Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Príbelciach,
ktoré sa konalo 07.12.2017 v Zasadacej miestnosti Obecného úradu v Príbelciach
so začiatkom o 18:00 hod.
Návrh programu:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Návrh VZN Obce Príbelce č. 3/2017, 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 rozpočtového opatrenia č. 2/2017
6. Návrh rozpočtu Obce Príbelce 2018-2020
7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Príbelce na obdobie január –
jún 2018
8. Žiadosť o prevod nehnuteľností
9. Rôzne
10. Uznesenia
11. 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. Starosta obce konštatoval, že
rokovanie OcZ je uznášaniaschopné za prítomnosti 4 poslancov. Nakoľko však nie je prítomná 3/5
väčšina všetkých poslancov, bod programu č. 8 - Žiadosť o prevod nehnuteľnosti starosta obce
navrhol vypustiť. Následne dal hlasovať za upravený program zasadnutia OcZ.
Uznesenie č. 219/2017 zo dňa 07.12.2017:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. schvaľuje
Upravený program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Výsledok hlasovania č. 1:
Počet prítomných: 4

Počet neprítomných: 3

Nehlasovalo: 0

Za: 4 - Ing. Pavel Ďuriš, Milan Parkáni, Ing. Ján Parkáni, Mgr. Ján Vozár
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Bod 2/ Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za predsedu návrhovej komisie bol navrhnutý Ing. Ján Parkáni a za člena komisie Mgr. Ján
Vozár. Za zapisovateľku bola určená Ing. Petronela Viazaničková. Za overovateľov zápisnice boli
určení Ing. Pavel Ďuriš a pán Milan Parkáni.
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Uznesenie č. 220/2017 zo dňa 07.12.2017
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. volí
návrhovú komisiu v zložení:
Ing. Ján Parkáni
Mgr. Ján Vozár
II. berie na vedomie
a) určenie zapisovateľa:
Ing. Petronela Viazaničková
b) určenie overovateľov zápisnice:
Ing. Pavel Ďuriš
Milan Parkáni
Výsledok hlasovania č. 2:
Počet prítomných: 4

Počet neprítomných: 3

Nehlasovalo: 0

Za: 4 - Ing. Pavel Ďuriš, Milan Parkáni, Ing. Ján Parkáni, Mgr. Ján Vozár
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Bod 3/ Kontrola plnenia uznesení
214/2017

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
III. ukladá
1. Oznámiť Okresnému úradu Veľký Krtíš, katastrálnemu odboru zmenu uznesenia
Obecného zastupiteľstva v Príbelciach v termíne do 31.12.2017.
Zodpovedný: Obecný úrad Príbelce

215/2017

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
III. ukladá
1. Oznámiť Okresnému úradu Veľký Krtíš, katastrálnemu odboru zmenu uznesenia
Obecného zastupiteľstva v Príbelciach v termíne do 31.10.2017.
Zodpovedný: Obecný úrad Príbelce

216/2017

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
II. ukladá
Odviesť finančné prostriedky pre Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko, Veľký
Krtíš v termíne do 31.10.2017.
Zodpovedný: Obecný úrad Príbelce

Starosta obce informoval poslancov OcZ, že tieto uznesenia boli splnené.
218/2017

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
II. ukladá
Zabezpečiť podpísanie kúpnej zmluvy s dohodnutými podmienkami v termíne do
28.02.2018.
Zodpovedný: Obecný úrad Príbelce

Plnenie tohto uznesenia je v termíne.
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Uznesenie č. 221/2017 zo dňa 07.12.2017:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. berie na vedomie
Kontrolu plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Príbelciach.
Výsledok hlasovania č. 3:
Počet prítomných: 4

Počet neprítomných: 3

Nehlasovalo: 0

Za: 4 - Ing. Pavel Ďuriš, Milan Parkáni, Ing. Ján Parkáni, Mgr. Ján Vozár
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Bod 4/ Návrh VZN Obce Príbelce č. 3/2017, 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. 3/2017, 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 určuje zvýšenie sadzby poplatku na území obce Príbelce pre poplatníka podľa § 2
ods. 2 písm.
a) sadzbu poplatku vo výške 0,0384 EUR za osobu a kalendárny deň, t. j. ročná sadzba poplatku je
14,00 EUR za osobu a rok.
Správca poplatku určuje na území obce Príbelce pre poplatníka podľa § 2 ods. 2 písm. b) a písm. c)
množstvový zber a interval vývozu min. 1 x za mesiac.
Výška poplatku ostala nezmenená:
a) 0,0250 EUR za liter odpadu pre nádobu s objemom 110 litrov
b) 0,0100 EUR za liter odpadu pre kontajner s objemom 1 100 litrov
(3) Správca poplatku určuje na území obce Príbelce pre poplatníka podľa § 2 ods. 2 písm. a), písm.
b) a písm. c) množstvový zber a sadzbu poplatku za drobné stavebné odpady vo výške 0,055 EUR
za kg, ktorý ostáva nezmenený.
(4) Poplatok za zber, prepravu a zneškodnenie drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín
sa určuje ako súčin sadzby poplatku a celkovej hmotnosti drobných stavebných odpadov za
kalendárny mesiac.
Ing. Lupová doplnila, že za rok 2017 sú náklady na vývoz komunálneho odpadu na jednu osobu vo
výške 17,00 €.
Poslanci s návrhom súhlasili.
Uznesenie č. 222/2017 zo dňa 07.12.2017:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Príbelce č. 3/2017, 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: 4

Počet neprítomných: 3
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Nehlasovalo: 0

Za: 4 - Ing. Pavel Ďuriš, Milan Parkáni, Ing. Ján Parkáni, Mgr. Ján Vozár
Proti: 0
Zdržalo sa: 0

Bod 5/ Návrh rozpočtového opatrenia č. 2/2017
Ing. Viazaničková predložila poslancom návrh rozpočtového opatrenia č. 2/2017 a odpovedala na
jednotlivé otázky poslancov. Poslanci sa informovali, či boli zamestnancom priznané odmeny za
rok 2017. Starosta odpovedal, že zamestnanci v trvalom pracovnom pomere dostali odmeny
a zamestnanci zamestnaní cez projekt ÚPSVaR majú pevne stanovený plat. Ďalej sa informovali
aké finančné prostriedky boli vynaložené na opravu zvoničiek. P. Viazaničková odpovedala, že na
Kráľovu zvoničku bolo vynaložených 4 397,80 €, pričom dotácia bola vo výške 3 416,50 € a na
obnovu drevenej zvoničky v dolnej časti obce bolo vynaložených 5 980,20 €, pričom dotácia bola
vo výške 5 000,00 €.
Uznesenie č. 223/2017 zo dňa 07.12.2017:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č. 2/2017 navýšením rozpočtu v príjmovej aj výdavkovej časti o 9 358,- Eur
na čiastku 253 350,- Eur.
Výsledok hlasovania č. 5:
Počet prítomných: 4

Počet neprítomných: 3

Nehlasovalo: 0

Za: 3 - Ing. Pavel Ďuriš, Ing. Ján Parkáni, Mgr. Ján Vozár
Proti: 0
Zdržalo sa: 1 – Milan Parkáni
Bod 6/ Návrh rozpočtu Obce Príbelce 2018-2020
Ing. Viazaničková predložila poslancom návrh rozpočtu obce na roky 2018-2020 a odpovedala na
otázky poslancov týkajúce sa jednotlivých položiek rozpočtu. Poslanci sa pýtali, čo obec plánuje
z výdavkov na kultúrne podujatia za 5000 €. Starosta povedal, že plánuje obnoviť akciu
rozprávkový les, ktorý sa uskutoční cez deň a večer bude kultúrny program, kde vystúpi Peter
Cmorík, predkapely, náklady budú na javisko, ozvučenie. Ďalej sa informovali koľko finančných
prostriedkov bude pridelených organizácii DHZO. P. Viazaničková odpovedala, že príjem je 5 000
€ z dotácie ako bežné príjmy + 30 000 € kapitálový príjem na prístavbu zbrojnice. Bežné výdavky
sú naplánované vo výške 7 000 € a kapitálové výdavky vo výške 35 000 €. Ďalej sa informovali aké
konkrétne plány má obec v roku 2018. Starosta odpovedal, že odpoveď na túto otázku má
pripravenú v bode rôzne. Poslanci sa zároveň informovali, či obec vyčlenila finančné prostriedky na
štúdiu, resp. projekt na kultúrny dom.
Ing. Čerpáková, hlavná kontrolórka obce, prečítala stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu
rozpočtu obce.
Poslanci s návrhom a stanoviskom súhlasili a prijali nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 224/2017 zo dňa 07.12.2017:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. schvaľuje
Rozpočet obce Príbelce na rok 2018. Rozpočet ako celok vyrovnaný:
"Bežný rozpočet"
Bežné príjmy
Rozdiel bežného rozpočtu

253 073,00 €
21 750,00 €

a
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bežné výdavky

231 323,00 €

"Kapitálový rozpočet"
Kapitálové príjmy
Rozdiel kapitálového
rozpočtu
Finančné operácie
Príjmové finančné operácie

328 420,00 €
-314 580,00 €

a

kapitálové výdavky

315 530,00 €

a

výdavkové fin.
operácie

22 700,00 €

a

výdavky spolu

897 023,00 €

Rozdiel finančných operácií

292 830,00 €

Príjmy spolu
Rozdiel príjmov a
výdavkov

897 023,00 €
0,00 €

643 000,00 €

II. b e r i e n a v e d o m i e
1. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu Obce Príbelce na rok 2018
2. Rozpočet obce Príbelce na roky 2019 – 2020.

Výsledok hlasovania č. 6
Počet prítomných: 4

Počet neprítomných: 3

Nehlasovalo: 0

Za: 3 - Ing. Pavel Ďuriš, Ing. Ján Parkáni, Mgr. Ján Vozár
Proti: 0
Zdržalo sa: 1 – Milan Parkáni

Bod 7/ Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Príbelce na obdobie január –
jún 2018
Ing. Čerpáková, hlavná kontrolórka obce, predložila poslancom návrh plánu kontrolnej činnosti
hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2018.
Poslanci s návrhom súhlasili a prijali nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 225/2017 zo dňa 07.12.2017:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Príbelce na obdobie január – jún 2018.
Výsledok hlasovania č. : 7
Počet prítomných: 4

Počet neprítomných: 3

Nehlasovalo: 0

Za: 4 - Ing. Pavel Ďuriš, Milan Parkáni, Ing. Ján Parkáni, Mgr. Ján Vozár
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Bod 8/ Rôzne
V bode rôzne starosta obce informoval poslancov o doručenej žiadosti Mgr. Zuzany Balážovej
o finančný príspevok na vydanie publikácie Od účesu po čepiec. Po vzájomnej diskusii poslanci
prijali nasledovné uznesenie:
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Uznesenie č. 226/2017 zo dňa 07.12.2017:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. berie na vedomie
Žiadosť o finančný príspevok od Mgr. Zuzany Balážovej, bytom Príbelce, s. č. 208 na vydanie publikácie Od
účesu po čepiec.
II. doporučuje
Mgr. Balážovej podať novú žiadosť v zmysle VZN č. 2/2017 o podmienkach poskytovania dotácií
z prostriedkov rozpočtu obce Príbelce účinného od 01.01.2018

Výsledok hlasovania č. : 8
Počet prítomných: 4

Počet neprítomných: 3

Nehlasovalo: 0

Za: 4 - Ing. Pavel Ďuriš, Milan Parkáni, Ing. Ján Parkáni, Mgr. Ján Vozár
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Starosta obce ďalej informoval o ústne podanej ponuke Ing. Jána Selského na odpredaj pozemku
obci Príbelce pod cintorínom v dolnej časti obce. Poslanci prijali k uvedenej téme nasledovné
uznesenie:
Uznesenie č. 227/2017 zo dňa 07.12.2017:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:

I. berie na vedomie
Ústnu žiadosť Ing. Jána Selského o predaji pozemku pod cintorínom v dolnej časti obce.
II. ukladá
Vyzvať Ing. Jána Selského, aby podal písomnú žiadosť a obecné zastupiteľstvo sa jeho žiadosťou
bude zaoberať.
Zodpovedný: obecný úrad

Výsledok hlasovania č. : 9
Počet prítomných: 4

Termín: 31. 12. 2017

Počet neprítomných: 3

Nehlasovalo: 0

Za: 4 - Ing. Pavel Ďuriš, Milan Parkáni, Ing. Ján Parkáni, Mgr. Ján Vozár
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Starosta obce Ing. Tibor Čierny ďalej informoval poslancov:
1. O prijatí Petronely Martinovej do pracovného pomeru cez projekt „Praxou k zamestnaniu“
ÚPSVaR vo Veľkom Krtíši, a to od 01.01.2018 do 30.6.2018
2. Zamestnanci obce prijatí cez projekt „Cesta na trh práce“ končia ku dňu 31.12.2017, ostáva
len Ľubomír Oslík do 30.6.2018.
3. Ťažba dreva na pni bola ukončená, vyťažilo sa cca 200 m3 drevnej hmoty v celkovej hodnote
6 240 €
4. Obec plánuje podať projekt na zberný dvor, kde je 5 %- ná spoluúčasť obce.
5. Obec sa zapojila do projektu v rámci výzvy na komunálnu techniku, kde je možné získať
nakladač so 100 % -ným financovaním dotácie
6. Obec podala projekt na úpravu nádvoria obecného úradu v rámci Programu obnovy dediny
7. Obec plánuje v priebehu budúceho roka oplotiť cintorín v dolnej časti obce
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8. Obec oplotí nájomné byty zo strany od Baltov s tým, že obec zakúpi pletivo a pán Balta
stĺpy.
Poslanci sa ďalej informovali ako prebiehajú práce na nájomných bytoch, kde ich starosta
informoval, že predpoklad kolaudácie nájomných bytov je marec – apríl 2018. Poslanci sa
ďalej informovali koľko je záujemcov o nájomné byty a akým spôsobom sa budú byty
prideľovať. Starosta odpovedal, že je podaných 19 žiadostí a prideľovanie nájomných bytov
bude mať v kompetencii bytová komisia, ktorá bude zložená z poslancov obecného
zastupiteľstva.

Bod 9/ Uznesenia
Ing. Ján Parkáni 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 07.12.2017
Zapísala: Ing. Petronela Viazaničková

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

Overovatelia:
Ing. Pavel Ďuriš

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

Milan Parkáni

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

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