Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Príbelciach,
ktoré sa konalo 16.02.2017 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. Voľba hlavného kontrolóra Obce Príbelce
5. Návrhy na predaj nehnuteľností
6. Prerokovanie žiadostí organizácií a cirkvi o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce
na rok 2017
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.
Navrhol, aby z programu rokovania OcZ bol vypustený bod 5) Návrhy na predaj nehnuteľností z
dôvodu, že na jeho schválenie nie je prítomná trojpätinová väčšina všetkých poslancov. Zároveň
navrhol doplniť ako bod 6) Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Príbelce za rok
2016. Následne dal hlasovať za upravený program zasadnutia OcZ.
Uznesenie č. 168/2017 zo dňa 16.02.2017:
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. Zuzana Bosmanová, Mgr. Milan Cesnak, Ing. Pavel Ďuriš, Ing. Ján Parkáni
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 členov komisie Mgr.
Milan Cesnak. Za zapisovateľku bola určená Ing. Zuzana Lupová. Za overovateľov zápisnice boli
určení Ing. Zuzana Bosmanová a Ing. Pavel Ďuriš.
Uznesenie č. 169/2017 zo dňa 16.02.2017:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. volí
návrhovú komisiu v zložení:
Ing. Ján Parkáni – predseda komisie
Mgr. Milan Cesnak – člen komisie
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II. berie na vedomie
a) určenie zapisovateľa:
Ing. Zuzana Lupová
b) určenie overovateľov zápisnice:
Ing. Zuzana Bosmanová
Ing. Pavel Ďuriš
Výsledok hlasovania č. 2:
Počet prítomných: 4

Počet neprítomných: 3

Nehlasovalo: 0

Za: 4 - Ing. Zuzana Bosmanová, Mgr. Milan Cesnak, Ing. Pavel Ďuriš, Ing. Ján Parkáni
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Bod 3/ Kontrola plnenia uznesení
165/2017

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
III. ukladá
Zverejniť zámer na prevod majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Zodpovedný: Obecný úrad Príbelce
Termín: 31.01.2017

166/2017

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
III. ukladá
Zverejniť zámer na prevod majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Zodpovedný: Obecný úrad Príbelce
Termín: 31.01.2017

Starosta obce informoval poslancov OcZ, že tieto uznesenie boli splnené v termíne.
Uznesenie č. 170/2017 zo dňa 16.02.2017:
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. Zuzana Bosmanová, Mgr. Milan Cesnak, Ing. Pavel Ďuriš, Ing. Ján Parkáni
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Bod 4/ Voľba hlavného kontrolóra Obce Príbelce
Starosta obce informoval poslancov obecného zastupiteľstva, že v zmysle uznesenia
č. 159/2016 zo dňa 15. 12. 2016 bola vyhlásená voľba na obsadenie funkcie „Hlavného kontrolóra
Obce Príbelce“. Starosta obce udelil slovo kandidátke na funkciu hlavnej kontrolórky obce Ing.
Slávke Čerpákovej. Starosta obce povedal, že na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas
nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Následne sa pristúpilo k hlasovaniu za kandidátku Ing.
Slávku Čerpákovú verejným hlasovaním do funkcie hlavného kontrolóra Obce Príbelce na dobu
určitú od 01.04.2017 do 31.03.2023.
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Uznesenie č. 171/2017 zo dňa 16.02.2017:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. berie na vedomie
prezentáciu kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra
II. konštatuje
že voľba hlavného kontrolóra sa uskutočnila v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov.
III. volí
V súlade s § 18a ods. 1) a § 18a ods. 5) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov p. Ing. Slávku Čerpákovú do funkcie hlavného kontrolóra Obce Príbelce na
dobu určitú od 01.04.2017 do 31.03.2023.
IV. určuje
v súlade s § 11 ods. 4 písm. j) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov pracovný úväzok hlavnému kontrolórovi v rozsahu 0,07.
Výsledok hlasovania č. 4:
Počet prítomných: 4

Počet neprítomných: 3

Nehlasovalo: 0

Za: 4 - Ing. Zuzana Bosmanová, Mgr. Milan Cesnak, Ing. Pavel Ďuriš, Ing. Ján Parkáni
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Bod 5/ Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Príbelce za rok 2016
Ing. Slávka Čerpáková prečítala správu o kontrolnej činnosti za rok 2016.
Uznesenie č. 172/2017 zo dňa 16.02.2017:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. berie na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Príbelce za rok 2016.
Výsledok hlasovania č. 5:
Počet prítomných: 4

Počet neprítomných: 3

Nehlasovalo: 0

Za: 4 - Ing. Zuzana Bosmanová, Mgr. Milan Cesnak, Ing. Pavel Ďuriš, Ing. Ján Parkáni
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Bod 6/ Prerokovanie žiadostí organizácií a cirkvi o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok
2017
Ing. Lupová informovala poslancov OcZ o žiadostiach jednotlivých organizácií a cirkvi o
poskytnutie dotácií z rozpočtu obce Príbelce na rok 2017 v celkovej sume spolu 6500,- Eur. Zároveň
Ing. Lupová podala informáciu, že v rozpočte na rok 2017 je schválená suma 4 300,- Eur na dotácie
pre organizácie v obci a 300,- Eur pre cirkev. Poslanci sa zaoberali každou žiadosťou individuálne
a po dlhej diskusii, sa jednohlasne zhodli na tom, aby sa rokovanie o schválení dotácií z rozpočtu
obce na rok 2017 pre jednotlivé organizácie a cirkev presunula na najbližšie zasadnutie obecného
zastupiteľstva, keď budú prítomní viacerí poslanci OcZ.
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Uznesenie č. 173/2017 zo dňa 16.02.2017:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. presúva
rozhodovanie o žiadostiach organizácií a cirkvi o dotácie z rozpočtu obce na rok 2017 na najbližšie
zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Výsledok hlasovania č. 6:
Počet prítomných: 4

Počet neprítomných: 3

Nehlasovalo: 0

Za: 4 - Ing. Zuzana Bosmanová, Mgr. Milan Cesnak, Ing. Pavel Ďuriš, Ing. Ján Parkáni
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
8/Rôzne
Ing. Tibor Čierny, starosta obce, informoval poslancov:
- o pamätnej tabuli občanom padlých vo svetových vojnách, ktorú vyhotovuje Kamenárstvo
Milan Tóth z Modrého Kameňa o rozmeroch 105x80 cm v cene 430,- Eur,
- o projekte na obnovu drevenej zvoničky a jej okolia v dolnej časti obce z Programu obnovy
dediny,
- o vyhodnotení cenových ponúk na oplotenie budovy MŠ, v rámci ktorej zvíťazila firma
J-STAV, Veľký Krtíš, ktorá dala najlacnejšiu cenovú ponuku v hodnote 2 831,27 Eur,
- o prehodnotení veľkosti ističov v jednotlivých budovách obce,
- o plánovanej návšteve z Bieleho Blata, v rámci ktorej by poslanci z Bieleho Blata mali záujem
o spoločné rokovanie s poslancami OcZ v Príbelciach,
- o stave výkupe pozemkov pod tribúnov na futbalovom ihrisku,
- o pripravovanej výzve k projektu z OP KŽP na zakúpenie kompostární do každej domácnosti
a na verejné priestranstvá v obci, spoluúčasť obce predstavuje v tomto projekte 5%.
Bod 9/ Uznesenia
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 16.02.2017
Zapísala:
Ing. Zuzana Lupová

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

Ing. Zuzana Bosmanová

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

Ing. Pavel Ďuriš

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

Overovatelia:

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