisie a určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
     Za predsedu návrhovej komisie bol navrhnutý MVDr. Pavel Bajo a za členov komisie           
Slavomír Jakuš a Milan Parkáni. Za overovateľov zápisnice boli určení Ing. Pavel Ďuriš 
a Zuzana Barcíková. Za zapisovateľku bola určená Ing. Zuzana Lupová.  
 
Uznesenie č. 177/2014 zo dňa 12.08.2014: 
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 
I .  s c h v a ľ u je  
návrhovú komisiu v zložení: MVDr. Pavel Bajo -  predseda komisie, Slavomír Jakuš, Milan 
Parkáni- členovia komisie 

I I .  b e r i e  n a  v e d o mie  
určenie overovateľov zápisnice: Ing. Pavel Ďuriš a Zuzana Barcíková 
a zapisovateľa: Ing. Zuzana Lupová  
 
Za tento návrh sa hlasovalo nasledovne: 
 ZA: 7     PROTI: 0    ZDRŽALI SA: 0 
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Bod 3/ Kontrola plnenia uznesení 
Starosta obce pristúpil ku kontrole plnenia uznesení 
175/2014  Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:  
  I  . u kl a d á  
  zabezpečiť zastupovanie poverením riaditeľa ZŠ Príbelce v školskom roku 
  2014/2015 

 Starosta obce podal informáciu, že dňa 15.07.2014 obec Príbelce vyhlásila výberové 
konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/-ky Základnej školy v Príbelciach s nástupom od 
01.09.2014. Keďže sa do výberového konania nikto neprihlásil, obec musí zabezpečiť 
zastupovanie poverením riaditeľa ZŠ Príbelce. Starosta obce informoval poslancov OcZ, že 
oslovil na zastupovanie Mgr. Ďurošovú, ktorá v ZŠ Príbelce už učila počas práceneschopnosti 
Mgr. Vavrovej. Pán Jakuš navrhol, aby bola na zastupovanie oslovená aj Mgr. Výbochová. 
Starosta obce podal informáciu, že Mgr. Výbochová doručila na obecný úrad žiadosť 
o prijatie do zamestnania na miesto učiteľky v ŠKD a na túto pracovnú pozíciu bolo s ňou 
rokované. 
 
Uznesenie č. 178/2014 zo dňa 12.08.2014: 
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 
I .  b e r i e  n a  v e d o m ie  
Kontrolu plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Príbelciach 
 
Poslanci OcZ hlasovali nasledovne: 
 ZA: 7     PROTI: 0    ZDRŽALI SA: 0 
 
Bod 4/ ) Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Príbelce na funkčné 
obdobie 2014 - 2018 
 Starosta obce informoval poslancov OcZ, že predseda NR SR vyhlásil voľby do 
orgánov samosprávy obcí na deň 15.11.2014. Podľa ustanovenia § 11 ods. 4 písm. i) zákona 
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov obecné zastupiteľstvo 
určuje najneskôr do 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie 
starostu. Poslanci OcZ jednohlasne navrhli, aby sa určilo, že starosta obce bude vykonávať 
rozsah výkonu funkcie počas funkčného obdobia 2014 – 2018 na celý úväzok. 
 
Uznesenie č. 179/2014 zo dňa 12.08.2014: 
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 
I .  s c h v a ľ u je  
v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov 
u r č u je  
pre funkčné obdobie 2014-2018 rozsah výkonu funkcie starostu obce Príbelce na plný úväzok. 
 
Za tento návrh sa hlasovalo nasledovne: 
 ZA: 7     PROTI: 0    ZDRŽALI SA: 0 
 
Bod 5/ Návrh na určenie počtu poslancov Obecného zastupiteľstva v Príbelciach na 
funkčné obdobie 2014 – 2018 
Starosta obce informoval poslancov OcZ, že podľa ustanovenia § 11 ods. 3 písm. c) zákona 
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov obecné zastupiteľstvo 
určuje počet poslancov na celé funkčné obdobie podľa počtu obyvateľov obce.  
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Obec Príbelce má v súčasnosti 570 obyvateľov, čiže v rozsahu od 501 – 1000 obyvateľov 
obce môže mať 5 až 7  poslancov. Poslanci OcZ jednohlasne navrhli, aby počet poslancov 
ostal nezmenený pre nové funkčné obdobie 2014 – 2018, čiže v počte 7 poslancov. 
 
Uznesenie č. 180/2014 zo dňa 12.08.2014: 
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 
I .  s c h v a ľ u je  
v zmysle ustanovenia § 11 ods. 3 písm. c) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov 
u r č u je  
pre funkčné obdobie 2014-2018 počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Príbelciach na 7. 
 
Za tento návrh sa hlasovalo nasledovne: 
 ZA: 7     PROTI: 0    ZDRŽALI SA: 0 
 
Bod 6/ Rôzne  
 Starosta obce podal informáciu, že p. Ján Oláh, bytom Veľký Krtíš, doručil dňa 
11.08.2014 na obecný úrad žiadosť o prenájom časti pozemku regista E-KN par. č. 1221, 
v katastri nehnuteľností vedený v registri C-KN ako pozemok par. č. 586/1, ktorý je vo 
vlastníctve Obce Príbelce, za účelom rozšírenia dvora pozemkom registra C-KN par. č. 133 
a rodinným domom s. č. 263, ktorých je vlastníkom. Starosta obce ďalej informoval, že                
p. Oláh má záujem prenajatý pozemok o rozlohe 72 m2 (18x4 m) oplotiť. Mgr. Vozár navrhol, 
aby oplotenie bolo súčasne s oplotením ostatných nehnuteľností v jeho tesnej blízkosti. 
MVDr. Bajo navrhol, aby bol pozemok prenajatý za symbolickú cenu nájomného vo výške                          
1 Eur/ročne, z dôvodu, že občania obce neplatia nájomné za užívanie obecných pozemkov 
pred svojimi nehnuteľnosťami. Pán Parkáni navrhol, aby zmluva bola podpísaná na dobu 
neurčitú s 1 mesačnou výpovednou lehotou a v prípade, že obec bude tento pozemok nutne 
potrebovať, p. Oláh bude musieť odstrániť oplotenie na tomto pozemku a v prípade, že tak 
neurobí, bude mu oplotenie odstránené na jeho vlastné náklady. Poslanci obecného 
zastupiteľstva jednohlasne navrhli, aby obec zverejnila zámer na prenájom majetku obce ako 
prípad hodný osobitného zreteľa. 
 
Uznesenie č. 181/2014 zo dňa 12.08.2014: 
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 
I .  b e r i e  n a  v e d o m ie  
Žiadosť o prenájom časti pozemku registra E-KN parcelné číslo 1221 v k. ú. Dolné Príbelce. 
 
II. schvaľuje 
1. Spôsob prenájmu majetku obce a to časť nehnuteľnosti v k. ú. Dolné Príbelce – pozemok 
registra E-KN parcelné číslo 1221, ktoré je v katastri nehnuteľností vedené v registri C-KN 
ako pozemok parcelné číslo 589/1 (druh pozemku ostatná plocha) o výmere 120 m2  zapísaná 
na liste vlastníctva č. 1111, pre Jána Oláha, bytom Veľký Krtíš, J. Kráľa 21, na účel rozšírenia 
dvora pred pozemkom registra C-KN parcelné číslo 133 a rodinným domom č. s. 263, 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je aj skutočnosť, že v zmysle zákona SNR č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov je predmet nájmu svojím umiestnením 
bezprostredne priľahlý k pozemku registra C-KN parcelné číslo 133 a rodinnému domu č. s. 
263 a vlastník má záujem využívať predmetný pozemok ako súčasť dvora. 
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I I I .  u k l a d á  
Zverejniť zámer na prenájom majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa. 
Zodpovedný: Obecný úrad Príbelce   Termín: 25.08.2014 
 
Za tento návrh sa hlasovalo nasledovne: 
 ZA: 7     PROTI: 0    ZDRŽALI SA: 0 
 
 Pán Parkáni navrhol, aby sa do najbližšieho zasadnutia OcZ vyčíslila suma, ktorá bola 
vynaložená na zorganizovanie osláv obce pri príležitosti 770. výročia prvej písomnej zmienky 
o obci a následne sa podľa toho upravil aj rozpočet obce. 
 Zároveň informoval poslancov OcZ, že si vyžiadal všetky zápisnice týkajúce sa 
predaja majetku obce p. Mäsiarovi, na základe tvrdenia p. Mäsiara, že geometrický plán na 
odkúpenie časti pozemku navrhol na zasadnutí OcZ p. Parkáni. Starosta obce povedal, že 
každé odkúpenie časti pozemku je možné len prostredníctvom geometrického plánu. 
 Ing. Ďuriš sa informoval, či obec opätovne vypíše obchodnú verejnú súťaž 
o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na ťažbu dreva vo vlastníctve obce Príbelce.  
Starosta obce odpovedal, že obec túto obchodnú verejnú súťaž vypíše do 30 dní.  
 Pani Barcíková sa informovala ohľadom výstavby nájomných bytov v obci. Starosta 
obce odpovedal, že so spoločnosťou V.V. Building, s. r. o., Trnava bola podpísaná zmluva 
o nájme nehnuteľnosti.  
 Starosta obce podal informáciu, že obec Príbelce podala žiadosť o poskytnutie dotácie 
na rekonštrukciu bezdrôtového obecného rozhlasu na MF SR v sume 13 450 Eur. Na 
vybudovanie bezdrôtového rozhlasu MF SR poskytlo obci dotáciu vo výške 2 200 Eur. 
Starosta obce navrhol za uvedenú dotáciu zakúpiť nový rádiový systém a vymeniť nefunkčné 
reproduktory v obci. Pán Ďurčok navrhol, aby sa v prvom rade vymenili reproduktory 
a rádiový systém sa nemenil, pokiaľ je funkčný. 
 
Bod 7/ Návrh na uznesenie 

MVDr. Bajo prečítal uznesenia OcZ, ktoré zobrali na vedomie všetci prítomní 
poslanci OcZ,  t. j 7 zo 7 prítomných poslancov. 
 
Bod 8/ 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 12.08.2014 
 
Zapísala: Ing. Zuzana Lupová            .........................................   
 
Overovatelia: 
 
Ing. Pavel Ďuriš    .......................................... 
 
Zuzana Barcíková   .......................................... 
 
 
               .......................................... 
                      I n g .  T ib o r  Č i e r n y  
                          starosta obce  


