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Z á p i s n i c a  
 

z 33. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Príbelciach konaného  
dňa 25.02.2014 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) Prerokovanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2014 
 5) Návrhy na prenájom majetku obce: 
      - Budova šatní a zariadenia v areáli futbalového ihriska v Príbelciach pre TJD Príbelce
 - Časť priestorov suterénu Materskej školy pre Športovo strelecký klub Príbelce 

 - Časť priestorov budovy Požiarnej zbrojnice pre SPZ – Poľovnícke združenie  
 Podskala Príbelce 
 - Budova starého kultúrneho domu na prevádzku BISTRO – MAJA pre Máriu        
 Kollárovú, Príbelce 111 

 6) Správa hlavnej kontrolórky obce Príbelce o kontrolnej činnosti za rok 2013 
 7) Rôzne: 
 - Informácia o odovzdaní lesných pozemkov 
 - Informácia o zápise žiakov do 1. ročníka ZŠ Príbelce v školskom roku 2014/2015 
 - Informácia o príprave voľby prezidenta SR 
 8) Návrh na uznesenie 
     9) Záver 

 
Bod 1/ Otvorenie zasadnutia 
     Zasadnutie OZ zahájil starosta obce Ing. T. Čierny a privítal všetkých prítomných, ktorých 
oboznámil s programom. Hlavná kontrolórka obce navrhla doplniť do programu za bod č. 5) 
nový bod 6) Správa hlavnej kontrolórky obce Príbelce o kontrolnej činnosti za rok 2013. 
Starosta obce dal hlasovať za doplnenie nového bodu do programu rokovania. 
 
Za zmenu programu zasadnutia OZ hlasovali poslanci nasledovne:  

ZA: 5     PROTI: 0    ZDRŽALI SA: 0 
 
Následne starosta obce dal hlasovať za program rokovania ako celku.  
 
Za program zasadnutia OZ hlasovali poslanci nasledovne:  

ZA: 5     PROTI: 0    ZDRŽALI SA: 0 
 
Uznesenie č. 119/2014 zo dňa 25.02.2014: 
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 Ing. Pavel Ďuriš a za členov komisie           
Mgr. Ján Vozár a Slavomír Jakuš. Za overovateľov zápisnice boli určení Milan Parkáni 
a Zuzana Barcíková. Za zapisovateľku bola určená Ing. Zuzana Lupová.  
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Uznesenie č. 120/2014 zo dňa 25.02.2014: 
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 
I .  s c h v a ľ u je  
návrhovú komisiu v zložení: Ing. Pavel Ďuriš -  predseda komisie, Mgr. Ján Vozár a Slavomír 
Jakuš - členovia komisie 

I I .  b e r i e  n a  v e d o mie  
určenie overovateľov zápisnice: Milan Parkáni a Zuzana Barcíková 
a zapisovateľa: Ing. Zuzana Lupová  
 
Za tento návrh sa hlasovalo nasledovne: 
 ZA: 5     PROTI: 0    ZDRŽALI SA: 0 
 
Bod 3/ Kontrola plnenia uznesení 
 Starosta obce pristúpil ku kontrole plnenia uznesení: 
 
114/2014  Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:  
   I I . u k l a d á  
   1. predložiť  uzatvorenú zmluvu s  PZ Podskala Príbelce v zmysle návrhu 
  kontrolórky obce  
   2. pripraviť návrh zmluvy na prenájom budovy starého kultúrneho domu za 
  celkový prenájom 500 Eur ročne  
   3. pripraviť návrh zmluvy so ŠSK Príbelce  
   4. pripraviť návrh zmluvy s TJD Príbelce  
 
 Starosta obce podal informáciu, že toto uznesenie je splnené a tvorí samostatný bod 
rokovania OZ.  
 
114/2014  Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:  
   I I I . u k l a d á  
  Zverejniť výzvu na prenájom majetku obce.  
 
 Starosta obce informoval poslancov OZ, že zámer na prenájom majetku obce je 
zverejnený na informačnej tabuli v obci a na internetovej stránke obce Príbelce, čiže toto 
uznesenie je splnené. 
 
117/2014  Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:  
   I I  . u k l a d á  
  1. Zabezpečiť u oprávnenej geodetickej kancelárii vytýčenie lesných pozemkov 
  na pozemkoch vo vlastníctve obce Príbelce – jedná sa o časti nasledovných 
  pozemkov: parcelné čísla E-KN 256, 2108. 2146 a 2147 v k. ú. Dolné Príbelce  
  
   2. Po vytýčení lesných pozemkov požiadať Lesy SR š. p. Banská Bystrica o 
  vydanie lesných pozemkov do obhospodarovania Obce Príbelce.  
  
  3. Ustanoviť odborného lesného hospodára, oznámiť obhospodarovanie a 
  ustanovenie  odborného lesného hospodára na Okresný úrad Veľký Krtíš, 
  pozemkový a lesný odbor.  
 



 3 

 Starosta obce podal informáciu, že prebehlo vytýčenie lesných pozemkov a následne 
boli vydané lesné pozemky do obhospodarovania Obce Príbelce. Bod 3 z tohto uznesenia 
ostáva v plnení.  
 
118/2014  Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:  
   I. u kl a d á  
  vyzvať p. Kováča, Stredné Plachtince č. 143 na uzavretie dohody o splátkach 
  dlžnej sumy k 31.12.2013 na obdobie 5 mesiacov v pravidelných mesačných 
  splátkach s podmienkou riadneho platenia výšky stravného a poplatkov za MŠ 
  a ŠKD.  
 
 Starosta obce informoval, že obec Príbelce doručila splátkový kalendár p. Kováčovi, 
ktorý ho podpísaný nepriniesol na obecný úrad. Pán Parkáni sa opýtal starostu obce, čo 
navrhuje v tomto prípade. Starosta obce navrhol postupovať v súlade so zásadami 
hospodárenia a vymáhanie pohľadávky za neuhradenú stravu a poplatky za MŠ a ŠKD od p. 
Kováča formou exekúcie.  
 
Uznesenie č. 121/2014 zo dňa 25.02.2014: 
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 
I .  s c h v a ľ u je  
vymáhanie pohľadávky za neuhradenú stravu a poplatky za MŠ a ŠKD od p. Kováča,  Stredné 
Plachtince, č. 143, formou exekúcie 
 
Za tento návrh sa hlasovalo nasledovne: 
 ZA: 5    PROTI: 0   ZDRŽALI SA: 0 
 
 
Uznesenie č. 122/2014 zo dňa 25.02.2014: 
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 
 
Za tento návrh sa hlasovalo nasledovne: 
 ZA: 5    PROTI: 0   ZDRŽALI SA: 0 

 
Bod 4/ Prerokovanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2014 
 Starosta obce podal informáciu o žiadostiach jednotlivých organizácií o poskytnutie 
dotácií z rozpočtu obce Príbelce na rok 2014 nasledovne: 
CZ ECAV Príbelce       300,- Eur 
LETOKRUHY Príbelce      300,- Eur 
Bažalička Príbelce - Plachtince 1 000,- Eur  
OHZ Príbelce    1 500,- Eur 
ŠSK Príbelce    1 000,- Eur 
TJD Príbelce     3 700,- Eur 
 
Pán Parkáni sa opýtal, v akej výške boli čerpané dotácie jednotlivými organizáciami v roku 
2013. 
Starosta obce odpovedal: 
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    Schválená dotácia:      Čerpaná dotácia: 
CZ ECAV Príbelce    1 000,- Eur    1 000,- Eur 
LETOKRUHY Príbelce      200,- Eur                                                0,- Eur  
Bažalička Príbelce - Plachtince 1 000,- Eur                                                0,- Eur  
ŠSK Príbelce       300,- Eur                                            300,- Eur 
TJD Príbelce     3 500,- Eur                                         3 500,- Eur 
 
OHZ Príbelce nemal schválenú dotáciu na rok 2013, ale z rozpočtu obce na ochranu pred 
požiarmi boli čerpané finančné prostriedky vo výške 1 977,57 Eur (na elektrickú energiu v 
PZ, materiál, palivá, servis hasičských áut, poistenie).  
 
 Starosta obce navrhol poskytnutie dotácií z rozpočtu obce jednotlivým organizáciám 
s prihliadnutím na možnosti schváleného rozpočtu obce na rok 2014 nasledovne: 
CZ ECAV Príbelce         300 Eur 
ŠSK Príbelce          300 Eur 
OHZ Príbelce           300 Eur 
LETOKRUHY Príbelce                100 Eur 
TJD Príbelce    3 500 Eur 
Bažalička Príbelce – Plachtince  1 000 Eur 
 
Uznesenie č. 123/2014 zo dňa 25.02. 2014  
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 
I .  s c h v a ľ u je  
dotácie z rozpočtu obce na rok 2014 pre organizácie nasledovne: 
CZ ECAV Príbelce         300 Eur 
ŠSK Príbelce          300 Eur 
OHZ Príbelce           300 Eur 
LETOKRUHY Príbelce                100 Eur 
TJD Príbelce    3 500 Eur 
Bažalička Príbelce – Plachtince  1 000 Eur 
 
Za tento návrh sa hlasovalo nasledovne: 
 ZA: 5    PROTI: 0   ZDRŽALI SA: 0 
 
 
O 18:30 hod. prišiel na zasadnutie OZ poslanec p. Ďurčok.  
 
Bod 5/ Návrhy na prenájom majetku obce 
 Starosta obce informoval o zámere prenajať nehnuteľný majetok obce z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa a to šatne TJ ako aj stavby a zariadenia v areáli futbalového 
ihriska pre TJD Príbelce Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu určitú do 31.12.2023, za 
ročné nájomné vo výške 1 €. Podmienky nájmu a ostatné podmienky budú špecifikované 
v návrhu nájomnej zmluvy. 
  
Uznesenie č. 124/2014 zo dňa 25.02. 2014  
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 
I .  s c h v a ľ u je   
Zámer  prenajať  nehnuteľný  majetok  obce z  dôvodu  hodného  osobitného   zreteľa  
a to:  
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-  nehnuteľnosť evidovanú na liste vlastníctva č. 152, pre katastrálne územie Horné Príbelce, 
ako stavbu Šatní TJ so súpisným číslom 326, na pozemku registra C-KN parcelné číslo 580, 
o výmere 82 m2, nachádzajúcom sa v areáli futbalového ihriska v Príbelciach 
- stavby  a zariadenia  vybudované  v areáli  futbalového  ihriska v Príbelciach, na pozemkoch 
registra C-KN parcelné čísla 579 a 578/3 v katastrálnom území Horné Príbelce, a to vodný 
zdroj (studňa), žumpa, sociálne zariadenie na futbalovom ihrisku, vonkajšie oplotenie areálu 
futbalového ihriska, lavičky pre divákov, oddeľovacie oplotenie, zvýšené oplotenie za 
bránkami,  
na dočasné užívanie formou nájmu pre nájomcu:  
TJD Príbelce, Príbelce 326, 991 25 Čebovce, IČO 12 618 284, z dôvodu hodného  osobitného 
zreteľa spočívajúceho z  utvárania  zdravých podmienok a zdravého spôsobu života 
obyvateľov obce a utvárania podmienok pre telesnú kultúru a šport, tak ako je ustanovené v § 
4 ods. 3 písm. h) zákona SNR č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov, ktoré budú využívané pre športovo oddychové činnosti v  záujme  aktívneho  
využitia  voľného  času obyvateľov a pre zvýšenie propagácie športovej činnosti na zlepšenie 
zdravia telesnej zdatnosti mládeže a občanov. Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu 
určitú do 31.12.2023, za ročné nájomné vo výške 1 €. Podmienky nájmu a ostatné podmienky 
budú špecifikované v návrhu nájomnej zmluvy. 
 
Za tento návrh sa hlasovalo nasledovne: 
 ZA: 6    PROTI: 0   ZDRŽALI SA:  
 
 Starosta obce ďalej informoval o zámere prenajať nehnuteľný majetok obce z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa a to suterén budovy MŠ pre ŠSK Príbelce. Nájomná zmluva bude 
uzatvorená na dobu určitú do 31.12.2023, za ročné nájomné vo výške 1 €. Podmienky nájmu 
a ostatné podmienky budú špecifikované v návrhu nájomnej zmluvy. 
 Pán Parkáni navrhol, aby nájomná zmluva bola uzavretá na jeden kalendárny rok, tj. 
do 28.02.2015 z dôvodu, že koncom roka 2014 bude zvolené nové obecné zastupiteľstvo, 
ktoré bude môcť následne prehodnotiť túto uzatvorenú nájomnú zmluvu. 
 Mgr. Vozár sa informoval, koľko členov má ŠSK Príbelce. Starosta obce odpovedal, 
že v súčasnosti má ŠSK cca 35 členov. 
 
Uznesenie č. 125/2014 zo dňa 25.02. 2014  
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 
I .  s c h v a ľ u je  
1 .  Zmenu    prenájmu  nehnuteľného  majetku  obce  pre  ŠSK  Príbelce  na  dobu  určitú do 
28.02.2015  
2. Zámer  prenajať  nehnuteľný  majetok  obce z  dôvodu  hodného  osobitného   zreteľa a to:  
- Časť nehnuteľnosti evidovanej na liste vlastníctva č. 257, pre katastrálne územie Dolné 
Príbelce, ako stavby Materskej školy so súpisným číslom 278, na pozemku registra C-KN 
parcelné číslo 101/1. Predmetom prenájmu budú priestory v suteréne budovy Materskej školy, 
a to administratívna miestnosť o  výmere 23,52 m2, WC +  umývadlo o výmere 4,0 m2 
a tréningová miestnosť o výmere 53,9 m2, spolu 81,42 m2. 
na dočasné užívanie formou prenájmu pre nájomcu:  
Športovo  strelecký  klub  Príbelce, 991 25 Čebovce, IČO 35 990 074,  z dôvodu hodného  
osobitného  zreteľa  spočívajúceho  z utvárania  zdravých podmienok a zdravého spôsobu 
života obyvateľov obce a utvárania podmienok pre telesnú kultúru a šport, tak ako je 
ustanovené v § 4 ods. 3 písm. h) zákona SNR č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov, ktoré budú využívané pre športovo – strelecké činnosti  v  záujme  
aktívneho  využitia  voľného času obyvateľov a pre zvýšenie propagácie športovej činnosti na 
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zlepšenie telesnej zdatnosti mládeže  a občanov. Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu  
určitú do 28.02.2015, za ročné  nájomné vo  výške  1 €.  Podmienky   nájmu  a  ostatné 
podmienky budú špecifikované v návrhu nájomnej zmluvy. 
 
Za tento návrh sa hlasovalo nasledovne: 
 ZA: 6    PROTI: 0   ZDRŽALI SA: 0 
 
 Starosta obce ďalej informoval o zámere prenajať nehnuteľný majetok obce z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa a to priestory na prízemí budovy Požiarnej zbrojnice. Nájomná 
zmluva bude uzatvorená na dobu určitú do 31.12.2023, za ročné nájomné vo výške 1 €. 
Podmienky nájmu a ostatné podmienky budú špecifikované v návrhu nájomnej zmluvy. 
 Pán Parkáni navrhol aj v tomto prípade, aby nájomná zmluva bola uzavretá na jeden 
kalendárny rok, tj. do 28.02.2015 z rovnakého dôvodu, že koncom roka 2014 bude zvolené 
nové obecné zastupiteľstvo, ktoré bude môcť následne prehodnotiť túto uzatvorenú nájomnú 
zmluvu. 
 
Uznesenie č. 126/2014 zo dňa 25.02. 2014  
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 
I .  s c h v a ľ u je  
Zámer  prenajať  nehnuteľný  majetok  obce z  dôvodu  hodného  osobitného   zreteľa a to:  
- Časť  nehnuteľnosti  evidovanej na liste vlastníctva  č. 152,  pre  katastrálne územie Horné 
Príbelce, ako stavby Požiarnej zbrojnice so súpisným číslom 38, na pozemku registra C-KN 
parcelné číslo 146/3. Predmetom prenájmu budú priestory na prízemí budovy Požiarnej 
zbrojnice, a to miestnosť skladu o výmere 12 m2, a priestor pod vonkajším schodišťom 
o výmere 3 m2,  
na dočasné užívanie formou prenájmu pre nájomcu:  
SPZ – Poľovnícke združenie Podskala Príbelce, 991 25 Čebovce, IČO 31 934 404, z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa, spočívajúceho z utvárania podmienok na zachovanie,  
zveľaďovanie, ochranu a optimálne využívanie genofondu zveri a ostatnej fauny ako 
prírodného bohatstva Slovenskej republiky. Dbá o zachovávanie tradícií a  kultúrnych  hodnôt  
poľovníctva ako súčasti národného a prírodného dedičstva  a o zachovávanie  poľovníckej  
etiky,  podieľa  sa  na chove  zveri,  na starostlivosti o zver a jej životné prostredie v súlade so 
zákonom č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve v znení neskorších predpisov. Nájomná zmluva bude 
uzatvorená na dobu   určitú  do 28.02.2015, za ročné nájomné vo výške 1 €. Podmienky 
nájmu a ostatné podmienky úhrady spotrebovanej elektrickej energie budú špecifikované 
v návrhu nájomnej zmluvy. 
 
Za tento návrh sa hlasovalo nasledovne: 
 ZA: 6    PROTI: 0   ZDRŽALI SA: 0 
 
 Starosta obce ďalej informoval o zámere prenajať nehnuteľný majetok obce z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa a to stavbu bývalého KD pre Máriu Kollárovú, BISTRO - MAJA. 
Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu určitú do 31.12.2016, za ročné nájomné vo výške 
500 €. Podmienky nájmu a ostatné podmienky budú špecifikované v návrhu nájomnej 
zmluvy. 
 Pán Parkáni navrhol, aby sa uzavretím novej zmluvy nezapočítavali náklady na 
stavebné úpravy budovy, ktoré boli uskutočnené na základe zmlúv od roku 2002.  
 Starosta obce informoval, že ich zostatková hodnota k 01.01.2014 predstavuje čiastku 
1 420,48 Eur, ktorá by započítaním nájomného vo výške 500 € odpísala v roku 2016. 
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 Pán Parkáni navrhol v prípade, ak táto možnosť nebude priechodná, aby sa naďalej 
odpočítavala rovnaká suma nájomného za budovu bistra ako doteraz a do pokladne obce by sa 
uhrádzala suma 20 € mesačne za prenájom miestnosti na biliardový stôl. Zároveň navrhol 
prerokovanie a ukončenie doteraz platnej nájomnej zmluvy a uzatvorenie novej nájomnej 
zmluvy s Máriou Kollárovou, BISTRO – MAJA, ktorá bude predmetom rokovania 
najbližšieho zasadnutia OZ. 
 
Uznesenie č. 127/2014 zo dňa 25.02. 2014  
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 
I .  o d k la d á  
rokovanie návrhu na prenájom nehnuteľného majetku obce pre Máriu Kollárovú, BISTRO - 
MAJA  
Termín: do najbližšieho riadneho zasadnutia OZ   Zodpovedný: obecný úrad  
 
II .  u k l a d á  
prerokovanie možností prenájmu budovy, vrátane možnosti ukončenia doteraz platnej 
nájomnej zmluvy a uzatvorenie novej nájomnej zmluvy s Máriou Kollárovou 
Termín: do najbližšieho riadneho zasadnutia OZ  Zodpovedný: obecný úrad 
 
Za tento návrh sa hlasovalo nasledovne: 
 ZA: 6    PROTI: 0   ZDRŽALI SA: 0 
 
Bod 6/ Správa hlavnej kontrolórky obce Príbelce o kontrolnej činnosti za rok 2013 
 Hlavná kontrolórka obce Ing. Slávka Čerpáková prečítala Správu hlavnej kontrolórky 
obce Príbelce o kontrolnej činnosti za rok 2013.  
 
Uznesenie č. 128/2014 zo dňa 25.02. 2014  
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 
I.  b e r i e  n a  v e d o mie  
Správu hlavnej kontrolórky obce Príbelce o kontrolnej činnosti za rok 2013 
 
Bod 7/ Rôzne 
 Starosta obce v bode rôzne informoval poslancov OZ, že obec požiada Lesy SR, š. p. 
Levice o vytvorenie funkcie lesného hospodára svojím zamestnancom. 
 
Uznesenie č. 129/2014 zo dňa 25.02. 2014  
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 
I.  s c h v a ľ u je  
návrh požiadať  LESY SR,  š. p.  OZ Levice o vykonávanie funkcie odborného  lesného  
hospodára svojím zamestnancom 
Termín: do 15.03.2014   Zodpovedný: obecný úrad    
 

 Starosta obce informoval, že prebehol zápis v základnej škole v Príbelciach na školský 
rok 2014/2015, na základe ktorého bola do 1. ročníka zapísaná jedna žiačka Nikoleta 
Oslíková. V školskom roku 2014/2015 bude základnú školu navštevovať spolu 8 žiakov. 
Zároveň informoval, že za obdobie od januára do decembra 2013 financovala obec 
z vlastných zdrojov ZŠ v sume 1 855,64 €. 
 Pán Parkáni navrhol, aby sa vypracoval návrh aj s prepočtom fungovania ZŠ Príbelce 
v školskom roku 2014/2015. 
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Uznesenie č. 130/2014 zo dňa 25.02. 2014  
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 
I.  b e r i e  n a  v e d o mie  
informáciu o zápise žiakov do 1. ročníka ZŠ Príbelce v školskom roku 2014/2015. 
II .  u k l a d á  
vypracovať návrh aj s prepočtom fungovania ZŠ Príbelce v školskom roku 2014/2015 
Termín: do najbližšieho riadneho zasadnutia OZ  Zodpovedný: obecný úrad 
 
 Starosta obce podal informáciu o príprave voľby prezidenta SR, ktoré sa uskutočnia 
dňa 15.03.2014 – I. kolo a II. kolo – dňa 29.03.2014. 
 
Uznesenie č. 131/2014 zo dňa 25.02. 2014  
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 
I.  b e r i e  n a  v e d o mie  
informáciu o príprave voľby prezidenta SR. 
 
 Pán Parkáni sa v bode rôzne informoval, či sa riešila situácia s presunom dopravného 
značenia označujúca začiatok a koniec obce „Príbelce“ pri dome smútku. Starosta obce 
odpovedal, že oficiálna žiadosť  na presun dopravného značenia nebola podaná a vysvetlil, že 
chce to riešiť komplexne spolu so zriadením rozšíreného vstupu k areálu domu smútku 
a cintorína. Pán Parkáni navrhol, aby sa vypracovala a odovzdala žiadosť o preloženie 
dopravného značenia pri dome  smútku z  dôvodu  bezpečnosti  občanov. 
 
Uznesenie č. 132/2014 zo dňa 25.02. 2014  
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 
I.  b e r i e  n a  v e d o mie  
vypracovať a odovzdať žiadosť o preloženie dopravného značenia (začiatok a koniec obce) 
v k. ú. Dolné Príbelce  pri dome  smútku  smerom na Dolné Plachtince z  dôvodu  bezpečnosti  
občanov a rozšírenia vstupu k domu smútku. 
Termín: do najbližšieho riadneho zasadnutia OZ  Zodpovedný: obecný úrad 
 
Bod 7/ Návrh na uznesenie 

Ing. Pavel Ďuriš prečítal uznesenia OZ, ktoré zobrali na vedomie všetci prítomní 
poslanci OZ,  t. j 6 zo 6 prítomných poslancov. 
 
Bod 8/ Záver 
 Starosta obce sa poďakoval poslancom OZ za aktívnu účasť na zasadnutí OZ, 
skonštatoval, že program zasadnutia OZ sa naplnil a vyhlásil rokovanie za ukončené. 
 
V Príbelciach, dňa 25.02.2014 
 
Zapísala: Ing. Zuzana Lupová            .........................................   
Overovatelia: 
Milan Parkáni    .......................................... 
 
Zuzana Barcíková   .......................................... 
 
                  .......................................... 
                      I n g .  T ib o r  Č i e r n y  
                          starosta obce  


