Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Príbelciach,
ktoré sa konalo 13.05.2019 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. Návrh VZN Obce Príbelce č. 2/2019 o poplatkoch za služby poskytované Obcou Príbelce
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. 44/2019 zo dňa 13.05.2019:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. schvaľuje
Program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Výsledok hlasovania č. 1:
Počet prítomných: 5

Počet neprítomných: 0

Nehlasovalo: 0

Za: 5 - Bc. Andrej Babiar, Filip Celleng, Ing. Pavel Ďuriš, Slavomír Jakuš, Pavel Šút
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Bod 2/ Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za predsedu návrhovej komisie bol navrhnutý p. Slavomír Jakuš a za členov komisie boli
navrhnutí Bc. Andrej Babiar a Ing. Pavel Ďuriš. Za zapisovateľku bola určená Ing. Zuzana Lupová.
Za overovateľov zápisnice boli určení p. Filip Celleng a p. Pavel Šút.
Uznesenie č. 45/2019 zo dňa 13.05.2019:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. volí
návrhovú komisiu v zložení:
Slavomír Jakuš
Bc. Andrej Babiar
Ing. Pavel Ďuriš
II. berie na vedomie
a) určenie zapisovateľa:
Ing. Zuzana Lupová
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b) určenie overovateľov zápisnice:
Filip Celleng
Pavel Šút
Výsledok hlasovania č. 2:
Počet prítomných: 5

Počet neprítomných: 0

Nehlasovalo: 0

Za: 5 - Bc. Andrej Babiar, Filip Celleng, Ing. Pavel Ďuriš, Slavomír Jakuš, Pavel Šút
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Bod 3/ Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce konštatoval, že uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OcZ dňa 29.04.2019
neobsahovali ukladaciu časť.
Uznesenie č. 46/2019 zo dňa 13.05.2019:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. berie na vedomie
Kontrolu plnenia uznesení.
Výsledok hlasovania č. 3:
Počet prítomných: 5

Počet neprítomných: 0

Nehlasovalo: 0

Za: 5 - Bc. Andrej Babiar, Filip Celleng, Ing. Pavel Ďuriš, Slavomír Jakuš, Pavel Šút
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Bod 4/ Návrh VZN Obce Príbelce č. 2/2019 o poplatkoch za služby poskytované Obcou
Príbelce
Ing. Lupová informovala poslancov OcZ o predloženom návrhu VZN Obce Príbelce
č. 2/2019 o poplatkoch za služby poskytované Obcou Príbelce, ktorým sa upravujú podmienky
vyberania poplatkov za poskytované služby:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.

Poplatok za užívanie kultúrneho domu
Poplatok za užívanie zasadačky obecného úradu
Poplatok za užívanie priestorov bývalej základnej školy
Poplatok za užívanie školskej jedálne
Poplatok za prenájom jedálenskej súpravy
Poplatok za užívanie domu smútku
Poplatok za vyhotovenie fotokópie
Poplatok za vyhlasovanie v miestnom rozhlase
Poplatok za užívanie multifunkčného ihriska

Poslanec Slavomí Jakuš sa informoval, z čoho vychádzala obec pri stanovení výšky
jednotlivých poplatkoch. Starosta obce odpovedal, že obec sledovala reálnu spotrebu energií pri
prenájme jednotlivých objektov. Kontrolórka obce Ing. Slávka Čerpáková povedala, jednotlivé
výšky poplatkov za prenájom budov a riadu nastavila obec primerane, podobne ako iné obce.
Poslanec Filip Celleng navrhol doplniť do prílohy tohto VZN v časti I. Multifinčné ihrisko do
poznámky, že každý pondelok a stredu v čase od 18,00 - 19,00 hod. je ihrisko k dispozícii pre
členov DHZO Príbelce. Poslanci s predloženým návrhom súhlasili.
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Uznesenie č. 47/2019 zo dňa 13.05.2019:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Príbelce č. 2/2019 o poplatkoch za služby poskytované Obcou
Príbelce s pripomienkami.
Výsledok hlasovania č. 4:
Počet prítomných: 5

Počet neprítomných: 0

Nehlasovalo: 0

Za: 5 - Bc. Andrej Babiar, Filip Celleng, Ing. Pavel Ďuriš, Slavomír Jakuš, Pavel Šút
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Bod 5/ Rôzne
Starosta obce v bode rôzne informoval poslancov OcZ o odovzdávaní kompostérov do
každej domácnosti, ktoré prebehne v mesiaci máj.
Ďalej starosta obce informoval poslancov OcZ, že bola objednaná asfaltová zmes, ktorou
budú vysprávkované výtlky na určitých úsekoch miestnej komunikácie.
Starosta obce ďalej podal informáciu, že obci Príbelce bola schválená dotácia na výstavbu
detského ihriska v sume 8 000,- Eur z Úradu vlády SR. Úprava pozemku, oplotenie, ako aj
zakúpenie niektorých hracích prvkov zabezpečí obec z vlastných zdrojov. Termín realizácie
projektu sa predpokladá na jar roku 2020.
Ďalej starosta obce informoval poslancov OcZ o vyhlásenej výzve MV SR na podporu
činností súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky. Navrhol predložiť žiadosť o poskytnutie
dotácie na osadenie 2 ks meračov rýchlosti motorových vozidiel v obci. Predpokladaná cena
jedného merača sa odhaduje cca 2 300,- Eur a spolufinancovanie projektu zo strany obce je min.
5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu.
Uznesenie č. 48/2019 zo dňa 13.05.2019:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. berie na vedomie
Návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtovej kapitoly MV SR na podporu
činností súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky, a to na osadenie meračov rýchlosti
motorových vozidiel.
II. schvaľuje
Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtovej kapitoly MV SR na podporu činností
súvisiacich s bezpečnosťou cestnej premávky – výzva číslo III. Prezídia PZ 2019, na osadenie
meračov rýchlosti motorových vozidiel a spolufinancovanie projektu zo strany obce vo výške min.
5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu.
Výsledok hlasovania č. 5:
Počet prítomných: 5

Počet neprítomných: 0

Nehlasovalo: 0

Za: 5 - Bc. Andrej Babiar, Filip Celleng, Ing. Pavel Ďuriš, Slavomír Jakuš, Pavel Šút
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Poslanec Slavomír Jakuš sa informoval ohľadom sťažností na p. Miroslava Mäsiara, bytom
Malachov. Starosta obce odpovedal, že obec bude postupovať v zmysle občianskeho zákonníka.
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Bod 6/ Uznesenia
Poslanec Slavomír Jakuš 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.
V Príbelciach, dňa 13.05.2019
Zapísala: Ing. Zuzana Lupová

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

Overovatelia:
Filip Celleng

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

Pavel Šút

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

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