Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Príbelciach,
ktoré sa konalo 27.01.2020 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. 1/2020, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Obce
Príbelce č. 1/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťaťa Materskej školy
Príbelce a jej súčasti Školskej jedálne pri Materskej škole Príbelce so sídlom na území obce
Príbelce v znení Všeobecne záväzného nariadenia Obce Príbelce č. 2/2018 a č. 1/2019
5. Návrh rozpočtového opatrenia č. 1/2020
6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Príbelce na obdobie január – jún 2020
7. Návrh na predaj nehnuteľností – pozemku pred rodinným domom č. 137
8. Návrh na prenájom nehnuteľností – objektu bývalého bistra
9. Návrh na zapojenie sa do projektu „WIFI pre Teba“
10. Rôzne
11. Uznesenia
12. 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. 82/2020 zo dňa 27.01.2020:
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 p. Pavel Šút a za členov komisie boli
navrhnutí Ing. Ján Parkáni a p. Jana Cesnaková. Za zapisovateľku bola určená Ing. Zuzana Lupová.
Za overovateľov zápisnice boli Ing. Pavel Ďuriš a Bc. Andrej Babiar.
Uznesenie č. 83/2020 zo dňa 27.01.2020:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. volí
návrhovú komisiu v zložení:
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Pavel Šút – predseda komisie
Ing. Ján Parkáni – člen komisie
Jana Cesnaková – člen komisie
II. berie na vedomie
a) určenie zapisovateľa:
Ing. Zuzana Lupová
b) určenie overovateľov zápisnice:
Ing. Pavel Ďuriš
Bc. Andrej Babiar
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
77/2019
II. ukladá
Zabezpečiť podpísanie nájomnej zmluvy s dohodnutými podmienkami v termíne do
31.12.2019. Zodpovedný: Obecný úrad Príbelce
Starosta obce konštatoval, že toto uznesenie bolo splnené.
78/2019

II. ukladá
Zabezpečiť podpísanie nájomnej zmluvy s dohodnutými podmienkami v termíne do
31.12.2019. Zodpovedný: Obecný úrad Príbelce
Starosta obce konštatoval, že toto uznesenie bolo splnené.

79/2019

II. ukladá
Zverejniť zámer na prevod majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Zodpovedný: Obecný úrad Príbelce
Termín: 13.12.2019
Starosta obce konštatoval, že toto uznesenie bolo splnené.

Uznesenie č. 84/2020 zo dňa 27.01.2020:
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
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Bod 4/ Návrh VZN Obce Príbelce č. 1/2020, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Príbelce č. 1/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy
Príbelce a jej súčasti Školskej jedálne pri Materskej škole Príbelce so sídlom na území obce
Príbelce v znení Všeobecne záväzného nariadenia Obce Príbelce č. 2/2018 a č. 1/2019
Starosta obce oboznámil poslancov OcZ s predkladaným návrhom VZN. Vysvetlil, že
finančné prostriedky sa obci prideľujú podľa počtu zapísaných detí v materskej škole k
15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka. Pri stanovení dotácie na mzdy a prevádzku MŠ
sa vychádza z celkového výnosu dane z príjmov FO SR a z celkového prepočítaného počtu detí.
Výška dotácia na školské zariadenia na rok 2020, ktoré obec obdrží, predstavuje spolu sumu
60 645,72 Eur. V rozpočte na rok 2020 pre materskú školu a školskú jedáleň sa predpokladá
výdavok vo výške 71 501,00 Eur. Keďže poslanci nemali otázky, starosta obce dal hlasovať za
návrh VZN.
Uznesenie č. 85/2020 zo dňa 27.01.2020:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Príbelce č. 1/2020, ktorým sa mení Všeobecne záväzné
nariadenie Obce Príbelce č. 1/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej
školy Príbelce a jej súčasti Školskej jedálne pri Materskej škole Príbelce so sídlom na území obce
Príbelce v znení Všeobecne záväzného nariadenia Obce Príbelce č. 2/2018 a č. 1/2019.
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 rozpočtového opatrenia č. 1/2020
Starosta obce oboznámil poslancov OcZ s predloženým návrhom Rozpočtového opatrenia
č. 1/2020 a jeho jednotlivými položkami, v ktorých došlo k úprave. Keďže poslanci OcZ nemali
otázky, starosta obce dal hlasovať za predložený návrh Rozpočtového opatrenia č. 1/2020.
Uznesenie č. 86/2020 zo dňa 27.01.2020:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č. 1/2020 navýšením rozpočtu v príjmovej aj výdavkovej časti o 40 070,- Eur
na čiastku 321 142,- Eur.
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
Bod 6/ Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Príbelce na obdobie január
– jún 2020
Ing. Lupová prečítala návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Príbelce na
obdobie január – jún 2020. Keďže poslanci nemali žiadne otázky, starosta obce dal hlasovať za
predložený plán kontrolnej činnosti.
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Uznesenie č. 87/2020 zo dňa 27.01.2020:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. berie na vedomie
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Príbelce na obdobie január – jún 2020.
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/ Návrh na predaj nehnuteľností – pozemku pred rodinným domov č. 137
Starosta obce informoval poslancov OcZ o zverejnenom zámere na predaj nehnuteľného
majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre kupujúcich Mariana Dibalu a Evu
Dibalovú, trvale bytom Veľký Krtíš, A. H. Škultétyho 372/12, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria o výmere 72 m2 za kúpnu cenu 3,50 €/1m2, čo predstavuje celkovú kúpnu cenu 252,00 €,
ktorý sa nachádza v bezprostrednom susedstve rodinného domu s. č. 137. Zároveň upozornil
poslancov, že za tento návrh sa hlasuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Uznesenie č. 88/2020 zo dňa 27.01.2020:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. schvaľuje
predaj majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, predaj pozemku vo vlastníctve Obce
Príbelce, a to:
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
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.
II. ukladá
Zabezpečiť podpísanie kúpnej zmluvy s dohodnutými podmienkami v termíne do 29.02.2020.
Zodpovedný: Obecný úrad Príbelce
Výsledok hlasovania č. 7:
Počet prítomných: 7

Počet neprítomných: 0
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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/ Návrh na prenájom nehnuteľností – objektu bývalého bistra
Starosta obce oboznámil poslancov OcZ, že dňom 30.11.2019 ukončila prevádzkovanie
Bistra v budove bývalého kultúrneho domu v Horných Príbelciach prenajímateľka Zdenka
Nosáľová, bytom Príbelce č. 21 a priestory budovy a priľahlého pozemku vrátila obci v súlade
s nájomnou zmluvou. V súčasnosti je táto budova nevyužitá a Obec Príbelce má záujem
o ponúknutie na prenájom prípadným ďalším prenajímateľom. Starosta obce navrhol, že ponúknutie
objektu s priľahlým pozemkom sa bude realizovať formou obchodnej verejnej súťaže, s tým, že
záujemcovia môžu do svojho zámeru prenájmu uviesť aj iné možné účely na prenájom ako bol
doterajší spôsob užívania. Zároveň upozornil, že vnútorné priestory si vyžadujú aj nevyhnutné
menšie stavebné úpravy, ktoré by mal uskutočniť vlastník stavby ešte pred odovzdaním objektu do
prenájmu. Obchodná verejná súťaž bude zverejnená v okresnom týždenníku Pokrok, na webovom
sídle obce Príbelce a na úradnej tabuli obce Príbelce. Keďže poslanci nemali ďalšie otázky, starosta
obce dal hlasovať za tento bod programu rokovania OcZ.
Uznesenie č. 89/2020 zo dňa 27.01.2020:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. berie na vedomie
Informáciu o možnosti vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže na prenájom budovy Obce Príbelce, s.
č. 74 a priľahlého pozemku.
II. schvaľuje
Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na
prenájom stavby bývalého kultúrneho domu, ktorý bol stavebnými úpravami prestavaný na
obchodnú prevádzkovú budovu s. č. 74, nachádzajúcu sa na parcele č. C-KN 35/2 o výmere 118 m2
a priľahlý pozemok, (na ktorej sa nachádza terasa), nachádzajúci sa na parcele C-KN č. 35/1
o výmere 120 m v katastrálnom území Horné Príbelce, zapísanej na LV č. 152. Ako kritérium pre
hodnotenie návrhov sa stanovuje najvyššia cena za 1 m2/rok spolu za nebytové priestory a priľahlý
pozemok.
III. ukladá
Vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na prenájom
budovy Obce Príbelce, s. č. 74 a priľahlého pozemku.
Zodpovedný: Obecný úrad Príbelce
Termín: 29.02.2020
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 9/ Návrh na zapojenie sa do projektu „WIFI pre Teba“
Starosta obce informoval poslancov OcZ, že Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky
pre investície a informatizáciu ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná
infraštruktúra 2014 – 2020 v zastúpení Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky ako
Riadiaceho orgánu pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 vyhlásil výzvu
č. OPII-2018/7/1-DOP na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
so zameraním na podporu „WIFI pre Teba“.
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Oprávnenými žiadateľmi sú obce a mestá. Hlavnou aktivitou projektu je budovanie
regionálnych sietí s technologickou neutralitou otvorených pre všetkých operátorov s ohľadom na
cieľ 100% pokrytia 30 Mbit/s. Oprávnenou hlavnou aktivitou je nákup HW a krabicového softvéru.
V rámci projektu sa predpokladá zriadenie maximálne 10 prístupových bodov. Tieto miesta musia
byť verejné, (verejne prístupné). Tieto miesta musia mať v blízkosti prístup na rozvod elektrickej
energie.
Obec navrhuje nasledovných 10 lokalít pre zriadenie prístupových bodov pre wifi:
1. Oddychová zóna pri Obecnom úrade a Kultúrnom dome, parcela C-KN č. 234, (E-KN č.
12), katastrálne územie Dolné Príbelce, zapísaná na LV č. 1111
2. Oddychová zóna pri Drevenej zvoničke v Dolných Príbelciach, parcela C-KN č. 318 a
589/1, (E-KN 1221), katastrálne územie Dolné Príbelce, zapísaná na LV č. 1111
3. Areál Materskej školy v Dolných Príbelciach, parcela C-KN č. 101/1, zapísaná na LV č.
1111, katastrálne územie Dolné Príbelce,
4. Areál Hasičskej zbrojnice v Dolných Príbelciach, parcela C-KN č. 103/5, zapísaná na LV č.
1111, katastrálne územie Dolné Príbelce,
5. Areál bývalej Základnej školy v Dolných Príbelciach, parcela C-KN č. 103/3, zapísaná na
LV č. 1111, katastrálne územie Dolné Príbelce,
6. Oddychová zóna pri Altánku v Horných Príbelciach, parcela C-KN č. 35/2, zapísaná na LV
č. 152, katastrálne územie Horné Príbelce,
7. Oddychová zóna pri Murovanej zvoničke v Horných Príbelciach, parcela C-KN č. 76/2
a 320/1 zapísaná na LV č. 152, katastrálne územie Horné Príbelce,
8. Areál Požiarnej zbrojnice v Horných Príbelciach, parcela C-KN č. 146/1, zapísaná na LV č.
152, katastrálne územie Horné Príbelce,
9. Areál Futbalového ihriska, parcela C-KN č. 580, zapísaná na LV č. 152, katastrálne územie
Horné Príbelce,
10. Zastávka autobusu v smere od mesta Veľký Krtíš, parcela C-KN č. 50/2, zapísaná na LV č.
1111, katastrálne územie Dolné Príbelce.
Po krátkej diskusii, starosta obce dal hlasovať za tento návrh.
Uznesenie č. 90/2020 zo dňa 27.01.2020:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. berie na vedomie
Informáciu o možnosti zapojenia sa do výzvy č. OPII-2018/7/1-DOP na predkladanie Žiadostí
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na podporu „WIFI pre Teba“.
II. schvaľuje
Predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu „WIFI pre Teba“
nasledovne:
 Realizácia projektu s názvom „Wifi pre Teba“.
 Výška maximálneho celkového spolufinancovania 5 % z celkových oprávnených výdavkov
projektu zo strany žiadateľa - Obce Príbelce, čo predstavuje max. 750,- EUR.
 Kód výzvy: OPII-2018-7/1-DOP.
 Operačný program: Integrovaná infraštruktúra (SO OPII) 2014 – 2020.
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
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Bod 10/ Rôzne
Starosta obce v bode rôzne informoval poslancov OcZ o návrhu pre zmenu trvalého
dopravného značenia Obec „Príbelce“ na ceste č. I/75 pre smer jazdy Čebovce – Dolné Plachtince
a Dolné Plachtince – Čebovce z Okresného riaditeľstva Policajného zboru vo Veľkom Krtíši, kde
tabule označujúce Obec „Príbelce“ by mali byť presunuté pred križovatku pri futbalovom ihrisku.
Ďalej starosta obce v bode rôzne podal informáciu, že na základe dohody medzi
regionálnymi združeniami miest a obcí a Slovenskou autobusovou dopravou Zvolen bude obnovená
prímestská autobusová doprava v jednotlivých okresoch Banskobystrického samosprávneho kraja.
Všetky náklady spojené s objednávkou dopravy preplatí mestám a obciam Banskobystrický
samosprávny kraj.
Poslanec p. Slavomír Jakuš sa informoval ohľadom odstrelených psoch v obci Príbelce,
o ktorých sa dozvedel zo sociálnych sietí. Starosta obce navrhol zabezpečiť odchyt túlavých psov
v obci, pokiaľ poslanci nájdu v rozpočtu finančné prostriedky.
Z radu občanov sa o slovo prihlásil p. Pavol Kollár, ktorý sa informoval, aká je garancia
autobusovej dopravy. Starosta obce zopakoval postup obcí pri rokovaní o obnovení autobusových
liniek v kraji. Pánovi Pavlovi Kollárovi sa prihovoril poslanec Bc. Filip Celleng ohľadom článku,
ktorý napísal do týždenníka Pokrok ako kritiku na oslavy obce konané pri príležitosti 775. výročia
I. písomnej zmienky o obci Príbelce. Poslanec Ing. Ján Parkáni tiež podotkol, že pán Kollár
kritizoval použitie hasičskej peny pre deti na oslavách obce, ktorá bola vyrobená z detského
šampónu. Po búrlivej diskusii, starosta obce napokon pokračoval v diskusii odovzdaním slova
ďalšej osobe, ktorá sa prihlásila o slovo.
Z radu občanov sa ďalej o slovo prihlásila Mgr. Zuzana Alcnauerová, ktorá sa informovala,
či sa neplánuje s navýšením poplatku za pobyt dieťaťa v materskej škole z dôvodu, že pridelené
finančné prostriedky nepokrývajú celkové náklady na chod materskej školy. Starosta obce
odpovedal, že poplatok za pobyt dieťaťa v materskej škole sa schvaľoval minulý kalendárny rok.
Z radov poslancov a prítomných zástupcov materskej školy boli nesúhlasné stanoviská so zvýšením
poplatku na 8 Eur za mesiac zo súčasných 7 Eur, preto jeho navýšenie v súčasnej dobe nenavrhuje.
Ďalej Mgr. Zuzana Alcnauerová sa opýtala poslancov, či chcú podporiť mládež práve vybudovaním
wifi zónami v obci, pričom ona je proti tomu. Zároveň navrhla riešiť napojenosť na energiu
solárnymi panelmi.
V závere podotkla, že podľa jej informácií, oslavy obce, ktoré sa organizovali v roku 2019
pri príležitosti 775. výročia I. písomnej zmienky o obci, sa občanom páčili.
Bod11/ Uznesenia
Poslanec Pavel Šút prečítal súborné schválené uznesenia OcZ.
Bod 12/ 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 27.01.2020
Zapísala: Ing. Zuzana Lupová

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

Overovatelia:
Ing. Pavel Ďuriš

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

Bc. Andrej Babiar

...........................................
............................................
Ing. Tibor Čierny
starosta obce
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