Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Príbelciach,
ktoré sa konalo 09.12.2019 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. 4/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Príbelce č. 3/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území obce Príbelce
5. Návrh rozpočtu Obce Príbelce 2020-2022
6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Príbelce na obdobie júl – december
2019
7. Žiadosť o pokračovanie prenájmu obecných priestorov pre SPZ – PZ Podskala Príbelce a ŠSK
Príbelce
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 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. 71/2019 zo dňa 09.12.2019:
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, Bc. Filip Celleng, Jana Cesnaková, 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 Bc. 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 Jana Cesnaková a Ing. Ján Parkáni.
Uznesenie č. 72/2019 zo dňa 09.12.2019:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. volí
návrhovú komisiu v zložení:
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Bc. Filip Celleng
Ing. Pavel Ďuriš
Bc. Andrej Babiar
II. berie na vedomie
a) určenie zapisovateľa:
Ing. Zuzana Lupová
b) určenie overovateľov zápisnice:
Jana Cesnaková
Ing. Ján Parkáni
Výsledok hlasovania č. 2:
Počet prítomných: 7

Počet neprítomných: 0

Nehlasovalo: 0

Za: 7 - Bc. Andrej Babiar, Bc. Filip Celleng, Jana Cesnaková, Ing. Pavel Ďuriš, Slavomír Jakuš,
Ing. Ján Parkáni, Pavel Šút
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Bod 3/ Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce konštatoval, že uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OcZ dňa 30.09.2019
neobsahovali ukladaciu časť.
Uznesenie č. 73/2019 zo dňa 09.12.2019:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. berie na vedomie
Kontrolu plnenia uznesení.
Výsledok hlasovania č. 3:
Za: 7 - Bc. Andrej Babiar, Bc. Filip Celleng, Jana Cesnaková, Ing. Pavel Ďuriš, Slavomír Jakuš,
Ing. Ján Parkáni, Pavel Šút
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Bod 4/ Návrh VZN Obce Príbelce č. 4/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné
nariadenie Obce Príbelce č. 3/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Príbelce
Ing. Zuzana Lupová predložila poslancom návrh VZN Obce Príbelce č. 4/2019, ktorým sa
mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Príbelce č. 3/2014 o miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Príbelce.
Správca poplatku navrhol zvýšenie sadzby poplatku na území obce Príbelce pre poplatníka
podľa § 2 ods. 2 písm. sadzbu poplatku vo výške 0,0437 EUR za osobu a kalendárny deň, t. j. ročná
sadzba poplatku 16,00 EUR za osobu a rok. Ostatné sadzby ostávajú vo VZN nezmenené.
Po krátkej diskusii, kde starosta vysvetlil otázky ohľadom nákladov na KO , výpočtu
poplatku pre zberovú spoločnosť, a keďže neboli ďalšie otázky ani iné návrhy, dal hlasovať za
predložený návrh VZN.
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Uznesenie č. 74/2019 zo dňa 09.12.2019:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Príbelce č. 4/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne
záväzné nariadenie Obce Príbelce č. 3/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Príbelce.
Výsledok hlasovania č. 4:
Počet prítomných: 7
Počet neprítomných: 0
Nehlasovalo: 0
Za: 7 - Bc. Andrej Babiar, Bc. Filip Celleng, Jana Cesnaková, Ing. Pavel Ďuriš, Slavomír Jakuš,
Ing. Ján Parkáni, Pavel Šút
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Bod 5/ Návrh rozpočtu Obce Príbelce 2020-2022
p. Henrieta Ďurišová predložila poslancom návrh rozpočtu obce na roky 2020-2022.
Následne prečítala stanovisko hlavnej kontrolórky obce Príbelce k návrhu rozpočtu obce.
Po diskusii, ktorá sa týkala zodpovedania otázok na jednotlivé položky a plány v r. 2020,
starosta obce dal hlasovať za predložený návrh rozpočtu Obce Príbelce na roky 2020-2022.
Uznesenie č. 75/2019 zo dňa 09.12.2019:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. schvaľuje
Rozpočet obce Príbelce na rok 2020. Rozpočet ako celok vyrovnaný:
"Bežný rozpočet"
Bežné príjmy
Rozdiel bežného rozpočtu
"Kapitálový rozpočet"
Kapitálové príjmy
Rozdiel kapitálového rozpočtu
Finančné operácie
Príjmové finančné operácie
Rozdiel finančných operácií
Príjmy spolu
Rozdiel príjmov a výdavkov

281 072,00 € a bežné výdavky
41 298,00 €

239 774,00 €

0,00 € a kapitálové výdavky
-18 445,00 €

18 445,00 €

0,00 € a výdavkové fin. operácie
-22 853,00 €
281 072,00 € a výdavky spolu
0,00 €

22 853,00 €
281 072,00 €

II. berie na vedomie
1 . Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu Obce Príbelce na rok 2020
2. Rozpočet obce Príbelce na roky 2021 – 2022.
Výsledok hlasovania č. 5:
Počet prítomných: 7

Počet neprítomných: 0

Nehlasovalo: 0

Za: 7 - Bc. Andrej Babiar, Bc. Filip Celleng, Jana Cesnaková, Ing. Pavel Ďuriš, Slavomír Jakuš,
Ing. Ján Parkáni, Pavel Šút
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
3

Bod 6/ Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Príbelce na obdobie júl –
december 2019
Ing. Lupová prečítala návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Príbelce na
obdobie júl – december 2019. Keďže poslanci nemali žiadne otázky, starosta obce dal hlasovať za
predložený plán kontrolnej činnosti.
Uznesenie č. 76/2019 zo dňa 09.12.2019:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. berie na vedomie
Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Príbelciach pre II. polrok 2019.
Výsledok hlasovania č. 6:
Počet prítomných: 7

Počet neprítomných: 0

Nehlasovalo: 0

Za: 7 - Bc. Andrej Babiar, Bc. Filip Celleng, Jana Cesnaková, Ing. Pavel Ďuriš, Slavomír Jakuš,
Ing. Ján Parkáni, Pavel Šút
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Bod 7/ Žiadosti o pokračovanie prenájmu obecných priestorov pre SPZ – PZ Podskala
Príbelce a ŠSK Príbelce
Starosta obce oboznámil poslancov OcZ o žiadosti SPZ – PZ Podskala Príbelce
o pokračovanie prenájmu obecných priestorov a to pozemku pri požiarnej zbrojnici, ako aj
miestnosti v požiarnej zbrojnici a priestoru pod schodami. Ročné nájomné požadujú 1 Eur
a nájomnú zmluvu uzatvoriť po dobu 20 rokov. Poslanec Ing. Ján Parkáni navrhol, aby bola
nájomná zmluva uzavretá na kratšiu dobu. Poslanec Slavomír Jakuš navrhol dobu prenájmu 5
rokov. Poslanec Ing. Pavel Ďuriš vysvetlil, že SPZ – PZ Podskala Príbelce plánuje počas prenájmu
investovať do týchto priestorov vlastné finančné prostriedky. Starosta podal návrh, aby nájomná
zmluva bola uzavretá na 10 rokov a za tento návrh dal hlasovať:
Výsledok hlasovania bol:
Počet prítomných: 7

Počet neprítomných: 0

Nehlasovalo: 0

Za: 4 - Bc. Andrej Babiar, Jana Cesnaková, Slavomír Jakuš, Ing. Ján Parkáni
Proti: 1 – Ing. Pavel Ďuriš
Zdržalo sa: 2 – Bc. Filip Celleng, Pavel Šút
Tento návrh nebol schválený.
Poslanec Ing. Pavel Ďuriš podal pozmeňujúci návrh, aby nájomná zmluva bola uzavretá po
dobtu 15 rokov. Starosta obce dal hlasovať za tento návrh:
Výsledok hlasovania bol:
Počet prítomných: 7

Počet neprítomných: 0

Nehlasovalo: 0

Za: 6 - Bc. Andrej Babiar, Bc. Filip Celleng, Jana Cesnaková, Ing. Pavel Ďuriš, Ing. Ján Parkáni,
Pavel Šút
Proti: 1 – Slavomír Jakuš
Zdržalo sa: 0
Tento návrh bol schválený.
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Následne sa pristúpilo k hlasovaniu o prenájme ako celku.
Uznesenie č. 77/2019 zo dňa 09.12.2019:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. schvaľuje
Trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov prenájom časti nehnuteľnosti evidovanej na liste
vlastníctva č. 152, pre katastrálne územie Horné Príbelce:
1. 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,
2. ako pozemok pri budove Požiarnej zbrojnice na pozemku registra C-KN č. 146/1 o výmere 4 m2
za účelom umiestnenia chladiarenského boxu,
- na dočasné užívanie formou prenájmu pre SPZ – Poľovnícke združenie Podskala Príbelce, 991 25
Čebovce, IČO 31 934 404, v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov, ako prenájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Nájomná
zmluva bude uzatvorená na dobu určitú od 01.01.2020 do 31.12.2034, za ročné nájomné vo výške 1
€.
Dôvod prípadu hodného osobitného zreteľa je:
Utváranie podmienok na zachovanie, zveľaďovanie, ochranu a optimálne využívanie genofondu
zveri a ostatnej fauny ako prírodného bohatstva Slovenskej republiky. Dbalosť o zachovávanie
tradícií a kultúrnych hodnôt poľovníctva ako súčasti národného a prírodného dedičstva
a o zachovávanie poľovníckej etiky, podieľanie 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.
II. ukladá
Zabezpečiť podpísanie nájomnej zmluvy s dohodnutými podmienkami v termíne do 31.12.2019.
Zodpovedný: Obecný úrad Príbelce
Výsledok hlasovania č. 7:
Počet prítomných: 7

Počet neprítomných: 0

Nehlasovalo: 0

Za: 6 - Bc. Andrej Babiar, Bc. Filip Celleng, Jana Cesnaková, Ing. Pavel Ďuriš, Ing. Ján Parkáni,
Pavel Šút
Proti: 0
Zdržalo sa: 1 – Slavomír Jakuš
Starosta obce oboznámil poslancov OcZ o žiadosti ŠSK Príbelce o prenájom priestorov pod
Materskou školou Príbelce, ktoré dlhodobo užívajú. Starosta navrhol uzavrieť nájomnú zmluvu po
dobu 5 rokov za ročné nájomné vo výške 1 Eur. Keďže poslanci nemali iný návrh, starosta obce dal
hlasovať za tento návrh.
Uznesenie č. 78/2019 zo dňa 09.12.2019:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. schvaľuje
Trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov prenájom časti 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 Športovo strelecký klub Príbelce, 991 25 Čebovce, IČO
35 990 074, v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
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neskorších predpisov, ako prenájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Nájomná zmluva bude
uzatvorená na dobu určitú od 01.01.2020 do 31.12.2024 za ročné nájomné vo výške 1 €.
Dôvod prípadu hodného osobitného zreteľa je:
Utváranie 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 zlepšenie telesnej zdatnosti mládeže a občanov.
II. ukladá
Zabezpečiť podpísanie nájomnej zmluvy s dohodnutými podmienkami v termíne do 31.12.2019.
Zodpovedný: Obecný úrad Príbelce
Výsledok hlasovania č. 8:
Počet prítomných: 7

Počet neprítomných: 0

Nehlasovalo: 0

Za: 7 - Bc. Andrej Babiar, Bc. Filip Celleng, Jana Cesnaková, Ing. Pavel Ďuriš, Slavomír Jakuš,
Ing. Ján Parkáni, Pavel Šút
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Bod 8/ Rôzne
Starosta obce v bode rôzne informoval poslancov OcZ o žiadosti p. Mariana Dibalu a p. Evy
Dibalovej, trvale bytom Veľký Krtíš, A. H. Škultétyho 372/12 o kúpu novovytvoreného pozemku
registra C-KN parcelné číslo 591/2 o celkovej výmere 72 m2, druh pozemku zastavané plochy a
nádvoria, katastrálne územie: Dolné Príbelce, ktorý vyhotovila Ing. Viktória Dobosová, Geodetická
kancelária, Cesta Slobody 580/21, 991 28
Vinica. Predmetný pozemok sa nachádza
v bezprostrednom susedstve nehnuteľností – pozemkov registra C-KN parcely č. 342, o výmere 985
m², druh pozemku zastavané plochy a nádvoria a parcely č. 343, o výmere 551 m2, druh pozemku
záhrady a stavby rodinného domu č. s. 137, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve kupujúcich a bude
tvoriť prístup k vlastným pozemkom. Starosta obce navrhol predmetný pozemok predať v cene 3,32
Eur za m2. Poslankyňa p. Jana Cesnaková navrhla sumu 3,50 Eur a poslanec Bc. Filip Celleng
4,00 Eur za m2.
Starosta obce dal hlasovať za návrh poslankyne p. Jany Cesnakovej, aby sa predmetný
pozemok o výmere 72 m2 predal za cenu 3,50 Eur za m2, čo predstavuje celkovú sumu 252,00 Eur.
Poslanci OcZ prijali nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 79/2019 zo dňa 09.12.2019:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. berie na vedomie
Žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti – žiadatelia: Marian Dibala a Eva Dibalová, trvale bytom Veľký
Krtíš, A. H. Škultétyho 372/12.
II. schvaľuje
1. že, nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Obec Príbelce odpredať v zmysle časti II. bod 2 tohto uznesenia
je pre Obec Príbelce neupotrebiteľným a prebytočným majetkom.
2. zámer odpredať z majetku Obce Príbelce nehnuteľnosť – časť pozemku registra
E-KN
parcelné číslo 1221, druh pozemku ostatné plochy a časť pozemku registra
E-KN parcelné
číslo 1228, druh pozemku ostatné plochy ktoré sú zapísané na LV
č. 1111, pre okres:
Veľký Krtíš, obec: Príbelce, katastrálne územie: Dolné Príbelce, v katastri nehnuteľností je
predmetná časť nehnuteľnosti označená ako pozemok registra C-KN parcelné číslo 591, druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria. Predmetom predaja je pozemok, ktorý je zaznačený
6

v geometrickom pláne, ktorý vyhotovila Ing. Viktória Dobosová, Geodetická kancelária, Cesta
Slobody 580/21, 991 28 Vinica, pod č. 50927281-/19 dňa 25.11.2019, čo v prírode predstavuje
novovytvorený pozemok registra C-KN a to parcelné číslo 591/2, o výmere 72 m², druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria za kúpnu cenu 3,50 € / 1 m² čo pri výmere 72 m² predstavuje celkovú
kúpnu cenu 252,00 € pre kupujúcich: Mariana Dibalu, nar. 24.03.1963, a Evu Dibalovú, rod.
Daubnerovú, nar. 14.04.1971, trvale bytom Veľký Krtíš, A. H. Škultétyho 372/12.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že odkupovaný pozemok sa nachádza
v bezprostrednom susedstve nehnuteľností – pozemkov registra C-KN parcely č. 342, o výmere 985
m², druh pozemku zastavané plochy a nádvoria a parcely č. 343, o výmere 551 m2, druh pozemku
záhrady a stavby rodinného domu č. s. 137, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve kupujúcich a bude
tvoriť prístup k vlastným pozemkom.
III. ukladá
Zverejniť zámer na prevod majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Zodpovedný: Obecný úrad Príbelce
Termín: 13.12.2019
Výsledok hlasovania č. 9:
Počet prítomných: 7

Počet neprítomných: 0

Nehlasovalo: 0

Za: 6 - Bc. Filip Celleng, Jana Cesnaková, Ing. Pavel Ďuriš, Slavomír Jakuš, Ing. Ján Parkáni,
Pavel Šút
Proti: 0
Zdržalo sa: 1 – Bc. Andrej Babiar
Ďalej v bode rôzne starosta obce prečítal Žiadosť o prerokovanie listu na najbližšom
zasadnutí OcZ od p. Pavla Kollára, trvale bytom Príbelce, Dolné Príbelce s. č. 243, ktorý v liste
predložil požiadavky o prerokovanie jednotlivých bodov a prosil poslancov OcZ o písomné
stanovisko. Poslanci OcZ sa zaoberali jednotlivými bodmi žiadosti a jednohlasne sa uzniesli, aby
p. Pavlovi Kollárovi bolo doručené písomné stanovisko, tak ako bolo dohodnuté na zasadnutí OcZ.
Uznesenie č. 80/2019 zo dňa 09.12.2019:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. berie na vedomie
Žiadosť o prerokovanie listu na najbližšom zasadnutí OZ od p. Pavla Kollár, trvale bytom Príbelce,
Dolné Príbelce s. č. 243.
Výsledok hlasovania č. 10:
Počet prítomných: 7
Počet neprítomných: 0

Nehlasovalo: 0

Za: 7 - Bc. Andrej Babiar, Bc. Filip Celleng, Jana Cesnaková, Ing. Pavel Ďuriš, Slavomír Jakuš,
Ing. Ján Parkáni, Pavel Šút
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Starosta obce ďalej v bode rôzne prečítal Žiadosť o záväzné stanovisko Obce Príbelce
k žiadosti o výrube jednej lipy malolistej na obecnom pozemku od p. Jána Cibuľu, trvale bytom
Príbelce, Dolné Príbelce s. č. 154.
Starosta obce podal informáciu, že Obec Príbelce ako vlastník pozemku, na ktorom dreviny
rastú, podala žiadosť na Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor starostlivosti o ŽP, o vydanie súhlasu na
výrub dreviny – lipy malolistej, ktorý túto žiadosť zamietol. Nato bola podaná ďalšia žiadosť na
výrub moruše bielej, ktorý vydal v tomto prípade kladné stanovisko na výrub. Starosta obce navrhol
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p. Jánovi Cibuľovi, aby sám osobne požiadal o výrub drevín a Obec Príbelce vydá súhlas vlastníka
pozemku, tak ako mu to oznámil aj listom zo dňa 10.10.2019. Poslanci OcZ navrhli, aby Obec
Príbelce ešte raz písomne o tejto možnosti informovala p. Jána Cibuľu.
Uznesenie č. 81/2019 zo dňa 09.12.2019:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. berie na vedomie
Žiadosť o záväzné stanovisko Obce Príbelce k žiadosti o výrube jednej lipy malolistej na obecnom
pozemku p. Jána Cibuľu, trvale bytom Príbelce, Dolné Príbelce s. č. 154.
Výsledok hlasovania č. 11:
Počet prítomných: 7
Počet neprítomných: 0

Nehlasovalo: 0

Za: 7 - Bc. Andrej Babiar, Bc. Filip Celleng, Jana Cesnaková, Ing. Pavel Ďuriš, Slavomír Jakuš,
Ing. Ján Parkáni, Pavel Šút
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
V bode rôzne poslanec Ing. Ján Parkáni upozornil na nefunkčnosť miestneho rozhlasu
v časti obce Horné Príbelce pri rodinnom dome s. č. 43 p. Zuzany Kovšovej.
Ďalej upozornil na posunutú dopravnú značku označujúce Obec Príbelce na štátnej ceste pri
vstupe do obce smerom od obce Čebovce.
Poslanec Ing. Pavel Ďuriš sa ďalej v bode rôzne informoval ohľadom využívania obecných
dopravných prostriedkov pre občanov obce, resp. organizácie pôsobiace v obci.
Bod 9/ Uznesenia
Poslanec Bc. Filip Celleng 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 09.12.2019
Zapísala: Ing. Zuzana Lupová

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

Overovatelia:
Jana Cesnaková

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

Ing. Ján Parkáni
...........................................

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