Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Príbelciach,
ktoré sa konalo 09.04.2015 v Zasadacej miestnosti Obecného úradu v Príbelciach
so začiatkom o 18:00 hod.
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Schválenie prenájmu majetku obce:
- Časť priestorov suterénu Materskej školy pre Športovo strelecký klub Príbelce
- Časť priestorov budovy Požiarnej zbrojnice pre SPZ – Poľovnícke združenie Podskala
Príbelce
5. Schválenie prenájmu nebytových priestorov na 1. poschodí budovy požiarnej zbrojnice na
zriadenie stolárskej dielne pre Jána Križana, bytom Senohrad 286
6. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na výstavbu nájomných bytov
7. Prerokovanie možností prevádzky Základnej školy Príbelce v školskom roku 2015/2016
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. Zároveň
konštatoval, že rokovanie OcZ je uznášaniaschopné a následne dal hlasovať za predložený program
zasadnutia OcZ.
Uznesenie č. 19/2015 zo dňa 09.04.2015:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. schvaľuje
Program zasadnutia obecného zastupiteľstva
Výsledok hlasovania č. 1:
Počet prítomných: 7

Počet neprítomných: 0

Nehlasovalo: 0

Za: 7 - Ing. Bosmanová, Mgr. M. Cesnak, Ing. D. Oslík, Bc. M. Macková, Bc. J. Parkáni, M.
Parkáni, Mgr. J. Vozár
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Bod 2/ Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za predsedu návrhovej komisie bola navrhnutá Ing. Zuzana Bosmanová a za členov komisie
boli navrhnutí Ing. Drahomír Oslík a Milan Parkáni. Za zapisovateľku bola určená Ing. Zuzana
Lupová. Za overovateľov zápisnice boli určení Bc. Mária Macková a Bc. Ján Parkáni.
Uznesenie č. 20/2015 zo dňa 09.04.2015:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. volí
návrhovú komisiu v zložení:
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Ing. Zuzana Bosmanová – predseda komisie
Ing. Drahomír Oslík – člen komisie
Milan Parkáni – člen komisie
II. berie na vedomie
a) určenie zapisovateľa:
Ing. Zuzana Lupová
b) určenie overovateľov zápisnice:
Bc. Mária Macková
Bc. Ján Parkáni
Výsledok hlasovania č. 2:
Počet prítomných: 7

Počet neprítomných: 0

Nehlasovalo: 0

Za: 7 - Ing. Bosmanová, Mgr. M. Cesnak, Ing. D. Oslík, Bc. M. Macková, Bc. J. Parkáni, M.
Parkáni, Mgr. J. Vozár
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Bod 3/ Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce informoval, že uznesenia zo dňa 18.03.2015 neobsahovali ukladaciu časť.
Uznesenie č. 21/2015 zo dňa 09.04.2015:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. berie na vedomie
Kontrolu plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Príbelciach
Výsledok hlasovania č. 3:
Počet prítomných: 7

Počet neprítomných: 0

Nehlasovalo: 0

Za: 7 - Ing. Bosmanová, Mgr. M. Cesnak, Ing. D. Oslík, Bc. M. Macková, Bc. J. Parkáni, M.
Parkáni, Mgr. J. Vozár
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Bod 4/ Schválenie prenájmu majetku obce:
- Časť priestorov suterénu Materskej školy pre Športovo strelecký klub Príbelce
Starosta obce podal informáciu, že Obec Príbelce zverejnila Zámer prenajať nehnuteľný
majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Športovo strelecký klub Príbelce na úradnej
tabuli v obci a na webovom sídle obce dňa 16.02.2015 a zvesila dňa 10.03.2015.
Pán Parkáni sa informoval o výpovednej lehote prenájmu časti priestorov suterénu
Materskej školy pre Športovo strelecký klub Príbelce.
Starosta obce odpovedal, že výpovedná lehota je v návrhu zmluvy uvedená jednomesačná
z dôvodu omeškania o viac ako jeden mesiac úhrady nájomného alebo z dôvodu, že nájomca dá
predmet zmluvy do prenájmu.
Pán Parkáni uviedol, že z dôvodu nízkeho ročného nájomného ako aj uzavretia nájomnej
zmluvy až do 31.12.2019 navrhol uviesť do nájomnej zmluvy, že prenajímateľ si vyhradzuje právo
vypovedať nájomnú zmluvu v lehote 1 mesiac bez udania dôvodu nájomcovi.
Keďže poslanci OcZ nemali ďalšie pripomienky, starosta obce informoval poslancov, že
prenájom majetku obce sa schvaľuje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
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Uznesenie č. 22/2015 zo dňa 09.04.2015:
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
neskorších predpisov, ako prenájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Nájomná zmluva bude
uzatvorená na dobu určitú do 31.12.2019, za ročné nájomné vo výške 1 € s výpovednou lehotou 1
mesiac.
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 30.04.2015
Zodpovedný: Obecný úrad Príbelce
Výsledok hlasovania č. 4:
Počet prítomných: 7

Počet neprítomných: 0

Nehlasovalo: 0

Za: 7 - Ing. Bosmanová, Mgr. M. Cesnak, Ing. D. Oslík, Bc. M. Macková, Bc. J. Parkáni, M.
Parkáni, Mgr. J. Vozár
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Časť priestorov budovy Požiarnej zbrojnice pre SPZ – Poľovnícke združenie
Podskala Príbelce
Starosta obce podal informáciu, že Obec Príbelce zverejnila Zámer prenajať nehnuteľný
majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre SPZ – Poľovnícke združenie Podskala
Príbelce na úradnej tabuli v obci a na webovom sídle obce dňa 16.02.2015 a zvesila dňa
10.03.2015.
Pán Parkáni navrhol uviesť do nájomnej zmluvy výpovednú lehotu 3 alebo 5 mesiacov
a zároveň upozornil, že na budove požiarnej zbrojnice sa musia namontovať elektrické hodiny na
podružné meranie elektrickej energie, nakoľko časť budovy požiarnej zbrojnice bude v prenájme p.
Križana na účely stolárskej dielne.
Ing. Bosmanová navrhla uviesť do nájomnej zmluvy výpovednú lehotu 6 mesiacov, nakoľko
sa jedná o dosť dlhý čas na to, aby si PZ našli nové priestory v prípade výpovede nájmu.
Keďže poslanci OcZ nemali ďalšie pripomienky, starosta obce informoval poslancov, že
prenájom majetku obce sa schvaľuje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
-
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Uznesenie č. 23/2015 zo dňa 09.04.2015:
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 budú
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 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 do
31.12.2019, za ročné nájomné vo výške 1 € s výpovednou lehotou 6 mesiacov.
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 30.04.2015
Zodpovedný: Obecný úrad Príbelce
Výsledok hlasovania č. 5:
Počet prítomných: 7

Počet neprítomných: 0

Nehlasovalo: 0

Za: 7 - Ing. Bosmanová, Mgr. M. Cesnak, Ing. D. Oslík, Bc. M. Macková, Bc. J. Parkáni, M.
Parkáni, Mgr. J. Vozár
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Bod 5/ Schválenie prenájmu nebytových priestorov na 1. poschodí požiarnej zbrojnice na
zriadenia stolárskej dielne pre Jána Križana, bytom Senohrad 286
Starosta obce podal informáciu, že Obec Príbelce zverejnila Zámer prenajať nehnuteľný
majetok obce pre Jána Križana, Senohrad 286 na úradnej tabuli v obci a na webovom sídle obce dňa
16.02.2015 a zvesila dňa 10.03.2015.
Bc. Parkáni konštatoval, že v prípade prenájmu požiarnej zbrojnice sa jedná o staršiu
budovu, následne sa informoval, či nemôže dôjsť k poškodeniu strojov alebo materiálu pri prípadne
zatekajúcej strechy a položil otázku, kto v takomto prípade bude niesť zodpovednosť za škodu.
Ing. Oslík navrhol, aby sa pri preberaní budovy do prenájmu podpísal preberací protokol
o momentálnom stave budovy.
Pán Parkáni navrhol, aby prípadné opravy na budove požiarnej zbrojnice boli odsúhlasené
obecným úradom a následne sa ich suma odpočíta z výšky ročného nájomného. Zároveň upozornil,
že o prípadnej oprave sa musia predložiť doklady.
Keďže poslanci OcZ nemali ďalšie pripomienky, starosta obce dal hlasovať za predložený
návrh uznesenia.
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Uznesenie č. 24/2015 zo dňa 09.04.2015:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. schvaľuje
Prenájom 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 budú priestory na 1. poschodí budovy Požiarnej
zbrojnice, a to miestnosť o výmere 85,0 m2 na dočasné
užívanie formou prenájmu pre Jána
Križana, Senohrad 286, 962 43 Senohrad, za účelom zriadenia a prevádzkovania stolárskej dielne
v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v Príbelciach č. 11/2015 zo dňa 12.02.2015. Nájomná
zmluva bude uzatvorená na dobu neurčitú, za ročné nájomné vo výške 840,- € s výpovednou
lehotou 6 mesiacov. Prípadné opravy na budove požiarnej zbrojnice sa musia odsúhlasiť obecným
úradom s možnosťou ich odpočítania z výšky ročného nájomného.
II.
ukladá
Zabezpečiť podpísanie nájomnej zmluvy s dohodnutými podmienkami v termíne do 30.04.2015
Zodpovedný: Obecný úrad Príbelce
Výsledok hlasovania č. 6:
Počet prítomných: 7

Počet neprítomných: 0

Nehlasovalo: 0

Za: 7 - Ing. Bosmanová, Mgr. M. Cesnak, Ing. D. Oslík, Bc. M. Macková, Bc. J. Parkáni, M.
Parkáni, Mgr. J. Vozár
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Bod 6/ Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na výstavbu nájomných bytov
Starosta obce podal informáciu, že Obec Príbelce zverejnila obchodnú verejnú súťaž na
uzatvorenie Zmluvy o prenájme časti pozemkov a o budúcej Kúpnej zmluve na odkúpenie
nájomných bytov na úradnej tabuli v obci, na internetovej stránke obce ako aj týždenníku Pokrok.
Do obchodnej verejnej súťaže sa prihlásila len jedna spoločnosť Revitalizácia bytových domov,
s. r. o. Banská Bystrica. Starosta obce otvoril ponuku tejto spoločnosti a následne podal informáciu,
že ponuka obsahuje Návrh zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na výstavbu 9 nájomných bytov
v bytových domoch v obci. Starosta obce ďalej informoval poslancov OcZ o možnosti výberu
z dvoch projektov, pričom priemerná podlahová plocha bytov je 55,5 m2 za obstarávaciu cenu bytu
444 055,50 Eur, pričom dotácia predstavuje 35% a úver 65% alebo priemerná podlahová plocha
bytov je 59,5 m2 za obstarávaciu cenu bytu 470 704,50 Eur, pričom dotácia predstavuje 30% a úver
70%. Ponuka obsahovala aj výpočet dotácie na obstaranie technickej infraštruktúry ako aj vizuálny
náhľad nájomných bytov.
Pán Parkáni sa informoval, ako bola ukončená spolupráca so spoločnosťou V. V. Building,
s. r. o. Trnava na výstavbu nájomných bytov.
Starosta obce odpovedal, že so spoločnosťou bola vypovedaná Zmluva o nájme
nehnuteľnosti.
Ing. Oslík sa informoval, či predbežne zapísaní záujemcovia majú stále záujem o prenájom
nájomných bytov v obci. Starosta obce odpovedal, že áno.
Pán Parkáni navrhol, aby sa obecné zastupiteľstvo zaoberalo projektom s priemernou
podlahovou plochou bytu 55,5 m2 z dôvodu, že sa jedná o vyššiu možnosť dotácie na nájomné
byty. Zároveň navrhol vyzvať spoločnosť na doplnenie ponuky o technickú správu, pretože nie je
jasné, aká forma vykurovania sa predpokladá v nájomných bytoch, ako aj preveriť možnosť
prerobenia ponuky na zastrešenie jednotlivých nájomných bytov na sedlovú strechu, nakoľko
ponuka obsahujúca rovnú strechu nájomných bytov by nemusela byť dobrým riešením.
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Uznesenie č. 25/2015 zo dňa 09.04.2015:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. berie na vedomie
Ponuku spoločnosti Revitalizácia bytových domov, s.r.o., Moskovská 2328/1, 974 01 Banská
Bystrica, IČO: 44054904 predloženú do Obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie zmluvy
o prenájme časti pozemkov a o budúcej kúpnej zmluve na odkúpenie nájomných bytov
II. ukladá
Vyzvať spoločnosť Revitalizácia bytových domov, s.r.o., Moskovská 2328/1, 974 01 Banská
Bystrica, IČO: 44054904 na doplnenie ponuky o technickú správu a zároveň preveriť možnosť
prerobenia ponuky na sedlovú strechu jednotlivých bytových domov.
Zodpovedný: Obecný úrad Príbelce
Termín: 20.04.2015
Výsledok hlasovania č. 7:
Počet prítomných: 7

Počet neprítomných: 0

Nehlasovalo: 0

Za: 7 - Ing. Bosmanová, Mgr. M. Cesnak, Ing. D. Oslík, Bc. M. Macková, Bc. J. Parkáni, M.
Parkáni, Mgr. J. Vozár
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Bod7/ Prerokovanie možností prevádzky Základnej školy Príbelce v školskom roku 2015/2016
Starosta obce podal informáciu, že od 01.09.2015 nadobudne účinnosť novela školského
zákona. Obecný úrad vypracoval tri alternatívy financovania základnej školy v školskom roku
2015/2016 s počtom žiakov 1. – 4. ročníka 9 žiakov a jednou z alternatív je prevádzka základnej
školy v budove denného stacionára.
Ing. Bosmanová vysvetlila, že v novele školského zákona je stanovený najnižší počet 12
žiakov v triede prvého ročníka a na prvom stupni základných škôl sa môžu do jednej triedy spájať
najviac dva ročníky. Pri celkovom počte žiakov 9 Obec Príbelce ako zriaďovateľ ZŠ poruší tento
zákon prevádzkovaním základnej školy.
Starosta obce informoval, že v osobitných prípadoch bude môcť zriaďovateľ určiť aj nižší,
ako je uvedený počet žiakov v triede, a to ako prípad hodný osobitného zreteľa. V uvedenom
prípade zriaďovateľ má možnosť dofinancovať prevádzku základnej školy.
Pán Parkáni povedal, že poslanci na predchádzajúcom zasadnutí OcZ navrhli pripraviť
alternatívy fungovania základnej školy.
Ing. Lupová a Mgr. Cesnak prezentovali pripravené alternatívy fungovania základnej školy.
Alternatívou na zníženie prevádzkových nákladov je fungovanie základnej školy v budove denného
stacionára a ďalšou alternatívou je zamestnanie učiteľov na dohodu o vykonaní práce, čím sa ušetria
mzdové náklady.
Mgr. Cesnak navrhol zastupiteľstvu, aby sa neponáhľalo s vyradením základnej školy zo
siete škôl a školských zariadení, pretože ešte môže nastať to, že sa novela školského zákona odloží
alebo aj zmení. Ďalej vysvetlil, že na vyradenie školy stačí 60 dní pred začiatkom školského roka.
Ing. Bosmanová oponovala, že je potrebné včasné informovanie rodičov žiakov o ďalšej
prevádzke základnej školy.
Bc. Macková sa opýtala, prečo na zasadnutie OcZ neprišli aj rodičia žiakov základnej školy.
Ing. Lupová informovala o zasadnutí Rade školy, ktorá poslala kladné stanovisko
k ďalšiemu fungovaniu základnej školy.
Ing. Oslík sa priklonil k názoru, aby sa ešte základná škola nevyradila zo siete šlôl.
Pán Parkáni navrhol zvolať rodičov žiakov navštevujúcich základnú školu, ako aj rodičov
detí zapísaných do školy na zasadnutie rokovania OcZ, aby boli rodičia informovaní o ďalšej
prevádzke školy, resp. vyradení základnej školy zo siete škôl.
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Uznesenie č. 26/2015 zo dňa 09.04.2015:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. berie na vedomie
Prezentované možnosti prevádzky Základnej školy Príbelce v školskom roku 2015/2016.
II. ukladá
Zvolať rodičov detí zapísaných do Základnej školy Príbelce v školskom roku 2015/2016 na
zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Príbelciach dňa 14.05.2015.
Zodpovedný: Obecný úrad Príbelce
Termín: 05.05.2015
Výsledok hlasovania č. 8:
Počet prítomných: 7

Počet neprítomných: 0

Nehlasovalo: 0

Za: 7 - Ing. Bosmanová, Mgr. M. Cesnak, Ing. D. Oslík, Bc. M. Macková, Bc. J. Parkáni, M.
Parkáni, Mgr. J. Vozár
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Bod 8/ Rôzne
V bode rôzne Ing. Oslík ako predseda Komisie na ochranu verejného záujmu informoval, že
dňa 09.04.2015 zasadala komisia a starosta obce Ing. Tibor Čierny splnil podmienky nezlučiteľnosti
verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 a 2
a čl. 7 zákona č. 357/2004 Z. z.
Uznesenie č. 27/2015 zo dňa 09.04.2015:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. berie na vedomie
Informáciu o zasadnutí Komisie na ochranu verejného záujmu dňa 09.04.2015 a o splnení
podmienok nezlučiteľnosti verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo
činností podľa č. 5 ods. 1 a 2 a čl. 7 zákona č. 357/2004 Z. z.
Výsledok hlasovania č. 9:
Počet prítomných: 7

Počet neprítomných: 0

Nehlasovalo: 0

Za: 7 - Ing. Bosmanová, Mgr. M. Cesnak, Ing. D. Oslík, Bc. M. Macková, Bc. J. Parkáni, M.
Parkáni, Mgr. J. Vozár
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Starosta obce v bode rôzne podal informáciu o založení občianskeho združenia Miestna
akčná skupina Hontiansko-Novohradského partnerstvo a navrhol, aby Obec Príbelce vstúpila do
tohto občianskeho združenia z dôvodu uchádzania sa o finančné prostriedky z fondov Európskej
únie. Ročný členský príspevok do občianskeho združenia je vo výške 0,20 Eur na obyvateľa, čo na
tento kalendárny rok predstavuje cca 112,- Eur.
Uznesenie č. 28/2015 zo dňa 09.04.2015:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. berie na vedomie
Informáciu o založení občianskeho združenia s názvom Miestna akčná skupina HontianskoNovohradské partnerstvo.
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II. schvaľuje
1. Vstup Obce Príbelce do občianskeho združenia s názvom Miestna akčná skupina HontianskoNovohradské partnerstvo
2. Členský príspevok do občianskeho združenia, a to vo výške 0,20 Eur /obyvateľa/ rok
Výsledok hlasovania č. 10:
Počet prítomných: 7
Počet neprítomných: 0
Nehlasovalo: 0
Za: 7 - Ing. Bosmanová, Mgr. M. Cesnak, Ing. D. Oslík, Bc. M. Macková, Bc. J. Parkáni, M.
Parkáni, Mgr. J. Vozár
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Starosta obce podal informáciu, že na predchádzajúcom zasadnutí OcZ informoval
o možnosti čerpania finančných prostriedkov z fondov Európskej únie, predovšetkým na
rekonštrukciu miestnych komunikácií, chodníkov, odvodňovacích kanálov, rigolov, oddychových
plôch, parkovísk, lavičiek a iné. Starosta obce prezentoval poslancom OcZ spracovaný materiál na
vybudovanie chodníkov v obci predovšetkým na pozemkoch vo vlastníctve obce. V prípade, ak by
sa jednalo o pozemky vo vlastníctve FO alebo PO, je nutné spísať zmluvu na zriadenie vecného
bremena a v prípade, ak by sa jednalo o pozemky vo vlastníctve cirkvi, musí sa tento pozemok
vyčleniť geometrickým plánom.
V bode rôzne Ing. Bosmanová upozornila, že na stránke obce nebolo zverejnené služobné
mobilné telefónne číslo starostu obce dňa 30.01.2015, kedy nastala v obci kalamitná situácia
z dôvodu hustého nepretržitého sneženia. Vysvetlila, že sa nevedela dovolať starostovi obce, aby
zabezpečil vyorávanie snehu v obci už v noci, nakoľko p. Barcík zapadol s kamiónom a p.
Bosmanová sa vedela dostať ráno do práce až 8:10 hod., nakoľko nebola vyoraná miestna
komunikácia. Opýtala sa starostu obce, kedy dal pokyn k vyorávaniu snehu.
Starosta obce odpovedal, že ráno o piatej volal s poskytovateľom služby zimenej údržby
miestnych komunikácií.
Ing. Bosmanová konštatovala, že to bolo príliš neskoro z dôvodu hustého sneženia počas
celého dňa a noci. Zároveň navrhla, aby v zmluve o poskytovaní služieb zimnej údržby miestnych
komunikácií na ďalšie obdobie bola uvedená a oprávnená konať na strane objednávateľa zimnej
údržby miestnej komunikácie.
Pán Parkáni konštatoval, že poskytovateľ služby musí do 30 min. od obdržania pokynu od
objednávateľa služby začať vyorávať sneh a do 5 hod. zabezpečiť zjazdnosť miestnych komunikácií
a zároveň upozornil, že miestne komunikácie nie je možné do 1 hod. všetky naraz vyorať.
Mgr. Cesnak sa informoval, či bola podaná sťažnosť na obecný úrad ohľadom vyorávania
miestnych komunikácií v obci.
Ing. Lupová odpovedala, že žiadna sťažnosť nebola podaná.
Pán Parkáni navrhol, aby sa pred uzavretím zmluvy o poskytovaní služieb zimnej údržby
miestnych komunikácií táto zmluva prerokovala na zasadnutí OcZ a do zmluvy sa môžu uviesť
okrem starostu obce aj iní poslanci oprávnení na zabezpečovanie zimnej údržby miestnych
komunikácií.
Ing. Bosmanová ďalej v bode rôzne upozornila na nefunkčné svietidlo verejného osvetlenia
pred jej domom, s. č. 288 a navrhla, aby sa toto nefunkčné svietidlo opravilo. Zároveň sa
informovala, z akého dôvodu bolo v minulosti schválené svietenie len každého druhého svietidla
verejného osvetlenia.
Pán Parkáni odpovedal, že z dôvodu zlej finančnej situácie obce bolo nutné schváliť
poslancami OcZ takéto núdzové osvetlenie v obci.
Starosta obce konštatoval, že momentálne v obci svietia všetky svietidlá verejného
osvetlenia, okrem piatich svietidiel, ktoré je potrebné celkovo vymeniť.
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Uznesenie č. 29/2015 zo dňa 09.04.2015:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. ukladá
Opraviť všetky nefunkčné svietidlá verejného osvetlenia v obci.
Zodpovedný: Obecný úrad
Termín: 30.04.2015
Výsledok hlasovania č. 11:
Počet prítomných: 7
Počet neprítomných: 0

Nehlasovalo: 0

Za: 7 - Ing. Bosmanová, Mgr. M. Cesnak, Ing. D. Oslík, Bc. M. Macková, Bc. J. Parkáni, M.
Parkáni, Mgr. J. Vozár
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Pán Parkáni sa v bode rôzne informoval ohľadom nahrávania CD Bažalička II.
Starosta obce vysvetlil, že v decembri 2013 podala Obec Príbelce žiadosť na Ministerstvo
kultúry SR na nahratie CD nosiča FSk Bažalička Plachtince-Príbelce. Zmluvou zo dňa 23.05.2014
bola obci schválená dotácia vo výške 4 200 Eur, pričom obec musela spolufinancovať projekt vo
výške 5%, tj. 300,- Eur z celkového rozpočtu projektu vo výške 6 000,- Eur. Obec Príbelce poskytla
FSk Bažalička v r. 2014 dotáciu v celkovej výške 1 000,- Eur, ako bola schválená uznesením č.
123/2014 zo dňa 25.02.2014. Kompletné nahratie a spracovanie CD nosiča zabezpečovala
spoločnosť AGENT Media, s. r. o. Selce v celkovej sume 4 220,- Eur. Mgr. Vozár sa informoval,
o aký počet CD sa jedná. Starosta obce odpovedal, že CD nosič bude vydaný v náklade 1 000 ks.
Pán Parkáni navrhol, aby po ukončení tohto zasadnutia OcZ boli na pracovné stretnutie
pozvaní vedúci a organizační členovia FSk Bažalička ohľadom vydania a s ním spojeného predaja
CD nosiča FSk Bažalička.
Bod 9/ Uznesenia
Ing. Bosmanová prečítala súborné schválené uznesenia OcZ.
Bod 10/ Záver
Starosta obce sa poďakoval poslancom OcZ za aktívnu účasť na zasadnutí OcZ,
skonštatoval, že program zasadnutia OcZ sa naplnil a vyhlásil rokovanie za ukončené.
V Príbelciach, dňa 09.04.2015
Zapísala: Ing. Zuzana Lupová

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

Overovatelia:
Bc. Mária Macková

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

Bc. Ján Parkáni

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

.....................................................
Ing. Tibor Čiern y
starosta obce

Príloha: Prezenčná listina
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