Uznesenia z 34. zasadnutia
Obecného zastupiteľstvo v Príbelciach, ktoré sa konalo dňa 27.03.2014
133/2014

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. schvaľuje
program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Príbelciach

134/2014

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení:
Slavomír Jakuš - predseda komisie
Ivan Ďurčok - člen komisie
Milan Parkáni - člen komisie
II. berie na vedomie
určenie overovateľov zápisnice
Ing. Pavel Ďuriš
Zuzana Barcíková
a zapisovateľa
Ing. Zuzana Lupová

135/2014

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Príbelciach

136/2014

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. schvaľuje
prevádzku ZŠ Príbelce v školskom roku 2014/2015 s podmienkou jej dislokácie do
priestorov budovy Obecného úradu Príbelce

137/2014

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. schvaľuje
Trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov prenájom nehnuteľnosti evidovanej na
liste vlastníctva č. 152, pre katastrálne územie Horné Príbelce, ako stavbu Šatní TJ so
súpisným číslom 326, na pozemku registra C-KN parcelné číslo 580, o výmere 82 m2,
stavby a zariadenia vybudované v areáli futbalového ihriska v Príbelciach, na
pozemkoch registra C-KN parcelné čísla 579 a 578/3 v katastrálnom území Horné
Príbelce, a to vodný zdroj (studňa), žumpa, sociálne zariadenie na futbalovom ihrisku,
vonkajšie oplotenie areálu futbalového ihriska, lavičky pre divákov, oddeľovacie
oplotenie, zvýšené oplotenie za bránkami, na dočasné užívanie formou nájmu pre TJD
Príbelce, Príbelce 326, 991 25 Čebovce, IČO 12 618 284, 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 do 31.12.2023, 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 oddychové činnosti v záujme
aktívneho využitia voľného času obyvateľov a pre zvýšenie propagácie športovej
činnosti na zlepšenie zdravia telesnej zdatnosti mládeže a občanov.
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Zámer prenájmu majetku obce bol zverejnený na úradnej tabuli Obce Príbelce a na
webovom sídle Obce Príbelce od 07.03.2014 do 25.03.2014.
II. ukladá
Zabezpečiť podpísanie nájomnej zmluvy s dohodnutými podmienkami v termíne do
15.04.2014.
Z: Obecný úrad Príbelce
138/2014

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 sú 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 nájmu pre Športovo strelecký klub Príbelce 278, 991 25 Čebovce, IČO
35 990 074, 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 do 28.02.2015, 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.
Zámer prenájmu majetku obce bol zverejnený na úradnej tabuli Obce Príbelce a na
webovom sídle Obce Príbelce od 07.03.2014 do 25.03.2014
II. ukladá
Zabezpečiť podpísanie nájomnej zmluvy s dohodnutými podmienkami v termíne do
15.04.2014.
Z: Obecný úrad Príbelce

139/2014

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. schvaľuje
Trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov prenájom časti nehnuteľnosti evidovanej
na liste vlastníctva č. 152, pre katastrálne územie Horné Príbelce, ako stavby
Požiarnej zbrojnice so súpisným číslom 38, na pozemku registra C-KN parcelné číslo
146/3. Predmetom prenájmu sú priestory na prízemí budovy Požiarnej zbrojnice, a to
miestnosť skladu o výmere 12 m2, a priestor pod vonkajším schodišťom o výmere
3 m2, na dočasné užívanie formou nájmu 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 do
28.02.2015, 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
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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.
Zámer prenájmu majetku obce bol zverejnený na úradnej tabuli Obce Príbelce a na
webovom sídle Obce Príbelce od 07.03.2014 do 25.03.2014
II. ukladá
Zabezpečiť podpísanie nájomnej zmluvy s dohodnutými podmienkami v termíne do
15.04.2014.
Z: Obecný úrad Príbelce
140/2014

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. s c h v a ľ u j e
Prenájom nehnuteľnosti evidovanej na liste vlastníctva č. 152, pre katastrálne územie
Horné Príbelce, ako stavby bývalého Kultúrneho domu so súpisným číslom 74,
ktorého účel bol stavebnými úpravami prestavaný na obchodnú prevádzkovú
budovu, na pozemku registra C-KN parcelné číslo 35/2 o výmere 118 m2, na dočasné
užívanie formou nájmu na bistro s biliardovým stolom pre Máriu Kollárovú, Príbelce
111, 991 25 Čebovce, BISTRO-MAJA, prevádzka Príbelce 74, IČO: 33 254 389 v zmysle
uznesenia Obecného zastupiteľstva v Príbelciach č. 114/2014 zo dňa 28.1.2014 bodu
č. II./2. a uznesenia Obecného zastupiteľstva v Príbelciach č. 127/2014 zo dňa
25.2.2014 bodu č. II.. Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu určitú do
31.12.2016, za ročné nájomné vo výške 500,- €.
II. ukladá
Zabezpečiť podpísanie nájomnej zmluvy s dohodnutými podmienkami v termíne do
15.04.2014.
Z: Obecný úrad Príbelce

141/2014

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. s c h v a ľ u j e
nákup vodného vysávača pre potreby prevádzky Materskej školy Príbelce a Základnej
školy Príbelce od p. Jána Pavlovkina za navrhnutú cenu 80 Eur.

Ing. Tibor Čierny
starosta obce
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