Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Príbelciach,
ktoré sa konalo 16.02.2016 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 na zmenu uznesenia č. 81/2015 zo dňa 14.12.2015 o obstaraní bytových domov –
obecných nájomných bytov 12 b. j. v bežnom štandarde a technickej infraštruktúry
5. Správa o výsledku kontroly hlavnej kontrolórky Obce Príbelce
6. Prerokovanie žiadostí organizácií a cirkvi o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2016
7. Rôzne
8. Uznesenia
9. Záver
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Bod 1/ Otvorenie zasadnutia
Starosta obce Ing. Tibor Čierny zahájil zasadnutie OcZ a privítal všetkých prítomných,
osobitne Ing. Jaroslava Ďurmana a Ing. Miroslava Srníka. Následne starosta obce oboznámil
prítomných s programom rokovania obecného zastupiteľstva. Starosta obce konštatoval, že
rokovanie OcZ je uznášaniaschopné za prítomnosti 4 poslancov a dal hlasovať za program
zasadnutia OcZ.
Uznesenie č. 92/2016 zo dňa 16.02.2016:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. schvaľuje
Program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Výsledok hlasovania č. 1:
Počet prítomných: 4

Počet neprítomných: 3

Nehlasovalo: 0

Za: 4 - Mgr. M. Cesnak, Ing. P. Ďuriš, Bc. J. Parkáni, Mgr. J. Vozár
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Bod 3/ Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za predsedu návrhovej komisie bola navrhnutý Mgr. Milan Cesnak a za člena komisie
Bc. Ján Parkáni. Za zapisovateľku bola určená Ing. Zuzana Lupová. Za overovateľov zápisnice boli
určení Mgr. Ján Vozár a Ing. Pavel Ďuriš.
Uznesenie č. 93/2016 zo dňa 16.02.2016:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. volí
návrhovú komisiu v zložení:
Mgr. Milan Cesnak – predseda komisie
Bc. Ján Parkáni – člen komisie
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II. berie na vedomie
a) určenie zapisovateľa:
Ing. Zuzana Lupová
b) určenie overovateľov zápisnice:
Mgr. Ján Vozár
Ing. Pavel Ďuriš
Výsledok hlasovania č. 2:
Počet prítomných: 4

Počet neprítomných: 3

Nehlasovalo: 0

Za: 4 - Mgr. M. Cesnak, Ing. P. Ďuriš, Bc. J. Parkáni, Mgr. J. Vozár
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Bod 3/Kontrola plnenia uznesení
88/2016

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. ukladá
hlavnej kontrolórke Obce Príbelce vykonať kontrolu vyúčtovania poskytnutých
dotácií organizáciám z rozpočtu Obce Príbelce v roku 2015 v termíne do 15. februára
2016 a predložiť na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Príbelciach informatívnu
správu o výsledkoch tejto kontroly.

Starosta obce informoval poslancov OcZ, že hlavná kontrolórka obce Ing. Slávka Čerpáková
vykonala kontrolu vyúčtovania poskytnutých dotácií z rozpočtu obce v roku 2015 a správa
o výsledku kontroly bude predmetom rokovania OcZ.
91/2016

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. ukladá
vyzvať investora F. A. A. C. Consulting, s. r. o. Žilina o predloženie kompletného
rozpočtu na realizáciu nájomných bytov a technickej infraštruktúry s tým, že náklady
na technickú infraštruktúru nepresiahnu sumu 65 000 Eur pri dojednanom rozsahu
prác v termíne do 09.02.2016.
Zodpovedný: Obecný úrad

Starosta obce podal informáciu, že spoločnosť F. A. A. C. Consulting, s. r. o. Žilina
predložila kompletný rozpočet na realizáciu nájomných bytov a technickej infraštruktúry, čo bude
predmetom rokovania OcZ.
Uznesenie č. 94/2016 zo dňa 16.02.2016:
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

Za: 4 - Mgr. M. Cesnak, Ing. P. Ďuriš, Bc. J. Parkáni, Mgr. J. Vozár
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
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Nehlasovalo: 0

Bod 4/ Návrh na zmenu uznesenia č. 81/2015 zo dňa 14.12.2015 o obstaraní bytových domov –
obecných nájomných bytov 12 b. j. v bežnom štandarde a technickej infraštruktúry
Starosta obce odovzdal slovo Ing. Jaroslavovi Ďurmanovi zo spoločnosti
F.A.A.C.Consulting, s. r. o. Žilina, ktorý poslancom OcZ podal podrobné informácie ohľadom
kompletného rozpočtu na realizáciu nájomných bytov a technickej infraštruktúry v obci. Následne
popísal stavebné prípravy výstavby obecných nájomných bytov v počte 12 b. j. s celkovou
podlahovou plochou 595,86 m2 a technickej vybavenosti pozostávajúcej z vodovodnej prípojky,
kanalizácie, spevnených plôch, elektrickej prípojky a osvetlenia. Podľa predloženého návrhu sa
obec zaviaže kúpiť od spoločnosti F.A.A.C.Consulting, s. r. o. Žilina nájomné byty za sumu
536 050,- Eur a technickú infraštruktúru v sume 70 250,- Eur. Zároveň vysvetlil spôsob
financovania obstarania nájomných bytov a to 60% predstavuje úver zo ŠFRB, 40 % dotácia
z MDVRR SR a max. 1000,- Eur vlastné zdroje obce, ako aj spôsob financovania technickej
infraštruktúry v sume 30 400,- Eur dotácia z MDVRR SR a max. 40 000,- Eur vlastné zdroje obce.
Spoločnosť F.A.A.C.Consulting, s. r. o. Žilina ponúkla obci možnosť poskytnutia úveru na sumu
40 000,- Eur s úrokovou sadzbou 5 % p. a.
Starosta obce následne podal informáciu, že na základe rokovania s Prima Bankou
Slovensko, a. s. Žilina bola obci ponúknutá možnosť uzatvorenia úverovej zmluvy v sume max.
40.000 -€ s úrokovou sadzbou 2,2% p.a. a troma alternatívami doby splácania: 5 rokov, 7 rokov
alebo 10 rokov. Starosta obce navrhol alternatívu splácania úveru 7 rokov. Po krátkej diskusii
poslancov sa podporila alternatíva 7 rokov splácania úveru z Prima Banky Slovensko, a. s.
a pristúpilo sa k hlasovaniu o predloženom návrhu uznesenia.
Uznesenie č. 95/2016 zo dňa 16.02.2016:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I.ruší
Uznesenie č. 81/2015 (bod. č. 1) z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Príbelciach, ktoré sa
konalo 14.12.2015 o obstaraní bytových domov – obecných nájomných bytov 12 b.j. v bežnom
štandarde a technickej infraštruktúry
II. schvaľuje
Účel
a/ investičný zámer obstaranie Bytových domov - Obecné nájomné byty 12 b.j.- Príbelce v bežnom
štandarde a technickej vybavenosti, ktoré budú zhotovené v súlade s projektovou dokumentáciou
vypracovanou Ing. arch. Ivetou Kusendovou a schválenou v stavebnom konaní číslo spisu 25/2016
(ÚR č. 283/2015/4/2016) a číslo spisu 26/2016 (ÚR č. 283/2015/4/2016) postavené na pozemkoch
KN C č. 102, 101/1 a 578 k. ú. Dolné Príbelce, vedené na Okresnom úrade Veľký Krtíš,
katastrálnom odbore, zapísané na LV č. 257 a LV č. 1113, v súlade s právoplatným stavebným
povolením vydaným Obcou Príbelce.
Predmetné nájomné byty a technická vybavenosť budú pozostávať z:
- celková úžitková plocha BD „SO.01 A“, „SO.02 B“, „SO.03 C“ spolu: 705,69 m2
- celková plocha 12 bytov spolu: 595,86m2
- priemerná plocha bytu 49,66m2
3-izbový byt pozostávajúci z chodby, obytnej haly s kuchynským kútom, spálňou, detskou izbou,
kúpeľňou a WC. Kuchynský kút je dispozične oddelený od obývacej izby.
2-izbový byt pozostávajúci z chodby, obytnej haly s kuchynským kútom, spálňou, kúpeľňou a WC.
Kuchynský kút je dispozične oddelený od obývacej izby.
SO.04-Vodovodná prípojka 133,0 bm
SO.05-Kanalizácia 147,5 bm
SO.06-Spevnené plochy 1 078,0 m2
SO.07-Elektrická prípojka
SO.08-Exterier osvetlenie
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b./
Uzatvorenie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na kúpu bytov a technickej vybavenosti so
zhotoviteľom F.A.A.C. Consulting, s.r.o, Na Malý Diel 24, 010 01 Žilina, IČO 36404446,
predmetom ktorej je odplatný prevod výlučného vlastníckeho práva budúceho predávajúceho
k Predmetu kúpy, ktorý je špecifikovaný v článku II. tejto zmluvy, a to nájomné byty a technickú
vybavenosť postavené na pozemkoch KN C č. 102, 101/1 a 578 k. ú. Dolné Príbelce, vedené na
Okresnom úrade Veľký Krtíš, katastrálnom odbore, zapísané na LV č.257 a LV č.1113.
c./
Obec sa zaväzuje kúpiť nájomné byty od budúceho Predávajúceho a zaplatiť mu kúpnu cenu
536 050.- € vrátane DPH (slovom päťstotridsaťšesťtisíc päťdesiat Euro).
Obec sa zaväzuje kúpiť technickú vybavenosť od budúceho Predávajúceho a zaplatiť mu kúpnu
cenu 70 250.- € vrátane DPH (slovom sedemdesiattisíc dvestopäťdesiat Euro).
d./
Spôsob financovania obstarania nájomných bytov v bytovom dome:
1.
úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške maximálne 65%
2.
dotácia z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky vo
výške 40%
3.
vlastné zdroje obce vo výške maximálne 1 000.-€
Spôsob financovania technickej vybavenosti:
1.
dotácia z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky na
vodovodnú prípojku 596.-€/byt, miestnu komunikáciu vrátane verejného osvetlenia 796.€/byt, kanalizačnú prípojku 785.-€/byt a odstavných plôch 357.-€/byt.
2.
Vlastné zdroje obce vo výške maximálne 40 000.-€.
e./
Záväzok obce dodržiavať pri prenájme bytov a uzatváraní nájomných zmlúv ustanovenia § 22
zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších
predpisov.
Záväzok obce dodržiavať nájomný charakter bytov po dobu lehoty splatnosti úveru zo Štátneho
fondu rozvoja bývania, najmenej po dobu 40 rokov.
Záväzok obce zriadiť záložné právo na zachovanie nájomného charakteru bytov obstaraných podľa
zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších
predpisov v prospech Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.
Záväzok obce zriadiť záložné právo na nájomné byty obstarané podľa zákona č. 150/2013 Z.z.
o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona č. 276/2015 Z.z. v prospech Štátneho fondu
rozvoja bývania ako aj na pozemok pod bytovými domami.
Podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie nájomných bytov podľa zákona č. 443/2010
Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.
Podanie žiadosti o poskytnutie podpory na obstaranie nájomných bytov podľa zákona č. 150/2013
Z.z. zo Štátneho fondu rozvoja bývania v znení zákona č. 276/2015 Z.z.
Podanie žiadosti na poskytnutie dotácie na obstaranie technickej vybavenosti v zložení verejný
vodovod a vodovodná prípojka, miestna komunikácia vrátane verejného osvetlenia a odstavné
plochy vrátane príjazdovej komunikácie podľa zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj
bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov z Ministerstva dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR.
Do rozpočtu obce zapracovať splátky úveru zo ŠFRB počas trvania zmluvného vzťahu so ŠFRB.
Do rozpočtu obce na rok 2016 zapracovať 3 splátky úveru zo ŠFRB.
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f./
Uzatvorenie úverovej zmluvy s Prima Bankou Slovensko a.s., so sídlom: Hodžova 11, 010 11
Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH: SK2020372541, zapísanej v Obchodnom
registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L (ďalej len „banka“) vo výške
maximálne 40.000.-€, v dobe splácania 7 rokov a úrokovej sadzbe 2,2% p.a..
Výsledok hlasovania č. 4:
Počet prítomných: 4

Počet neprítomných: 3

Nehlasovalo: 0

Za: 4 - Mgr. M. Cesnak, Ing. P. Ďuriš, Bc. J. Parkáni, Mgr. J. Vozár
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Starosta obce poďakoval Ing. Jaroslavovi Ďurmanovi a Ing. Miroslavovi Srníkovi za účasť
na zasadnutí OcZ a následne uvedení hostia opustili rokovanie OcZ.
Bod 5/ Správa o výsledku kontroly hlavnej kontrolórky Obce Príbelce

Ing. Zuzana Lupová prečítala Správu z výsledku kontroly hlavnej kontrolórky Obce
Príbelce. V roku 2015 OcZ schválilo dotáciu pre TJD Príbelce v sume 3 000,- Eur, ŠSK Príbelce
v sume 500,- Eur, CZ ECAV Príbelce v sume 300,- Eur, DHZO Príbelce v sume 500,- ktoré boli
požité v stanovenej lehote v zmysle podpísanej zmluvy a VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu
obce. V roku 2015 OcZ schválilo dotáciu aj pre Letokruhy, o. z. Príbelce v sume 300,-, ktorá bola
použitá po stanovenom termíne na jej čerpanie, čím organizácia porušila VZN č. 3/2012
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, ako i Zmluvu č. 6/2015 o poskytovaní dotácie z rozpočtu
Obce Príbelce v roku 2015. Hlavná kontrolórka obce odporučila poslancom OcZ, aby Letokruhy,
Príbelce, o. z. vrátili do rozpočtu obce čerpanú dotáciu vo výške 298,81 Eur. Poslanci OcZ si
vyžiadali k nahliadnutiu predložené vyúčtovanie poskytnutej dotácie z rozpočtu obce organizáciou
Letokruhy Príbelce, o. z. Poslanci OcZ konštatovali, že dotácia bola použitá po stanovenom termíne
na jej čerpanie, čiže po 10.12.2015.
Uznesenie č. 96/2016 zo dňa 16.02.2016:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. berie na vedomie
Správu z výsledku kontroly hlavnej kontrolórky Obce Príbelce uloženej uznesením OcZ č. 88/2016
zo dňa 21.01.2016.
II. ukladá
Vyzvať Letokruhy, o. z. Príbelce o vrátenie vyčerpanej dotácie po stanovenom termíne za rok 2015
do rozpočtu obce Príbelce v sume 298,81 Eur.
Termín: do 29.02.2016.
Zodpovedný: Obecný úrad
Výsledok hlasovania č. 5:
Počet prítomných: 4

Počet neprítomných: 3

Za: 4 - Mgr. M. Cesnak, Ing. P. Ďuriš, Bc. J. Parkáni, Mgr. J. Vozár
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
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Nehlasovalo: 0

Bod 6/ Prerokovanie žiadostí organizácií a cirkvi o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok
2016
Ing. Lupová podala informáciu o žiadostiach jednotlivých organizácií a cirkvi o poskytnutie
dotácií z rozpočtu obce Príbelce na rok 2016 nasledovne:
CZ ECAV Príbelce - na údržbu exteriéru kostola
300,- Eur
DHZO Príbelce - na činnosť DHZO
500,- Eur
TJD Príbelce - na účinkovanie v okresnej súťaži
3 500,- Eur
ŠSK Príbelce - na zabezpečenie činnosti ŠSK
1 000,- Eur
- na majstrovstvá SR v brannom viacboji
300,- Eur
Zároveň Ing. Lupová informovala poslancov OcZ, že v rozpočte na rok 2016 je schválená
suma 4 300,- Eur na dotácie pre organizácie v obci a 300,- Eur pre cirkev.
Poslanec Bc. Ján Parkáni navrhol prerozdeliť dotácie pre organizácie a cirkev nasledovne:
CZ ECAV Príbelce - na údržbu exteriéru kostola
300,- Eur
DHZO Príbelce - na činnosť DHZO
500,- Eur
TJD Príbelce - na účinkovanie v okresnej súťaži
3 000,- Eur
ŠSK Príbelce - na zabezpečenie činnosti ŠSK
500,- Eur
- na majstrovstvá SR v brannom viacboji
300,- Eur
Keďže ostatní poslanci OcZ nemali ďalšie návrhy, starosta obce dal hlasovať za predložený
návrh poslanca Bc. Jána Parkániho.
Uznesenie č. 97/2016 zo dňa 16.02.2016:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. schvaľuje
dotácie z rozpočtu obce na rok 2016 pre organizácie a cirkev nasledovne:
CZ ECAV Príbelce
300,- Eur
ŠSK Príbelce
500,- Eur na zabezpečenie činnosti ŠSK
ŠSK Príbelce
300,- Eur na Majstrovstvá SR v brannom viacboji
DHZO Príbelce
500,- Eur
TJD Príbelce
3 000,- Eur
.

Výsledok hlasovania č. 6:
Počet prítomných: 4

Počet neprítomných: 3

Nehlasovalo: 0

Za: 4 - Mgr. M. Cesnak, Ing. P. Ďuriš, Bc. J. Parkáni, Mgr. J. Vozár
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Bod 7/ Rôzne
Starosta obce oboznámil poslancov OcZ so žiadosťou na Stredoslovenskú vodárenskú
prevádzkovú spoločnosť o zabezpečenie obnovy verejného vodovodu v dolnej časti obce od
križovatky cesty I/75 s miestnou komunikáciou po časť obce Príkľak z dôvodu plánovanej
rekonštrukcie miestnej komunikácie. Zároveň podal informáciu, že StVPS plánovala opravu
vodovodného potrubia v dvoch etapách, v r. 2016 v dĺžke 400 m a v r. 2017 v dĺžke 500 m.
Vzhľadom na plánovanú rekonštrukciu miestnej komunikácie v obci sa rozhodlo zo strany StVPS,
Banská Bystrica, že sa vykoná oprava v celej dĺžke 900 m v r. 2016 za podmienky, že obec nebude
požadovať od StVPS povrchovú úpravu rigolu vodovodného potrubia asfaltovým betónom.

6

Poslanec Mgr. Ján Vozár sa informoval, kedy StVPS plánuje v obci obnovu verejného
vodovodu. Starosta obce odpovedal, že predpokladaný začiatok prác bude v mesiaci máj 2016
a obnova potrvá cca 2 mesiace.
Uznesenie č. 98/2016 zo dňa 16.02.2016:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. berie na vedomie
Informáciu o plánovanej oprave vodovodného potrubia v dolnej časti obce v dĺžke cca 900 m,
Stredoslovenskou vodárenskou prevádzkovou spoločnosťou a.s. Banská Bystrica v roku 2016.
II. schvaľuje
Návrh dohody o oprave verejného vodovodu a následnej súčinnosti pri úprave živičného povrchu
medzi Stredoslovenskou vodárenskou prevádzkovou spoločnosťou a.s. Banská Bystrica a Obcou
Príbelce.
Výsledok hlasovania č. 7:
Počet prítomných: 4

Počet neprítomných: 3

Nehlasovalo: 0

Za: 4 - Mgr. M. Cesnak, Ing. P. Ďuriš, Bc. J. Parkáni, Mgr. J. Vozár
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Ďalej starosta obce v bode rôzne informoval poslancov OcZ ohľadom písomnej ponuky na
odpredaj nehnuteľností od p. Anny Barjakovej, rod. Ďurčovej, bytom Škultétyho č. 329, Veľký
Krtíš (DDaDSS), pozemkov parcelné čísla 267, 268 a 269, a stavby rodinného domu s. č. 164 na
pozemku parcelné číslo 268 v katastrálnom území Dolné Príbelce. Spolu so sestrou p. Zuzanou
Hevešovou, rod. Ďurčovou, bytom Sucháň č. 28, majú záujem o odpredaj týchto nehnuteľností pre
Obec Príbelce, čím by sa vzájomne vykompenzovali výdavky Obce Príbelce na pohreb ich
nebohého brata p. Pavla Ďurčova.
Poslanec Mgr. Milan Cesnak sa informoval, či chce obec využiť tieto nehnuteľnosti na
skladové priestory.
Starosta obce odpovedal, že obec by tieto nehnuteľnosti využila na skladové priestory,
garáž, príp. zberné miesto na zložky komunálneho odpadu.
Poslanec Mgr. Ján Vozár navrhol, aby bol vykonaný znalecký posudok na ohodnotenie
daných nehnuteľností.
Uznesenie č. 99/2016 zo dňa 16.02.2016:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. berie na vedomie
ponuku na odpredaj nehnuteľností od p. Anny Barjakovej, rod. Ďurčovej, bytom Škultétyho 329,
Veľký Krtíš (DDaDSS), a to pozemkov parcelné čísla C-KN 267,268 a 269 a stavby rodinného
domu s. č. 164 na pozemku parcelné číslo C-KN 268 v katastrálnom území Dolné Príbelce pre Obec
Príbelce so vzájomným započítaním výdavkov obce na pohreb Pavla Ďurčova.
II. ukladá
V spolupráci s vlastníčkami nehnuteľností dať vykonať znalecký posudok na dané nehnuteľnosti
v termíne do 31.03.2016.
Zodpovedný: Obecný úrad
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Výsledok hlasovania č. 8:
Počet prítomných: 4

Počet neprítomných: 3

Nehlasovalo: 0

Za: 4 - Mgr. M. Cesnak, Ing. P. Ďuriš, Bc. J. Parkáni, Mgr. J. Vozár
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
O slovo z radu občanov sa prihlásil p. Pavol Kollár, ktorý podotkol, že nedostal slovo
k jednotlivým bodom rokovania OcZ. Následne sa informoval ohľadom ponuky na odpredaj
nehnuteľností od p. Anny Barjakovej a p. Zuzany Hevešovej. Starosta obce odpovedal, že sa jedná
o pozemky a stavbu rodinného domu zapísaných na LV č. 43, ktorých vlastníčkami sú p. Anna
Barjaková a p. Zuzana Hevešová. Pán Pavol Kollár podotkol, že nebohý p. Pavel Ďurčov užíval
pozemok aj po zosnulej Márii Šmidovej a ako aj časť obecného pozemku.
Ďalej sa p. Pavol Kollár informoval, kto bude investorom obecných nájomných bytov.
Starosta obce odpovedal, že ku dňu konania OcZ spoločnosť F.A.A.C.Consulting, s. r. o. Žilina.
Následne p. Pavol Kollár podal informáciu, že od Obce Príbelce obdržal odpoveď v rámci
žiadosti o informácie, že v r. 2015 je počet daňovníkov dane za psa 18. Starosta obce oponoval, že
otázka v žiadosti o informácie bola položená, koľko daňovníkov si splnilo zákonnú povinnosť v r.
2015 (tj. u koľkých daňovníkov došlo k zmene – prírastok, resp. úbytok psov).
Pán Pavol Kollár sa ďalej informoval, že od Obce Príbelce obdržal odpoveď v rámci žiadosti
o informácie, že v posilňovni v r. 2015 bolo 343 návštevníkov. Starosta obce odpovedal, že táto
informácia je poskytnutá z knihy návštev, ktorá sa nachádza v posilňovni, do ktorej sa každý
návštevník zapisuje.
Následne sa p. Pavol Kollár obrátil s otázkou na Ing. Lupovú, ktorá je zapisovateľkou
okrskovej volebnej komisie v Príbelciach, ohľadom dotazníkov členov volebnej komisie. Ing.
Lupová odpovedala, že dotazníky členovia volebnej komisie vypĺňali pre potreby konania volieb do
NR SR v r. 2016.
Ďalej p. Pavol Kollár podotkol, že Obec Príbelce poskytla v rámci žiadosti o informácie
fotokópiu zápisníc bez podpisu overovateľov zápisnice. Starosta obce odpovedal, že v čase
sprístupnenia informácie v súlade s rokovacím poriadkom, bola zápisnica sprístupnená p. Kollárovi
v štádiu prípravy na podpísanie overovateľmi zápisnice.
O slovo z radu občanov sa prihlásil aj MUDr. Karol Tenk, ktorý sa informoval ohľadom
výstavby nájomných bytov obci, a či občania obce prejavili záujem o tieto bytové domy v obci.
Starosta obce odpovedal, že v obci sa plánuje výstavba 12 b. j. obecných nájomných bytov
v členení na 3 bytové domy. Jeden bytový dom bude obsahovať 4 bytové jednotky v členení 2x3izbový byt a 2x2-izbový byt. Obec Príbelce robila prieskum záujmu o tieto nájomné byty a následne
plánuje o ich výstavbe informovať prostredníctvom informačnej tabule v obci ako aj internetovej
stránke obce. MUDr. Karol Tenk sa ďalej informoval, čo v prípade, že nebudú obsadené všetky
bytové jednotky. Starosta obce odpovedal, že obec bude postupovať rovnakým spôsobom ako iné
obce, v ktorých sú postavené nájomné byty.
Následne MUDr. Karol Tenk upozornil na spaľovanie drevených okenných rámov natretých
farbou, čo je zakázané. Na otázku starostu obce, ktorých domov sa to týka, p. MUDr. Tenk
neodpovedal.
Zároveň MUDr. Karol Tenk sa informoval ohľadom 9 ks nefunkčných svietidiel verejného
osvetlenia. Starosta obce podal informáciu, že momentálne prebieha reklamačné konanie na 9 ks
výmeny svietidiel verejného osvetlenia zo strany dodávateľa stavby voči výrobcovi svietidiel.
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Bod 8/ Uznesenia
Mgr. Milan Cesnak prečítal súborné schválené uznesenia OcZ.
Bod 9/ 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 16.02.2016
Zapísala: Ing. Zuzana Lupová

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

Overovatelia:
Mgr. Ján Vozár

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

Ing. Pavel Ďuriš

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

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