Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Príbelciach,
ktoré sa konalo 25.03.2019 v Zasadacej miestnosti Obecného úradu v Príbelciach
so začiatkom o 18:00 hod.
Program rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Informácia o pripravovaných projektoch v roku 2019
5. Rôzne
6. Uznesenia
7. 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 sa opýtal poslancov,
či má niekto nejaký návrh na zmenu programu rokovania. Keďže neboli žiadne návrhy, starosta
obce konštatoval, že rokovanie OcZ je uznášaniaschopné a dal hlasovať za program zasadnutia
OcZ.
Uznesenie č. 36/2019 zo dňa 25.03.2019:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. schvaľuje
Program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Výsledok hlasovania č. 1:
Počet prítomných: 7

Počet neprítomných: 0

Nehlasovalo: 0

Za: 7 - Bc. Andrej Babiar, Jana Cesnaková, Filip Celleng, Ing. Pavel Ďuriš, Slavomír Jakuš, Ing.
Ján Parkáni, Pavel Šút
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Bod 2/ Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za predsedu návrhovej komisie bol navrhnutý Filip Celleng a za členov komisie boli
navrhnutí Ing. Pavel Ďuriš a Bc. Andrej Babiar. Za zapisovateľku bola určená Ing. Zuzana Lupová.
Za overovateľov zápisnice boli určení Jana Cesnaková a Pavel Šút.
Uznesenie č. 37/2019 zo dňa 25.03.2019:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. volí
návrhovú komisiu v zložení:
Filip Celleng
Ing. Pavel Ďuriš
Bc. Andrej Babiar
II. berie na vedomie
a) určenie zapisovateľa:
Ing. Zuzana Lupová
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b) určenie overovateľov zápisnice:
Jana Cesnaková
Pavel Šút
Výsledok hlasovania č. 2:
Počet prítomných: 7

Počet neprítomných: 0

Nehlasovalo: 0

Za: 7 - Bc. Andrej Babiar, Jana Cesnaková, Filip Celleng, Ing. Pavel Ďuriš, Slavomír Jakuš, Ing.
Ján Parkáni, Pavel Šút
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Bod 3/ Kontrola plnenia uznesení
28/2019
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
II. schvaľuje
2. Podpísať zmluvy o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Príbelce v roku 2019.
Zodpovedný: Obecný úrad Príbelce
Termín: 15. marec 2019
Starosta obce konštatoval, že toto uznesenie bolo splnené.
Uznesenie č. 38/2019 zo dňa 25.03.2019:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. berie na vedomie
Kontrolu plnenia uznesení.
Výsledok hlasovania č. 3:
Počet prítomných: 7

Počet neprítomných: 0

Nehlasovalo: 0

Za: 7 - Bc. Andrej Babiar, Jana Cesnaková, Filip Celleng, Ing. Pavel Ďuriš, Slavomír Jakuš, Ing.
Ján Parkáni, Pavel Šút
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Bod 4/ Informácia o pripravovaných projektoch v roku 2019
Starosta obce podal informáciu o prebiehajúcich projektoch v roku 2019:
-Prístavba a rekonštrukcia hasičskej zbrojnice – II. etapa, predpokladaný termín ukončenia do
30.04.2019, dokončovacie a dočisťovacie práce budú prebiehať do 15.05.2019,
- Projekt Zvyšovanie bezpečnosti v obci Príbelce – bežné výdavky musia byť použité do 31.03.2019
a kapitálové výdavky do 31.12.2019 – bolo vypísané verejné obstarávanie na úpravu ISO
kontajnerov,
- Projekt Zberný dvor odpadov Príbelce – doplnené podľa pripomienok odborného hodnotenia,
- Projekt Kompostéry podaný v rámci MR VH, kompostéry boli dodané do obce, po kontrole sa
budú prideľovať do domácností, objem kompostéra je 1050 l.
Ďalej starosta obce informoval poslancov OcZ o podaných projektoch na rok 2019:
- Oprava zvoničky na Príkľaku cez Slovenskú agentúru ŽP,
- Vybudovanie detského ihriska v obci Príbelce podaný cez Úrad vlády SR,
- Vybudovanie kamerového systému v obci Príbelce cez prevenciu kriminality Ministerstva vnútra
SR,
- Projekt „Sukňe pozberanie“ v spolupráci s FSk Bažalička cez Fond na podporu umenia,
- Projekt na úpravu domu smútku cez Ministerstvo financií SR.
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Starosta obce podal informáciu o plánovanom oplotení cintorína v dolnej časti obce
osadením brán na obidvoch prístupových cestách do cintorína, ako aj o oprave betónovej plochy
pred domom smútku.
Uznesenie č. 39/2019 zo dňa 25.03.2019:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. berie na vedomie
Informáciu o pripravovaných projektoch v roku 2019.
Výsledok hlasovania č. 4:
Počet prítomných: 7

Počet neprítomných: 0

Nehlasovalo: 0

Za: 7 - Bc. Andrej Babiar, Jana Cesnaková, Filip Celleng, Ing. Pavel Ďuriš, Slavomír Jakuš, Ing.
Ján Parkáni, Pavel Šút
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Bod 5/ Rôzne
Starosta obce v bode rôzne podal podrobné informácie o príprave programu na oslavy obce
pri príležitosti 775. výročia prvej písomnej zmienky o obci.
Piatok, 09.08.2019 bude zameraný na športové aktivity, skákacie atrakcie a maľovanie na
tvár pre deti, ukážky zručností a techniky DHZO Príbelce, ŠSK Príbelce, z CV Lešť, ukážky
kynológov, priateľský futbalový zápas a diskotéka pre mládež. Na tento deň bude zabezpečené
občerstvenie PZ Podskala Príbelce, TJD Príbelce a komerčnými predajcami.
V sobotu, 10.08.2019 sa plánujú slávnostné Služby Božie a kultúrne vystúpenia jednotlivých
umelcov. Ľudovú zábavu bude hrať Podjavorská muzika. Pre deti bude pripravené maľovanie na
tvár, lesná pedagogika a tvorivé dielne. Na tento deň bude zabezpečené občerstvenie PZ Podskala
Príbelce, DHZO Príbelce a komerčnými predajcami.
Športový program bude prebiehať na futbalovom ihrisku a kultúrne podujatie pri základnej
škole.
Ďalej v bode rôzne starosta obce podal informáciu, že v rámci projektu Cesta na trh práce
cez ÚPSVaR má obec zamestnaného jedného pracovníka p. Pavla Ďuriša. Menšie obecné služby
cez ÚPSVaR vykonávajú dvaja pracovníci p. Agneša Balážová a p. Jaroslav Balga. Starosta obce
informoval poslancov OcZ, že plánuje osloviť na kosenie verejných priestranstiev na dohodu
o vykonaní práce p. Jána Vozafa a p. Ľubomíra Oslíka. Poslanec Slavomír Jakuš navrhol počas
letných mesiacov osloviť aj študentov, ktorí by mali záujem o vykonávanie takejto práce.
Poslanec p. Filip Celleng sa informoval ohľadom sťažností, ktoré boli adresované na obecný
úrad. Ing. Zuzana Lupová odpovedala, že na obecný úrad nebola podaná žiadna sťažnosť.
Poslanci Slavomír Jakuš a Filip Celleng navrhli uskutočniť pre občanov obce verejný hovor.
Bod 6/ Uznesenia
Poslanec Filip Celleng prečítal súborné schválené uznesenia OcZ.
Bod 7/ 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.
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V Príbelciach, dňa 25.03.2019
Zapísala: Ing. Zuzana Lupová

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

Overovatelia:
..........................................
Jana Cesnaková
...........................................
Pavel Šút

.....................................................
Ing. Tibor Čiern y
starosta obce
Príloha: Prezenčná listina
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