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Z á p i s n i c a  
 

z 29. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Príbelciach konaného  
dňa 25.09.2013 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) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Príbelce č. 1/2013 o určení výšky 
 príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Príbelce 
 5) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Príbelce č. 2/2013 o poplatkoch za 
 služby poskytované Obcou Príbelce 
 6) Smernica o vybavovaní sťažností v podmienkach Obce Príbelce 
 7) Monitorovacia správa o plnení rozpočtu Obce Príbelce za január – august 2013 
 8) Rôzne 
 9) Návrh na uznesenie 
    10) Záver 

 
Bod 1/ Otvorenie zasadnutia 
     Zasadnutie OZ zahájil starosta obce Ing. T. Čierny a privítal všetkých prítomných, ktorých 
oboznámil s programom a zároveň navrhol doplniť do programu za bod č. 5) nový bod 6) 
Smernica o vybavovaní sťažností v podmienkach Obce Príbelce. Ing. T. Čierny konštatoval, 
že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. Keďže iné návrhy na zmenu programu neboli 
dal hlasovať za predložený program rokovania. 
 
Uznesenie č. 81/2013 zo dňa 25.09.2013: 
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 
I .  s c h v a ľ u je  
program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Príbelciach  
 
Za program zasadnutia OZ hlasovali poslanci nasledovne:  

ZA:7     PROTI: 0    ZDRŽALI SA: 0 
 
Bod 2/ Voľba návrhovej komisie a určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
     Za predsedu návrhovej komisie bol navrhnutý MVDr. Bajo a za členov komisie            
Mgr. Vozár a p. Jakuš. Za overovateľov zápisnice boli určení p. Parkáni a p. Ďurčok.              
Za zapisovateľku bola určená Ing. Lupová. 
  
Uznesenie č. 82/2013 zo dňa 25.09.2013: 
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 
I .  s c h v a ľ u je  
návrhovú komisiu v zložení: MVDr. Pavel Bajo -  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 Ivan Ďurčok.  
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: 
 
76/2013 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 OZ, že je pripravený a predložený návrh zmluvy 
o prenájme nebytových priestorov budovy požiarnej zbrojnice, tento bol predmetom 
rokovania výboru PZ a bude predložený na členskej schôdzi PZ Podskala Príbelce dňa 28. 09. 
2013 na definitívne stanovisko PZ. Uvedené uznesenie ostáva v plnení. 
 
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.august 2013  

  Zodpovedný: obecný úrad  Termín: v texte 
  

Uvedené uznesenie bolo splnené, pracovné stretnutie sa uskutočnilo dňa 21.08.2013. 
 
80/2013 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 
  

Starosta obce informoval poslancov, že pripravil a poslancom predložil návrh zmluvy 
za účelom používania osobného automobilu Ford Mondeo.   
 
Uznesenie č. 83/2013 zo dňa 25.09.2013: 
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:7     PROTI: 0   ZDRŽALI SA: 0 

 
Bod 4/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Príbelce č. 1/2013 o určení výšky 
 príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce 
 Príbelce 
   Ing. Lupová prečítala dôvodovú správu k bodu programu Návrh Všeobecne 
záväzného nariadenia Obce Príbelce č. 1/2013 o určení výšky príspevkov pre školy a školské 
zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Príbelce, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice. 
 Riaditeľka MŠ Mgr. Macková navrhla, aby zákonný zástupca hradil za pobyt dieťaťa 
v materskej škole 7,00 € mesačne.  
 MVDr. Bajo súhlasil s návrhom Mgr. Mackovej a zároveň navrhol, aby aj zákonný 
zástupca hradil za pobyt žiaka v školskom klube detí mesačne 7,00 €.  
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Uznesenie č. 84/2013 zo dňa 25. 09. 2013  
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 
I .  s c h v a ľ u je   
pripomienku MVDr. Pavla Baja k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Obce Príbelce    
č. 1/2013 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Obce Príbelce nasledovne: 
- v článku 3 ods. 1 a v článku 4 ods. 1 nahradiť sumu „6,00 Eur“ sumou „7,00 Eur" 
 
Za tento návrh sa hlasovalo nasledovne: 
 ZA:7    PROTI: 0   ZDRŽALI SA: 0 
 
I I .  s c h v a ľ u je   
VZN Obce Príbelce č. 1/2013 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v 
zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Príbelce. 
 
Za tento návrh sa hlasovalo nasledovne: 
 ZA:7    PROTI: 0   ZDRŽALI SA: 0 
 
Bod 5/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Príbelce č. 2/2013 o poplatkoch za 
služby poskytované Obcou Príbelce 
 Ing. Lupová prečítala dôvodovú správu k bodu programu Návrh Všeobecne záväzného 
nariadenia Obce Príbelce č. 2/2013 o poplatkoch za služby poskytované Obcou Príbelce, ktorá 
tvorí prílohu tejto zápisnice. 
 MVDr. Bajo navrhol, aby sa prenájom zasadačky do 2 hodín zvýšil zo sumy 6 Eur    
na sumu 7,00 Eur. 
 Poslanci OZ navrhli, aby sa z prílohy č. 1 k VZN č. 2/2013 o poplatkoch za služby 
poskytované obcou Príbelce vynechal prenájom školskej jedálne ako aj prenájom strojov 
a zariadení.  
 Pán Parkáni navrhol, aby sa pripravil nový návrh na prenájom školskej jedálne. 
 MVDr. Bajo navrhol doplniť do prílohy k VZN č. 2/2013 k bodu E Jedálenská 
súprava, že v prípade rozbitia riadu, nájomca hradí  plnú výšku ceny rozbitého riadu. 
  
Uznesenie č. 85/2013 zo dňa 25. 09. 2013  
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 
I.  s c h v a ľ u j e  
1. pripomienku MVDr. Pavla Baja k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Obce Príbelce 
č. 2/2013 o poplatkoch za služby poskytované Obcou Príbelce nasledovne: 
- v prílohe č. 1 k VZN č. 2/2013 v bode B prenájom zasadačky do 2 hodín                              
(s vykurovaním) nahradiť sumu „6,00 Eur“ sumou „7,00 Eur". 
 
Za tento návrh sa hlasovalo nasledovne: 
 ZA:5    PROTI: 0   ZDRŽALI SA: 2 
 
2. pripomienku poslancov na vypustenie bodu D z čl. 2 Návrhu Všeobecne záväzného 
nariadenia Obce Príbelce č. 2/2013 o poplatkoch za služby poskytované Obcou  Príbelce, aj z 
prílohy č. 1 k Návrhu VZN č. 2/2013 o poplatkoch za služby poskytované obcou Príbelce. 
Ostatné písmená sa prečíslujú. 
 
Za tento návrh sa hlasovalo nasledovne: 
 ZA:7    PROTI: 0   ZDRŽALI SA: 0 
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3. pripomienku poslancov na vypustenie bodu F z čl. 2 Návrhu Všeobecne záväzného 
nariadenia Obce Príbelce č. 2/2013 o poplatkoch za služby poskytované Obcou  Príbelce, ako 
aj z prílohy č. 1 k Návrhu VZN č. 2/2013 o o poplatkoch za služby poskytované obcou 
Príbelce. Ostatné písmená sa prečíslujú. 
 
Za tento návrh sa hlasovalo nasledovne: 
 ZA:7    PROTI: 0   ZDRŽALI SA: 0 
 
4. vloženie poznámky č. 2 do bodu E. – jedálenská súprava prílohy č. 1 k návrhu VZN  č. 
2/2013 o poplatkoch za služby poskytované obcou Príbelce v znení : 
„Poznámka č. 2 - v prípade, že sa riad rozbije, nájomca hradí  plnú výšku ceny rozbitého 
riadu“. 
 
Za tento návrh sa hlasovalo nasledovne: 
 ZA:7    PROTI: 0   ZDRŽALI SA: 0 
 
5. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Príbelce č. 2/2013 o poplatkoch za služby 
poskytované Obcou Príbelce.  
 
Za tento návrh sa hlasovalo nasledovne: 
 ZA:7    PROTI: 0   ZDRŽALI SA: 0 
 
Bod 6/ Smernica o vybavovaní sťažností v podmienkach Obce Príbelce 
 Starosta obce podal informáciu, že prepracoval  Smernicu o vybavovaní sťažností 
v podmienkach Obce Príbelce z dôvodu nepružného nastavenia vybavovania sťažností 
týkajúcich sa samosprávnej činnosti orgánov obce v zmysle doteraz platnej smernice. 
 
Uznesenie č. 86/2013 zo dňa 25. 09. 2013  
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 
I .  s c h v a ľ u je  
Smernicu o vybavovaní sťažností v podmienkach Obce Príbelce 
 
Za tento návrh sa hlasovalo nasledovne: 
 ZA:7     PROTI: 0   ZDRŽALI SA: 0 
 
Bod 7/  Monitorovacia správa o plnení rozpočtu Obce Príbelce za január – august 2013 
  Ing. Čierny prečítal Monitorovaciu správu o plnení rozpočtu Obce Príbelce za január 
až august 2013, ktorá je prílohou tejto zápisnice. 
 
Uznesenie č. 87/2013 zo dňa 25. 09. 2013  
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 
I .  b e r i e  n a  v e d o m ie  
Monitorovaciu správu o plnení rozpočtu Obce Príbelce za január – august 2013 
 
Za tento návrh sa hlasovalo nasledovne: 
 ZA:7     PROTI: 0   ZDRŽALI SA: 0 
 
Bod 8/ Rôzne 
 Starosta obce v bode rôzne podal informáciu o nákladoch na prevádzku školských 
zariadení v školských rokoch 2012/2013 a 2013/2014. V školskom roku 2012/2013 sa 
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hospodárilo s výsledkom -947,69 € a v školskom roku 2013/2014 sa predpokladá rozdiel        
-356,70 €.  
 Pán Parkáni navrhol riešenie fungovania školských zariadení vždy v dostatočnom 
časovom predstihu pred začiatkom školského roka. 
 
 Starosta obce ďalej informoval poslancov o zabezpečovaní geometrického plánu na 
výstavbu tribúny na futbalom ihrisku s dvoma alternatívami, kde sa javí výhodnejšia poloha 
na parcele registra E-KN č. 406 v katastrálnom území Horné Príbelce, čo bolo aj prítomnými 
poslancami skonštatované. 
 Pán Parkáni navrhol zorganizovať spoločné stretnutie s vlastníkmi týchto pozemkov 
za účelom odkúpenia uvedeného pozemku resp. výmeny pozemku za obecné pozemky.  
 
Uznesenie č. 88/2013 zo dňa 25. 09. 2013  
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 
I .  u k l a d á  
Zorganizovať spoločné stretnutie s vlastníkmi pozemkov parcely registra E-KN č. 406 
v katastrálnom území Horné Príbelce vedených na liste vlastníctva č. 350, za účelom 
odkúpenia časti uvedeného pozemku o výmere 80 m2, resp. výmeny za obecné pozemky. 
Zodpovedný: obecný úrad  Termín: najbližšie zasadnutie OZ 
 
Za tento návrh sa hlasovalo nasledovne: 
 ZA:7     PROTI: 0   ZDRŽALI SA: 0 
 
 Starosta obce informoval o dodatku ku kúpnej zmluve Miroslava Mäsiara, ktorého 
predmetom je zmena druhu pozemku uvedeného v článku III. odseku 3.1. Kúpnej zmluvy 
nasledovne: „druh pozemku ostatné plochy“ sa nahrádza textom „druh pozemku zastavané 
plochy a nádvoria.“  
 
Uznesenie č. 89/2013 zo dňa 25. 09. 2013  
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 
I .  me n í  
Uznesenie Obecného zastupiteľstva v Príbelciach číslo 66/2013 zo dňa 18.07.2013, 
nasledovne: 
 
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 
I .  b e r i e  n a  v e d o m ie  
návrh na predaj nehnuteľnosti 

I I .  s c h v a ľ u je  
1. cenu 1,66 €/m2 odpredávanej nehnuteľnosti celkovo za 71 m2  117,86 €, 

 2. zmluvný prevod nehnuteľného majetku obce, z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
v zmysle § 9a ods. 8 písmena e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, schválený obecným zastupiteľstvom trojpätinovou väčšinou všetkých 
poslancov, a to odpredaj pozemku parcely registra C-KN číslo 323/3 v k. ú. Horné Príbelce, 
o výmere 71 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, vytvorený geometrickým 
plánom č. 46701907-87/2012 vyhotoveným Geodetickou kanceláriou G.P.G. s.r.o., 
Komenského 3, Veľký Krtíš, IČO 46 701 907, zo dňa 07.01.2013, odčlenením z pozemku 
registra E-KN číslo 1224, o celkovej  výmere 1 568 m2, druh pozemku ostatné plochy, 
zapísané na Správe katastra Veľký Krtíš na LV č. 902, Miroslavovi Mäsiarovi, nar. 
16.08.1974, bytom Ortútska cesta 169, Banská Bystrica. 
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Dôvodom prípadu osobitného zreteľa je: 
Jedná sa o pozemok, ktorý tvorí priľahlú plochu k pozemku registra C-KN parcelné číslo 81/1 
v k.ú. Horné Príbelce a k rozostavanej stavbe rodinného domu, uskutočňovaného na pozemku 
parcelné číslo 81/2, ktoré sú vo vlastníctve kupujúceho.  
 
Za tento návrh sa hlasovalo nasledovne: 
 ZA:7     PROTI: 0   ZDRŽALI SA: 0 
 
MVDr. Bajo a p. Parkáni upozornili na zvýšený pohyb psov vo dvore rodinného domu č. 263.  
 
Uznesenie č. 90/2013 zo dňa 25. 09. 2013  
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 
I .  u k l a d á  
Prešetriť situáciu s prechovávaním psov na pozemku pri rodinnom dome č. 263 v Príbelciach. 
Zodpovedný: obecný úrad  Termín: 26. 09. 2013 
 
Za tento návrh sa hlasovalo nasledovne: 
 ZA:7    PROTI: 0   ZDRŽALI SA: 0 
 
 Starosta obce podal informáciu, že v obci Príbelce je celkovo 123 svietidiel verejného 
osvetlenia, z ktorých svietia 67. Modernizáciou verejného osvetlenia by došlo k výmene 
terajších svietidiel za LED úsporné svietidlá s časovým riadením. Predložené boli štyri 
alternatívy s rôznym časovým rozpätím financovania a splácania úveru pre zhotoviteľa s tým, 
že by svietili úsporné svietidlá na každom stĺpe. Každá alternatíva ale predstavuje väčšie 
mesačné výdavky ako je to v súčasnosti pri svietení každého druhého svietidla. 
 Pán Parkáni sa opýtal, koľko cenových ponúk má obec na riešenie rekonštrukcie 
verejného osvetlenia. 
 Starosta obce odpovedal, že zatiaľ len jednu takúto cenovú ponuku má obec 
k dispozícii. Obec v súčasnosti nepôjde do takéhoto financovania, len sa overovalo, a poslanci 
boli informovaní, čo by takáto investícia stála. 
 Pán Parkáni navrhol, aby sa vymenili všetky nesvietiace žiarovky tak, aby svietilo 
každé druhé svietidlo verejného osvetlenia.  
 
Uznesenie č. 91/2013 zo dňa 25. 09. 2013  
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 
I .  u k l a d á  
Vymeniť a opraviť svietidlá verejného osvetlenia na kritických miestach obce 
Zodpovedný: obecný úrad  Termín: najbližšie zasadnutie OZ 
 
Za tento návrh sa hlasovalo nasledovne: 
 ZA:7    PROTI: 0   ZDRŽALI SA: 0 
 
 Starosta obce informoval o  výstavbe nájomných domov zatiaľ v počte 4, v prípade 
ďalšieho záujmu ďalšie 4 domy. Ako lokalita na výstavbu sa javia pozemky napravo po 
miestnej komunikácii vedúcej od autobusových zastávok v dolnej časti obce. 
 Pán Parkáni navrhol, aby sa bytová výstavba riešila v priestoroch materskej školy 
a obecného bytu, z dôvodu, že sa jedná o obecné pozemky a nie je potrebné realizovať výkup 
pozemkov od občanov.  
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 Starosta obce podal informáciu o návrhu zmluvy na zriadenie spoločného hasičského 
zboru spolu s Mestom Veľký Krtíš, ktoré by uhrádzalo obci mesačne paušálne náhrady 
a zároveň skutočné náklady spojené s výjazdom hasičského zboru.  
 Pán Parkáni sa opýtal, čím sa zaväzuje obec touto zmluvou. 
 Starosta obce odpovedal, že napr. musia byť hasiči preškolení a musia mať 
zabezpečenú požiarnu výstroj. 
  
 Starosta obce ďalej informoval o možnosti získania finančných prostriedkov na opravu 
havarijného stavu okien na budove základnej školy so 100 % spoluúčasťou štátu a obec 
z vlastných zdrojov hradí murárske práce spojené s výmenou okien na budove. Osobitne 
poukázal na zneškodnenie AZC obkladu z budovy. 
 MVDr. Bajo upozornil, že výmenou okien sa môže ohroziť celá statika budovy 
základnej školy.  
 
 Do diskusie sa z radu občanov prihlásil o slovo Mgr. Bosman, ktorý požiadal 
o zapnutie každého druhého svietidla verejného osvetlenia na ulici od č. d. 282 po č. d. 291. 
Zároveň upozornil, na vyvýšený stred miestnej komunikácie vedúcej od budovy obecného 
úradu pozdĺž pozemku P.Tomaškina. 
 
Uznesenie č. 92/2013 zo dňa 25. 09. 2013  
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 
I .  u k l a d á  
Opraviť povrch miestnej komunikácie vedúcej od budovy obecného úradu na pozemku 
parcelné číslo C-KN 587 v k.ú. Dolné Príbelce, v úseku, kde je stred vozovky značne 
vyvýšený. 
Zodpovedný: obecný úrad  Termín: najbližšie zasadnutie OZ 
 
Za tento návrh sa hlasovalo nasledovne: 
 ZA:7    PROTI: 0   ZDRŽALI SA: 0 
 
Bod 8/ Návrh na uznesenie 

MVDr. Bajo prečítal uznesenia OZ, ktoré zobrali na vedomie všetci prítomní poslanci 
OZ,  t. j 7 zo 7 prítomných poslancov. 
  
Bod 9/ 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 25.09.2013 
 
Zapísala: Ing. Zuzana Lupová        .......................................   
 
Overovatelia: 
 
Milan Parkáni   .......................................... 
 
Ivan Ďurčok   .......................................... 
                .......................................... 
            Ing. Tibor Čierny 
                starosta obce  


