Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Príbelciach,
ktoré sa konalo 04.04.2018 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. Prerokovanie Záverečného účtu Obce Príbelce za rok 2017
5. Prerokovanie Výročnej správy obce Príbelce za rok 2017
6. Návrhy na predaj nehnuteľností
7. Informácia o pripravovanom kultúrnom podujatí dňa 23.06.2018
8. Rôzne
9. Uznesenia
10. Záver
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Bod 1/ Otvorenie zasadnutia
Starosta obce Ing. Tibor Čierny zahájil zasadnutie OcZ a privítal všetkých prítomných,
ktorých oboznámil s programom rokovania obecného zastupiteľstva. Zároveň konštatoval, že
z dôvodu účasti len 4 poslancov bude v bode 6/ Návrhy na predaj nehnuteľností vypustený predaj
majetku p. Jánovi Oláhovi a p. Eriky Oláhovej, trvale bytom Príbelce s. č. 263. Následne
konštatoval, že rokovanie OcZ je uznášaniaschopné za prítomnosti 4 poslancov a dal hlasovať za
program zasadnutia OcZ.
Uznesenie č. 241/2018 zo dňa 04.04.2018:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. schvaľuje
Program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Výsledok hlasovania č. 1:
Počet prítomných: 4

Počet neprítomných: 3

Nehlasovalo: 0

Za: 4 - Ing. Zuzana Bosmanová, Ing. Pavel Ďuriš, Ing. Ján Parkáni, Mgr. Ján Vozár
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Bod 2/ Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za predsedu návrhovej komisie bol navrhnutý Ing. Ján Parkáni a za člena komisie
Mgr. Ján Vozár. Za zapisovateľku bola určená Ing. Zuzana Lupová. Za overovateľov zápisnice boli
určení Ing. Pavel Ďuriš a Ing. Zuzana Bosmanová.
Uznesenie č. 242/2018 zo dňa 04.04.2018
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. volí
návrhovú komisiu v zložení:
Ing. Ján Parkáni – predseda komisie
Mgr. Ján Vozár – člen komisie
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II. berie na vedomie
a) určenie zapisovateľa:
Ing. Zuzana Lupová
b) určenie overovateľov zápisnice:
Ing. Pavel Ďuriš
Ing. Zuzana Bosmanová
Výsledok hlasovania č. 2:
Počet prítomných: 4

Počet neprítomných: 3

Nehlasovalo: 0

Za: 4 - Ing. Zuzana Bosmanová, Ing. Pavel Ďuriš, Ing. Ján Parkáni, Mgr. Ján Vozár
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Bod 3/ Kontrola plnenia uznesení
231/2018

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
II. schvaľuje
Podpísať zmluvy o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Príbelce v roku 2018.
Zodpovedný: Obecný úrad
Termín: 31.03.2018

Starosta obce konštatoval, že všetky zmluvy o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Príbelce
v roku 2018 boli podpísané štatutárnymi zástupcami organizácií, okrem DHZO z dôvodu, že
zástupca tejto organizácie p. Roman Šmida je dlhodobo odcestovaný v zahraničí. Zmluva s touto
organizáciou bude podpísaná do konca apríla 2018.
234/2018

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
III. ukladá
Zverejniť zámer na prevod majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Zodpovedný: Obecný úrad
Termín: 28.02.2018

235/2018

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
II. ukladá
Pripraviť kúpnu zmluvu s vlastníkom pozemku s uvedenými podmienkami na
odkúpenie daných pozemkov.
Zodpovedný: Obecný úrad Príbelce
Termín: do najbližšieho zasadnutia OcZ

Starosta obce informoval poslancov OcZ, že tieto uznesenia boli splnené.
Uznesenie č. 243/2018 zo dňa 04.04.2018:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. berie na vedomie
Kontrolu plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Príbelciach.
Výsledok hlasovania č. 3:
Počet prítomných: 4

Počet neprítomných: 3

Nehlasovalo: 0

Za: 4 - Ing. Zuzana Bosmanová, Ing. Pavel Ďuriš, Ing. Ján Parkáni, Mgr. Ján Vozár
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
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Bod 4/ Prerokovanie Záverečného účtu Obce Príbelce za rok 2017
Ing. Lupová oboznámila poslancov OcZ s obsahom a jednotlivými prílohami Záverečného
účtu obce Príbelce za rok 2017. Hlavná kontrolórka Ing. Slávka Čerpáková následne prečítala
stanovisko k záverečnému účtu. Keďže poslanci OcZ nemali žiadne pripomienky, starosta obce dal
hlasovať za predložený záverečný účet.
Uznesenie č. 244/2018 zo dňa 04.04.2018:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. berie na vedomie
1. Návrh Záverečného účtu obce Príbelce za rok 2017.
2. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu Záverečného účtu obce za rok 2017
II. schvaľuje
1. Celoročné hospodárenie obce Príbelce za rok 2017 bez výhrad
2. Použitie prebytku hospodárenia obce Príbelce za rok 2017 do rezervného fondu obce podľa
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo výške 7 622,45 €
III. prijíma opatrenie
S prihliadnutím na stanovisko hlavnej kontrolórky obce Príbelce a z dôvodu, že do dňa
schvaľovania Záverečného účtu obce Príbelce za rok 2017, účtovná závierka nebolo preverená
audítorom, vykonať audit v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov
Termín: 31.12.2018
Zodpovedný: Obecný úrad
Výsledok hlasovania č. 4:
Počet prítomných: 4

Počet neprítomných: 3

Nehlasovalo: 0

Za: 4 - Ing. Zuzana Bosmanová, Ing. Pavel Ďuriš, Ing. Ján Parkáni, Mgr. Ján Vozár
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Bod 5/ Prerokovanie Výročnej správy obce Príbelce za rok 2017
Ing. Lupová oboznámila poslancom OcZ s obsahom Výročnej správy obce Príbelce a jej
prílohami. Poslanci OcZ nemali žiadne pripomienky k Výročnej správe obce.
Uznesenie č. 245/2015 zo dňa 04.04.2018:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. berie na vedomie
Výročnú správu obce Príbelce za rok 2017
Výsledok hlasovania č. 5:
Počet prítomných: 4

Počet neprítomných: 3

Nehlasovalo: 0

Za: 4 - Ing. Zuzana Bosmanová, Ing. Pavel Ďuriš, Ing. Ján Parkáni, Mgr. Ján Vozár
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
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Bod 6/ Návrhy na predaj nehnuteľností
Starosta obce oboznámil poslancov OcZ s obsahom kúpnej zmluvy na kúpu pozemkov pod
cintorínom, katastrálne územie Dolné Príbelce na LV č. 1154 a to:
- Parcela E-KN číslo 169/4 o výmere 1871 m2 druh pozemku trvalý trávnatý porast,
- Parcela E-KN číslo 169/5 o výmere 1345m2 druh pozemku trvalý trávnatý porast,
- Parcela E-KN číslo 169/6 o výmere 629 m2 druh pozemku trvalý trávnatý porast
pod B1 v 1/1 predávajúceho Ing. Jána Selského, trvalé bytom Dolné Príbelce, č. 282, za kúpnu cenu
1,00 € / 1 m2, čo pri výmere 3 845 m2 prestavuje celkovú kúpnu cenu 3 845,00 €. Prvá časť kúpnej
ceny v sume 1 500,00 € bude splatná na účet predávajúceho do 31.07.2018. Druhá časť kúpnej ceny
v sume 1 200,00 € bude splatná na účet predávajúceho do 31.01.2019. Tretia časť kúpnej ceny vo
výške 1 145,00 € bude splatná do 31.01.2020 na účet predávajúceho. Poslanec Ing. Ján Parkáni sa
informoval, či Ing. Ján Selský bol oboznámený s obsahom tejto zmluvy. Starosta obce odpovedal,
že zmluva bola konzultovaná s Ing. Jánom Selským, ktorý s obsahom zmluvy súhlasí.
Uznesenie č. 246/2018 zo dňa 04.04.2018:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. schvaľuje
kúpu pozemkov pod cintorínom, ktoré sú zapísané v katastri nehnuteľností vedenom Okresným
úradom Veľký Krtíš, katastrálnym odborom, pre obec Príbelce, katastrálne územie Dolné Príbelce
na LV č. 1154 a to:
Parcela E-KN číslo 169/4 o výmere 1871 m2 druh pozemku trvalý trávnatý porast,
Parcela E-KN číslo 169/5 o výmere 1345m2 druh pozemku trvalý trávnatý porast,
Parcela E-KN číslo 169/6 o výmere 629 m2 druh pozemku trvalý trávnatý porast
pod B1 v 1/1 predávajúceho Ing. Jána Selského, nar. 28.04.1945, trvalé bytom Dolné Príbelce, č.
282, 991 25 Čebovce, za kúpnu cenu 1,00 € / 1 m 2, čo pri výmere 3 845 m2 prestavuje celkovú
kúpnu cenu 3 845,00 €. Prvá časť kúpnej ceny v sume 1 500,00 € bude splatná na účet
predávajúceho do 31.07.2018. Druhá časť kúpnej ceny v sume 1 200,00 € bude splatná na účet
predávajúceho do 31.01.2019. Tretia časť kúpnej ceny vo výške 1 145,00 € bude splatná do
31.01.2020 na účet predávajúceho.
II. ukladá
Zabezpečiť
podpísanie
do 30.04.2018.
Výsledok hlasovania č. 6:
Počet prítomných: 4

kúpnej

zmluvy

s dohodnutými
podmienkami
v termíne
Zodpovedný: Obecný úrad Príbelce

Počet neprítomných: 3

Nehlasovalo: 0

Za: 4 - Ing. Zuzana Bosmanová, Ing. Pavel Ďuriš, Ing. Ján Parkáni, Mgr. Ján Vozár
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Bod 7/ Informácia o pripravovanom kultúrnom podujatí dňa 23.06.2018
Starosta obce podal informáciu o pripravovanom kultúrnom podujatí dňa 23.06.2018.
Rozprávkový les začne o 9.00 hod. a bude prebiehať na trase smerom od strelnice k chate Podskala
Príbelce, na ktorej PZ Podskala Príbelce pripravia poľovnícky guľáš pre účastníkov rozprávkového
lesa. Pre deti bude pripravený program v podobe nafukovacích atrakcií, tvorivých dielní, ukážky
ŠSK Príbelce a predajné stánky s predmetmi a občerstvením. Večerný program bude pokračovať od
20.00 hod. vystúpení detí z MŠ Príbelce a FSk Bažalička a od 21.00 hod. Petra Cmoríka s kapelou.
Starosta obce navrhol dve alternatívy konania večerného programu, a to na futbalovom ihrisku
alebo na brano-športovom areáli strelnice.
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Uznesenie č. 247/2018 zo dňa 04.04.2018:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I . b e r i e n a ve d o m i e
Informáciu o pripravovanom kultúrnom podujatí dňa 23.06.2018.
Výsledok hlasovania č. 7:
Počet prítomných: 4

Počet neprítomných: 3

Nehlasovalo: 0

Za: 4 - Ing. Zuzana Bosmanová, Ing. Pavel Ďuriš, Ing. Ján Parkáni, Mgr. Ján Vozár
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Bod 8/ Rôzne
Starosta obce informoval poslancov OcZ o vyhlásenej výzve Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky na predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu zvýšenia ochrany pred požiarmi
prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb a opravy budov, nadobudnutie
budov na účel hasičských staníc a hasičských zbrojníc. Následne podal informáciu o schválenej
dotácii v sume 30 000,- Eur na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu budovy hasičskej zbrojnice
v obci Príbelce. Starosta obce navrhol podať ďalšiu žiadosť o poskytnutie dotácie, nakoľko suma
30 000,- Eur nebude postačujúca na pokrytie všetkých nákladov. Zároveň zdôraznil, že
spolufinancovanie zo strany obce bude predstavovať 5 % z celkových výdavkov z vlastných
zdrojov.
Uznesenie č. 248/2018 zo dňa 04.04.2018:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I . b e r i e n a ve d o m i e
Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvo rozpočtovej kapitoly
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na podporu zvýšenia ochrany pred požiarmi
prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb a opravy budov, nadobudnutie
budov na účel hasičských staníc a hasičských zbrojníc na základe výzvy číslo VI. P HaZZ 2018.
II. schvaľuje
Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvo rozpočtovej kapitoly
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na podporu zvýšenia ochrany pred požiarmi
prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb a opravy budov, nadobudnutie
budov na účel hasičských staníc a hasičských zbrojníc na základe výzvy číslo VI. P HaZZ 2018
a zabezpečenie spolufinancovania vo výške 5 % z celkových výdavkov z vlastných zdrojov.
Výsledok hlasovania č. 8:
Počet prítomných: 4

Počet neprítomných: 3

Nehlasovalo: 0

Za: 4 - Ing. Zuzana Bosmanová, Ing. Pavel Ďuriš, Ing. Ján Parkáni, Mgr. Ján Vozár
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Ďalej v bode rôzne starosta obce podal informáciu o vypracovanej projektovej dokumentácii
na Zberný dvor Príbelce. Cieľom projektu je výstavba zberného dvora a obstaranie techniky za
účelom dovozu, dotrieďovania, dočasného uskladnenia, odvozu a likvidácie vytriedeného odpadu
oprávnenou organizáciou. Starosta obce navrhol podať žiadosť o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Zároveň zdôraznil, že
spolufinancovanie zo strany obce bude predstavovať 5 % z celkových výdavkov z vlastných
zdrojov.
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Uznesenie č. 249/2018 zo dňa 04.04.2018:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I . b e r i e n a ve d o m i e
Návrh na predloženie zameraného na triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologickú
úpravu zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych
odpadov v najmenej rozvinutých okresoch, kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-32 na zriadenie
Zberného dvora Príbelce.
II. schvaľuje
Predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu
Kvalita životného prostredia zameraného na triedený zber komunálnych odpadov, mechanickobiologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných
komunálnych odpadov v najmenej rozvinutých okresoch, kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-32
na zriadenie Zberného dvora Príbelce a spolufinancovanie projektu zo strany obce vo výške 5 %
z celkových oprávnených výdavkov projektu.
Výsledok hlasovania č. 9:
Počet prítomných: 4

Počet neprítomných: 3

Nehlasovalo: 0

Za: 4 - Ing. Zuzana Bosmanová, Ing. Pavel Ďuriš, Ing. Ján Parkáni, Mgr. Ján Vozár
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Starosta obce ďalej v bode rôzne informoval poslancov OcZ o vypracovanom posporte
dopravného značenia Obce Príbelce. Následne navrhol, aby v súlade s pasportom dopravného
značenia boli osadené dopravné značky B33 – Zákaz státia, v oboch smeroch na ulici Kostolnej
v hornej časti obce. Poslanec Ing. Ján Parkáni vyjadril nesúhlasné stanovisko k osadeniu tých
dopravných značiek. Následne starosta obce navrhol osadenie dopravnej značky Zákaz vjazdu
nákladných automobilov na ulici Kostolnej. Únosnosť miestnej komunikácie by sa určila
znaleckým posudkom. Poslankyňa Ing. Zuzana Bosmanová navrhla prijať VZN o zákaze vjazdu
nákladných automobilov, okrem zásobovania, na tejto ulici. Zároveň podotkla, že nesúhlasí
s osadením dopravných značiek – Zákaz státia na ulici Kostolnej z dôvodu, že aj na iných uliciach
v obci parkujú motorové vozidlá na miestnej komunikácii. Starosta obce oponoval, že na základe
sťažností občanov obce navrhuje osadenie týchto dopravných značiek. Následne dal hlasovať za
toto uznesenie:
Uznesenie č. 250/2018 zo dňa 04.04.2018:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I . b e r i e n a ve d o m i e
Vypracovaný pasport dopravného značenia Obce Príbelce.
II . s c h v a ľ u j e
V súlade s pasportom dopravného značenia obce Príbelce osadenie dopravných značiek B33 –
Zákaz státia, v oboch smeroch na ulici Kostolnej.
Výsledok hlasovania č. 10:
Počet prítomných: 4
Počet neprítomných: 3
Za: 2 - Ing. Pavel Ďuriš, Mgr. Ján Vozár
Proti: 1 – Ing. Ján Parkáni
Zdržalo sa: 1 – Ing. Zuzana Bosmanová
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Nehlasovalo: 0

Uznesenie nebolo schválené.
Starosta obce podal informáciu ohľadom podaných návrhoch na vydanie kolaudačného
rozhodnutia na obecné nájomné byty a spevnené plochy firmou F.A.A.C.Consulting, s. r. o., Žilina.
Kolaudácia by mala prebehnúť do konca mesiaca apríl 2018. Zároveň starosta informoval
poslancov OcZ, že po kolaudácii by mala zasadnúť bytová komisia ohľadom prideľovania nájomných
bytov.

Ďalej starosta obce v bode rôzne informoval poslancov OcZ o nevyhnutnosti rekonštrukcie
miestnej komunikácie v dolnej časti obce, nakoľko projekt podaný v rámci Programu rozvoja
vidieka 2014-2020 cez PPA podľa dostupných informácií nebude úspešný. Následne starosta obce
navrhol zobrať úver vo výške 100 000,- Eur na rekonštrukciu tejto miestnej komunikácie. Hlavná
kontrolórka obce Ing. Slávka Čerpáková podala informáciu, že § 17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, celková
suma dlhu obce nesmie prekročiť 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho
rozpočtového roka. Poslankyňa Ing. Zuzana Bosmanová zdôraznila, že rekonštrukcia miestnych
komunikácií v obci by mala byť prioritou. Navrhla počkať na vyhlásenie výzvy a znovu podať
projekt na jej rekonštrukciu. Starosta obce navrhol vykonať aspoň opravu miestnej komunikácie
v dolnej časti obce pneumotryskovou metódou z dôvodu zlého stavu vozovky po zime.
Z radu občanov bolo udelené slovo Mgr. Zuzane Alcnauerovej, zborovej farárke, ktorá
vyslovila poďakovanie za oplotenie hrobu v cintoríne v dolnej časti obce, ako aj poďakovanie za
celkovú spoluprácu obce Príbelce s cirkevným zborom.
Bod 9/ Uznesenia
Ing. Ján Parkáni prečítal súborné schválené uznesenia OcZ.
Bod 10/ Záver
Starosta obce sa poďakoval poslancom OcZ za aktívnu účasť na zasadnutí OcZ,
skonštatoval, že program zasadnutia OcZ bol prerokovaný a vyhlásil rokovanie za ukončené.
V Príbelciach, dňa 04.04.2018
Zapísala: Ing. Zuzana Lupová

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

Overovatelia:
.......................................
Ing. Pavel Ďuriš
...........................................
Ing. Zuzana Bosmanová

.....................................................
Ing. Tibor Čierny
starosta obce
Príloha: Prezenčná listina
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