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Z á p i s n i c a  
 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Príbelciach,  

ktoré sa konalo 16.11.2015 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. Informácia o stave postupu prác na rekonštrukcii verejného osvetlenia v obci Príbelce 

5. Informácia o ponuke na výstavbu nájomných bytov 

6. Informácia o zámere podania žiadosti na rekonštrukciu miestnych komunikácií 

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. Osobitne 

privítal hostí, a to zástupcu firmy F.A.A.C. Consulting, s. r. o., Žilina Ing. Jaroslava Ďurmana 

a zástupcu firmy MIVIS, s. r. o., Modrý Kameň Ing. Miroslava Srníka. Zároveň navrhol zmenu 

programu rokovania OcZ, a to vymeniť bod 4) s bodom 5). Starosta obce konštatoval, že rokovanie 

OcZ je uznášaniaschopné za prítomnosti 5 poslancov a následne dal hlasovať za upravený program 

zasadnutia OcZ.  

  

Uznesenie č. 63/2015 zo dňa 16.11.2015: 

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 

I .  s c h v a ľ u j e  

Upravený program zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

Výsledok hlasovania č. 1:  

Počet prítomných: 5   Počet neprítomných: 0    Nehlasovalo: 0  

 

Za: 5  -  Ing. Bosmanová, Mgr. M. Cesnak, 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 bola navrhnutý Mgr. Milan Cesnak a za členov komisie                      

Bc. Ján Parkáni a Mgr. Ján Vozár. Za zapisovateľku bola určená Ing. Zuzana Lupová. Za 

overovateľov zápisnice boli určení  Ing. Zuzana Bosmanová a Milan Parkáni. 

 

Uznesenie č. 64/2015 zo dňa 16.11.2015: 

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 

I .  v o l í  

návrhovú komisiu v zložení: 

 Mgr. Milan Cesnak – predseda komisie 

 Bc. Ján Parkáni – člen komisie 

Mgr. Ján Vozár – člen komisie 
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I I .  b e r i e  n a  v e d o m i e  

a) určenie zapisovateľa: 

Ing. Zuzana Lupová 

b) určenie overovateľov zápisnice: 

 Ing. Zuzana Bosmanová 

 Milan Parkáni 

 

Výsledok hlasovania č. 2:  

Počet prítomných: 5  Počet neprítomných: 0    Nehlasovalo: 0  

 

Za: 5  -  Ing. Bosmanová, Mgr. M. Cesnak, Bc. J. Parkáni, M. Parkáni, Mgr. J. Vozár  

Proti: 0       

Zdržalo sa: 0  

 

 

Bod 3/ Kontrola plnenia uznesení 

 Starosta obce konštatoval, že uznesenia zo dňa 15.10.2015 obsahovali ukladaciu časť 

iba pre hlavnú kontrolórku obce. 

 

Uznesenie č. 65/2015 zo dňa 16.11.2015: 

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 

I .  b e r i e  n a  v e d o m i e   

Kontrolu plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Príbelciach 

 

Výsledok hlasovania č. 3:  

Počet prítomných: 5   Počet neprítomných: 0    Nehlasovalo: 0  

 

Za: 5  -  Ing. Bosmanová, Mgr. M. Cesnak, J. Parkáni, M. Parkáni, Mgr. J. Vozár  

Proti: 0       

Zdržalo sa: 0  

 

 O 18:05 prišiel na rokovanie OcZ ďalší poslanec. 

 

Bod 4/ Informácia o ponuke na výstavu nájomných bytov  

 Starosta obce podal informáciu, že poslancom OcZ bola zaslaná prostredníctvom mailovej 

komunikácie štúdia spoločnosti F.A.A.C. Consulting, s.r.o., Žilina, ktorú vypracoval autorizovaný 

stavebný inžinier Ing. Martin Bartoš. Zároveň odovzdal slovo zástupcovi firmy F.A.A.C. 

Consulting, s. r. o., Žilina Ing. Jaroslavovi Ďurmanovi, ktorý podal podrobné informácie ohľadom 

vypracovanej štúdie na výstavbu 3 nájomných bytových domov pozostávajúcich zo 4 bytových 

jednotiek – 2x dvojizbových a 2x trojizbových. Mgr. Milan Cesnak sa vyjadril, že kladne hodnotí 

predloženú ponuku spoločnosti. Následne Ing. Drahomír Oslík konštatoval, že už jedna ponuka na 

výstavbu nájomných bytov v obci sa neuskutočnila a zároveň sa vyjadril, že kladne hodnotí 

predloženú ponuku tejto spoločnosti. Mgr. Vozár sa vyjadril, či bude v obci záujem aj o 2-izbové 

nájomné byty. Starosta obce sa opýtal investora na spolufinancovanie technickej infraštruktúry 

nakoľko dotácia sa poskytuje iba na časť stavebných prác.  

 Keďže poslanci OcZ nemali ďalšie otázky ohľadom výstavby nájomných bytov, starosta 

obce poďakoval hosťom a následne Ing. Jaroslav Ďurman a Ing. Miroslav Srník opustili rokovanie 

OcZ. 

 Milan Parkáni navrhol riešiť so spoločnosťou celkové situovanie jednotlivých bytových 

domov tak, aby každý byt mal k dispozícii rovnaký zatrávnený priestor a poskytoval by jednotlivým 

nájomníkom súkromie medzi jednotlivými bytovými jednotkami. Zároveň navrhol prekonzultovať 

so spoločnosťou možnosť vykurovania bytov plynovým kúrením, nakoľko podlahové vykurovanie 

jednotlivých bytov by nemuselo byť dobrým riešením.  
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Uznesenie č. 66/2015 zo dňa 16.11.2015: 

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 

I .  b e r i e  n a  v e d o m i e   

Ponuku spoločnosti F.A.A.C. Consulting, s.r.o., Na Malý Diel 24, 010 01  Žilina,  IČO: 36404446, 

na výstavbu nájomných bytov. 

II.  s c h v a ľ u j e   

1. Zámer výstavby nájomných bytov 3x 4 b. j. podľa predloženej štúdie spoločnosti F.A.A.C. 

Consulting, s.r.o., Ing. Jaroslav Ďurman, Na Malý Diel 24, 010 01  Žilina, IČO: 36404446, ktorú 

vypracoval autorizovaný stavebný inžinier Ing. Martin Bartoš. 

 

2. Prenájom majetku obce v k. ú. Dolné Príbelce a to pozemok parcelné číslo C – KN 102, orná 

pôda, o výmere 5202 m2, časť pozemku parcelné číslo C-KN 101/1, zastavané plochy a nádvoria, 

o výmere 300 m2, na účel realizácie výstavby nájomných bytov 3 x 4 b. j., vybudovanie 

príslušnej technickej infraštruktúry (parkovacie miesta, inžinierske siete, miestne komunikácie, 

chodníky a zodpovedajúce verejné osvetlenie) a zriadenia staveniska pre nájomcu F.A.A.C. 

Consulting, s.r.o., Na Malý Diel 24, 010 01  Žilina, IČO: 36404446. 

 

Zhotoviteľ sa zmluvne zaviaže na vlastné náklady a vo vlastnom mene zabezpečiť dokumentáciu 

pre územné rozhodnutie a získať územné rozhodnutie o umiestnení stavby, zabezpečiť projekt 

stavby pre stavebné povolenie a získať stavebné povolenie a zrealizovať výstavbu nájomných 

bytov tak, aby Obec Príbelce po ukončení výstavby a skolaudovaní nájomných bytov mohla 

najneskôr v roku 2016 požiadať o dotáciu zo štátneho rozpočtu na obstaranie – kúpu týchto 

nájomných bytov na účel bývania podľa zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania 

a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov a o úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania. 

Podrobnosti sa určia v zmluvách o budúcej zmluve.    
 

Výsledok hlasovania č. 4:  

Počet prítomných: 6   Počet neprítomných: 0    Nehlasovalo: 0  

 

Za: 6  -  Ing. Bosmanová, Mgr. M. Cesnak, Ing. D. Oslík, Bc. J. Parkáni, M. Parkáni, Mgr. J. 

Vozár  

Proti: 0       

Zdržalo sa: 0  

 

Bod 5/ Informácia o stave postupu prác na rekonštrukcii verejného osvetlenia v obci Príbelce 

Starosta obce informoval poslancov OcZ, že bola podpísaná s Ministerstvom hospodárstva 

SR zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku do výšky 171 707,92 Eur, čo 

predstavuje 95 % z celkových uznaných výdavkov na realizáciu projektu v sume 180 745,18 Eur 

s uložením povinnosti zo strany prijímateľa dofinancovať rozdiel medzi uznanými výdavkami 

a rozpočtom projektu. Obec Príbelce na základe výsledkov verejnej súťaže podlimitnej zákazky 

a administratívnej kontroly postupu verejného obstarávania podpísala Zmluvu o dielo na 

zhotoviteľa stavby s víťazom verejnej súťaže s firmou ELTODO OSVETLENIE, s. r. o. Košice na 

sumu 192 001,20 Eur. Zároveň starosta obce informoval poslancov OcZ, že oslovil 3 banky – Prima 

Banka, VÚB a OTP Banka ohľadom ponuky na úver. Najvýhodnejšiu ponuku poskytla Prima 

Banka s úrokovou sadzbou 12M EURIBOR+1,2% p.a. Úver bude prijatý v sume 180 745,18 Eur. 

Splátky úveru (5 %) sa navrhnú splatiť vrátane dotácie vo výške 171.707,92 Eur v prvých piatich 

mesiacoch roka 2016. Následne starosta obce informoval poslancov OcZ, že bude uzatvorená 

Zmluva o nájme nehnuteľností za účelom zriadenia staveniska (stavebný dvor pri obecnom byte, 

obecný byt a garáže v budove obecného úradu) so zhotoviteľom stavby fy ELTODO 

OSVETLENIE, s. r. o., Košice, z nájmu ktorého sa bude dofinancovávať rozdiel medzi dotáciou 

a verejnou súťažou vysúťaženou cenou na realizáciu stavby. 



 4 

Ing. Drahomír Oslík sa informoval na počet svietidiel verejného osvetlenia. Starosta obce 

odpovedal, že momentálne svieti 128 svietidiel a rekonštrukciou verejného osvetlenia sa počet 

svietidiel zvýši na 165. 

 

Uznesenie č. 67/2015 zo dňa 16.11.2015: 

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 

I .  b e r i e  n a  v e d o m i e   

Informáciu o stave postupu prác na rekonštrukcii verejného osvetlenia v obci Príbelce. 

 

I I .  s c h v a ľ u j e   

1. Prijatie úveru vo výške 180.745,18 EUR poskytnutého zo strany Prima banky Slovensko, a.s., so 

sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 951,  IČ DPH: 

SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka 

číslo: 148/L (ďalej len „banka“) za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve, 

s možnosťou opakovanej prolongácie zmluvy, vrátane možnosti zmeny úveru na dlhodobý 

termínovaný úver, na účely zabezpečenia financovania investičného projektu: 

REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA OBCE PRÍBELCE s podporou projektu 

v zmysle príslušných predpisov o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho 

spoločenstva formou: 

NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU – KÓD VÝZVY KaHR-22VS-1501 PRE 

OPATRENIE 2.2. BUDOVANIE A MODERNIZÁCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA PRE 

MESTÁ A OBCE A POSKYTOVANIE PORADENSTVA V OBLASTI ENERGETIKY 

 

Obecné zastupiteľstvo zároveň schvaľuje vystavenie vlastnej vista blankozmenky na rad banky 

za účelom zabezpečenia pohľadávky banky z prijatého úveru, vrátane možnosti vystavenia 

vlastnej vista blankozmenky na rad banky za účelom nahradenia poskytnutého zabezpečenia 

pohľadávky banky z prijatého úveru pre prípad prolongácie prijatého úveru alebo zmeny úveru 

na dlhodobý termínovaný úver. 

 

2. Uzavretie Zmluvy o nájme nehnuteľnosti so zhotoviteľom stavby – Rekonštrukcia verejného 

osvetlenia v obci Príbelce - za účelom zriadenia staveniska a to s nájomcom ELTODO 

OSVETLENIE, s. r. o. , Košice v tomto rozsahu: 

- časť pozemku (nehnuteľnosť) s parc. č. C-KN 103/3 – stavebný dvor o výmere 1.500 m2, 

zapísaný na LV č. 257, vedenom na Okresnom úrade Veľký Krtíš, katastrálnom odbore, 

katastrálne územie Dolné Príbelce, pre obec Príbelce, 

- krytý uzamykateľný priestor na parc. č. C-KN 103/3, súp. č. 279 (dom) – priestor na 

uskladnenie materiálu o výmere 140 m2, a krytý uzamykateľný priestor na parc. č. C-KN 234, 

súp. č. 234 (garáž v budove obecného úradu) – priestor na uskladnenie materiálu o výmere 30 

m2, zapísaný na VL č. 257, vedenom na Okresnom úrade Veľký Krtíš, katastrálnom odbore, 

katastrálne územie Dolné Príbelce, pre obec Príbelce. 

 

Výsledok hlasovania č. 5:  

Počet prítomných: 6   Počet neprítomných: 0    Nehlasovalo: 0  

 

Za: 6  -  Ing. Bosmanová, Mgr. M. Cesnak, Ing. D. Oslík, Bc. J. Parkáni, M. Parkáni, Mgr. J. 

Vozár  

Proti: 0       

Zdržalo sa: 0  

 

Bod 6/ Informácia o zámere podania žiadosti na rekonštrukciu miestnych komunikácií 

 Starosta obce informoval poslancov OcZ, že dňa 27.10.2015 zverejnila PPA výzvy na 

predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020.  
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Medzi inými sa vo výzvach nachádzajú aj nasledovné výzvy: 

V rámci podopatrenia 7.2 je stanovená výška oprávnených výdavkov na jeden projekt - výstava 

a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a záchytných parkovísk, 

autobusových zastávok – min. 10 000 Eur a max. 100 000 Eur.   

V rámci podopatrenia 7.4 je stanovená výška oprávnených výdavkov na jeden projekt – výstava, 

rekonštrukcia, modernizácia športovísk a detských ihrísk - min. 10 000 Eur a max. 150 000 Eur. 

V rámci podopatrenia 7.5 je stanovená výška oprávnených výdavkov na jeden projekt budovanie, 

rekonštrukcia náučných chodníkov, cykloturistických chodníkov – min. 10 000 Eur a max. 50 000 

Eur. 

 Poslanci OcZ jednotne vyjadrili názor, aby sa prioritne riešil projekt na rekonštrukciu 

miestnych komunikácií v obci od p. Jána Ondrejku po časť obce Príkľak. Pán Milan Parkáni sa 

informoval ohľadom vysporiadania pozemkov pod miestnymi komunikáciami. Starosta obce podal 

informáciu, že na určité pozemky (v registri E-KN) pod miestnymi komunikáciami bolo zapísané na 

LV vecné bremeno spočívajúce v práve držby a užívania pozemkov pod miestnymi komunikáciami 

v prospech obce v súlade so zákonom č. 66/2009 Z.z.. Pán Milan Parkáni navrhol, aby sa pred 

rekonštrukciou miestnych komunikácií riešil stav verejného vodovou so Stredoslovenskou 

vodárenskou prevádzkovou spoločnosťou, nakoľko je tento vodovod v obci poruchový. 

 

Uznesenie č. 68/2015 zo dňa 16.11.2015: 

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 

I .  s c h v a ľ u j e  

Informáciu o výzvach predkladania žiadostí o Nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja 

vidieka Slovenskej republiky 2014-2020 pre podopatrenia 7.2., 7.4., 7.5. - prioritne projekt 

rekonštrukcie miestnej komunikácie od p. Jána Ondrejku po časť obce Príkľak. 

Výsledok hlasovania č. 6:  

Počet prítomných: 6   Počet neprítomných: 0    Nehlasovalo: 0  

 

Za: 6  -  Ing. Bosmanová, Mgr. M. Cesnak, Ing. D. Oslík, Bc. J. Parkáni, M. Parkáni, Mgr. J. 

Vozár  

Proti: 0       

Zdržalo sa: 0  

 

 

Bod 7/ Rôzne 

 Starosta obce oboznámil poslancov OcZ, že Bc. Mária Macková sa vzdala mandátu poslanca 

Obecného zastupiteľstva v Príbelciach dňom 16.11.2015. Zároveň oboznámil poslancov OcZ, že 

náhradníkmi sú v nasledovnom poradí: Ing. Pavel Ďuriš, MUDr. Karol Tenk a Ivan Ďurčok.  

 

Uznesenie č. 69/2015 zo dňa 16.11.2015: 

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 

I .  b e r i e  n a  v e d o m i e  

Vzdanie sa mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva v Príbelciach Bc. Mária Macková, bytom 

Príbelce s. č. 244. 

Výsledok hlasovania č. 7:  

Počet prítomných: 6  Počet neprítomných: 0    Nehlasovalo: 0  

 

Za: 6  -  Ing. Bosmanová, Mgr. M. Cesnak, Ing. D. Oslík, Bc. J. Parkáni, M. Parkáni, Mgr. J. 

Vozár  

Proti: 0       

Zdržalo sa: 0  
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 Starosta obce informoval poslancov OcZ, že na ďalšom zasadnutí OcZ dňa 14.12.2015 sa 

bude schvaľovať rozpočet na roky 2016-2018. Zároveň podal informáciu, že v r. 2016 plánuje 

niekoľko investičných akcií ako napr. výstavbu tribúny na miestnom ihrisku a prístavbu garáže pre 

DHZO. Starosta obce následne informoval poslancov OcZ o nákladoch obce na prevádzku 

základnej školy a školského klubu detí. Navrhol zrušenie školského klubu detí, nakoľko príjem na 

školský klub detí zďaleka nepokrýva výdavky na jeho prevádzku.  

 

 Ďalej starosta obce v bode rôzne informoval poslancov OcZ o žiadosti p. Ľubomíra Michelu  

o odkúpenie pozemku registra E-KN par. č. 2021/3 o výmere 423 m2, druh pozemku trvalé trávne 

porasty, ktorý je zapísaný na LV č. 1111 v katastrálnom území Dolné Príbelce. Následne vysvetlil, 

že sa jedná o pozemok v tesnej blízkosti rodinného domu p. Michelu, ktorý užíva a je oplotený. 

Následne starosta obce dal hlasovať za zámer odpredať z majetku obce nehnuteľnosť pre                            

p. Michelu a p. Michelovú a informoval poslancov, že zámer sa schvaľuje trojpätinovou väčšinou 

všetkých poslancov. 

 

Uznesenie č. 70/2015 zo dňa 16.11.2015: 

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 

I .  b e r i e  n a  v e d o m i e  

Žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti – žiadateľ: Ľubomír Michela, Príbelce 212. 

 

I I .  s c h v a ľ u j e   

1. že, nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Obec Príbelce odpredať v zmysle časti II. bod 2 tohto uznesenia 

je pre Obec Príbelce neupotrebiteľným a prebytočným majetkom.  

 

2. zámer odpredať z majetku Obce Príbelce nehnuteľnosť - pozemok registra E-KN parcela č. 

2021/3, o výmere 423 m², druh pozemku trvalé trávne porasty, ktorý je zapísaný na LV č. 1111 pre 

Okres: Veľký Krtíš, Obec: Príbelce, Katastrálne územie: Dolné Príbelce, 

ako prípad hodný osobitného zreteľa,  

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov, dôvodom osobitného zreteľa je, že pozemok sa nachádza v bezprostrednom susedstve 

nehnuteľnosti – pozemok registra C-KN parcely č. 439/1, o výmere 141 m², druh pozemku 

zastavané plochy a nádvoria a stavby rodinného domu č. s. 212, ktorá sa nachádza na pozemku 

parcelné číslo C-KN 438/2, za kúpnu cenu 1,- €/ 1 m² čo pri výmere 423 m² predstavuje celkovú 

kúpnu cenu 423,- € pre kupujúcich: Ľubomír Michela, nar. 21.10.1951, a Gabriela Michelová, nar. 

18.01.1952, trvale bytom Príbelce 212, 991 25 Čebovce. 

 

I I I .  u k l a d á  

Zverejniť zámer na prevod majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

Zodpovedný: Obecný úrad Príbelce    Termín: 30.11.2015 

 

Výsledok hlasovania č. 8:  

Počet prítomných: 6   Počet neprítomných: 0    Nehlasovalo: 0  

 

Za: 6  -  Ing. Bosmanová, Mgr. M. Cesnak, Ing. D. Oslík, Bc. J. Parkáni, M. Parkáni, Mgr. J. 

Vozár  

Proti: 0       

Zdržalo sa: 0  
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 Starosta obce informoval poslancov OcZ, že od 01.11.2015 je na obecnom úrade 

zamestnaná Radka Šimunová v rámci národného projektu „Praxou k zamestnanosti“ cez ÚPSVaR.  

Od 01.11.2015 sú na obecnom úrade zamestnaní aj Pavol Keťko a Pavol Ďuriš v rámci projektu 

„Šanca na zamestnanie“. Starosta obce podal informáciu, že v rámci tohto projektu plánuje  

zamestnať ešte štyroch znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie dvoch od decembra a dvoch od 

januára 2016. 

 V bode rôzne Mgr. Milan Cesnak upozornil na upchatý rigol pri p. Pavlovi Božikovi,                   

s. č. 266 a následné stekanie dažďovej vody po miestnej komunikácii. Pán Milan Parkáni upozornil 

na upchaté rúry v rigoloch a zároveň navrhol upraviť krajnice miestnych komunikácií, aby sa 

zabránilo stekaniu dažďovej vody po miestnych komunikáciách. Starosta obce informoval, že tieto 

práce budú súčasťou projektu rekonštrukcie miestnych komunikácií.  

 Pán Milan Parkáni sa informoval ohľadom projektu Vybudovanie bezpečnostného 

kamerového systému v obci. Starosta obce odpovedal, že z Pôdohospodárskej platobnej agentúry 

obdržali list, kde bolo uvedené, že projekt pre Obec Príbelce neschvaľujú, z dôvodu nedostatku 

finančných prostriedkov pre dané opatrenie na realizáciu projektu. Starosta obce zároveň 

informoval poslancov OcZ, že v roku 2016 by bolo možné opätovne podať na predmetný projekt 

vybudovania bezpečnostného kamerového systému v rámci podopatrenia 7.4. novú žiadosť, kde je 

stanovená výška oprávnených výdavkov na jeden projekt max. 100 000 Eur. Pán Milan Parkáni 

oponoval, že projekt na vybudovanie kamerového systému neprinesie obci žiadaný efekt.  

 Starosta obce informoval, že pred časom zaslal na Agroduržstvo Príbelce návrh zmluvy 

ohľadom zimnej údržby miestnych komunikácií. Pán Milan Parkáni sa vyjadril, že k zmluve nemá 

vážne pripomienky, ale požadoval by, keby objednávateľ služby dostatočne včas nahlásil 

poskytovateľovi, kedy má začať vykonávať zimnú údržbu. Zároveň upozornil, že miestne 

komunikácie nie je možné začať vyorávať do 1 hod. všetky naraz. Objednávateľ musí zadať, ktoré 

miestne komunikácie sa majú začať vyorávať ako prvoradé. Následne upozornil na stojace 

motorové vozidlá na miestnych komunikáciách počas vykonávania zimnej údržby, čím môže 

vzniknúť majiteľom motorových vozidiel škoda. Starosta obce povedal, že obecný úrad formou 

relácií v miestnom rozhlase upozorňuje majiteľov motorových vozidiel, aby počas výkonu zimnej 

údržby nestáli na miestnych komunikáciách. Zároveň informoval poslancov OcZ, že posyp 

miestnych komunikácií bude zabezpečovať Márius Pedersen, prevádzka Veľký Krtíš. 

 Mgr. Ján Vozár sa informoval ohľadom ponuky na aplikáciu GPS spojenú s orientáciou 

záchranných zložiek v obci. Starosta obce odpovedal, že obecný úrad dostal ponuku na takúto 

aplikáciu GPS, ale bez finančného zabezpečenia.  

 Bc. Ján Parkáni upozornil na neporiadok a nevykúrený priestor v posilňovni. Starosta obce 

povedal, že posilňovňu upratuje v rámci menších obecných služieb Agneša Balážová a vykurovanie 

je v posilňovni zabezpečené palivovým drevom, ktorý sa nachádza vo vedľajšom sklade a ktorým si 

každý návštevník posilňovne kúri sám individuálne. Ing. Bosmanová sa informovala, kto poskytuje 

kľúče návštevníkom  od posilňovne. Starosta obce odpovedal, že kľúče poskytuje Andrea Hybská, 

bytom Príbelce č. 88 alebo Obecný úrad Príbelce počas úradných hodín. 

 Pán Milan Parkáni sa informoval ohľadom osobného motorového vozidla obce. Starosta 

obce podal informáciu, že nefunkčné osobné motorové vozidlo obce Ford Mondeo, bolo dotiahnuté 

do obce a plánuje sa odpredať. Jeho účtovná zostatková cena je 0 Eur. Zároveň oznámil poslancom 

OcZ, že poslal žiadosť na Ministerstvo vnútra SR o pridelenie pre ministerstvo vnútra nepotrebného 

osobného motorového vozidla. 

 

Bod 8/ Uznesenia 
Mgr. Milan Cesnak 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 sa naplnil a vyhlásil rokovanie za ukončené. 
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V Príbelciach, dňa 16.11.2015        

                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Zapísala: Ing. Zuzana Lupová               .........................................   

 

 

 

Overovatelia: 

 

Ing. Zuzana Bosmanová     .......................................... 

 

Milan Parkáni      ........................................... 

 

 

 

 

 

 

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

                             I n g .  T i b o r  Č i e r n y   

                starosta obce 

 

 

Príloha: Prezenčná listina 


