Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Príbelciach,
ktoré sa konalo 18.03.2015 v Zasadacej miestnosti Obecného úradu v Príbelciach
so začiatkom o 17:00 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. Prerokovanie návrhu Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Príbelciach
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.
Zároveň konštatoval, že rokovanie OcZ je uznášaniaschopné a navrhol, aby sa z programu
rokovania OcZ vypustili body 4) a 5) z dôvodu, že na schválenie prenájmu majetku obce musí
hlasovať trojpätinová väčšina všetkých poslancov a ostatné body sa prečísľujú. Následne
starosta obce dal hlasovať za predložený – upravený návrh programu.
Uznesenie č. 15/2015 zo dňa 18.03.2015:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. schvaľuje
Program zasadnutia obecného zastupiteľstva
Výsledok hlasovania č. 1:
Počet prítomných: 4

Počet neprítomných: 0

Nehlasovalo: 0

Za: 4 - Mgr. M. Cesnak, M. Parkáni, Bc. J. Parkáni, Mgr. J. Vozár
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Bod 2/ Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za predsedu návrhovej komisie bol navrhnutý Mgr. Ján Vozár a za členov komisie
boli navrhnutí Bc. Ján Parkáni a Milan Parkáni. Za zapisovateľku bola určená Ing. Zuzana
Lupová. Za overovateľov zápisnice boli určení Mgr. Milan Cesnak a Milan Parkáni.
Uznesenie č. 16/2015 zo dňa 18.03.2015:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. volí
návrhovú komisiu v zložení:
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Mgr. Ján Vozár – predseda komisie
Bc. Ján Parkáni – člen komisie
Milan Parkáni – člen komisie
II. berie na vedomie
a) určenie zapisovateľa:
Ing. Zuzana Lupová
b) určenie overovateľov zápisnice:
Mgr. Milan Cesnak
Milan Parkáni
Výsledok hlasovania č. 2:
Počet prítomných: 4

Počet neprítomných: 0

Nehlasovalo: 0

Za: 4 - Mgr. M. Cesnak, M. Parkáni, Bc. J. Parkáni, Mgr. J. Vozár
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Bod 3/ Kontrola plnenia uznesení
Uznesenie č. 9/2015 zo dňa 12.02.2015:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
III. ukladá
Zverejniť zámer prenajať nehnuteľný majetok obce pre ŠSK Príbelce.
Zodpovedný: Obecný úrad
Termín: 20.02.2015
Starosta obce informoval, že zámer prenajať nehnuteľný majetok obce bol zverejnený
na úradnej tabuli v obci, ako aj na internetovej stránke obce.
Uznesenie č. 10/2015 zo dňa 12.02.2015:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
III. ukladá
Zverejniť zámer prenajať nehnuteľný majetok obce pre PZ Podskala Príbelce.
Zodpovedný: Obecný úrad
Termín: 20.02.2015
Starosta obce informoval, že zámer prenajať nehnuteľný majetok obce bol zverejnený
na úradnej tabuli v obci, ako aj na internetovej stránke obce.
Uznesenie č. 11/2015 zo dňa 12.02.2015:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
III. ukladá
Zverejniť zámer prenajať nehnuteľný majetok obce pre Jána Križana, bytom Senohrad.
Zodpovedný: Obecný úrad
Termín: 20.02.2015
Starosta obce informoval, že zámer prenajať nehnuteľný majetok obce bol zverejnený
na úradnej tabuli v obci, ako aj na internetovej stránke obce.
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Uznesenie č. 12/2015 zo dňa 12.02.2015:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
IV. ukladá
Vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na ťažbu
dreva vo vlastníctve obce Príbelce.
Zodpovedný: Obecný úrad
Termín: 20.02.2015
Starosta obce informoval, že obchodná verejná súťaž bola zverejnená na úradnej tabuli
v obci, na internetovej stránke obce, ako aj v regionálnej tlači.
Uznesenie č. 13/2015 zo dňa 12.02.2015:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
III. ukladá
Vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž o uzavretie Zmluvy o prenájme časti pozemkov a o budúcej
Kúpnej zmluve na odkúpenie nájomných bytov.
Zodpovedný: Obecný úrad
Termín: 23.02.2015
Starosta obce informoval, že obchodná verejná súťaž bola zverejnená na úradnej tabuli
v obci, na internetovej stránke obce, ako aj v regionálnej tlači.
Uznesenie č. 17/2015 zo dňa 18.03.2015:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Príbelciach
Výsledok hlasovania č. 3:
Počet prítomných: 4

Počet neprítomných: 0

Nehlasovalo: 0

Za: 4 - Mgr. M. Cesnak, M. Parkáni, Bc. J. Parkáni, Mgr. J. Vozár
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Bod 4/ Prerokovanie návrhu Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v
Príbelciach
Starosta obce podal informáciu, že bol vypracovaný nový návrh Rokovacieho
poriadku Obecného zastupiteľstva v Príbelciach a následne bol zverejnený na úradnej tabuli
v obci, ako aj na internetovej stránke obce. Keďže poslanci OcZ nemali žiadne ďalšie
pripomienky, starosta obce dal hlasovať za predložený návrh rokovacieho poriadku.
Uznesenie č. 18/2015 zo dňa 18.03.2015:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. schvaľuje
Rokovací návrh Obecného zastupiteľstva v Príbelciach s účinnosťou od 01.04.2015.
Výsledok hlasovania č. 7:
Počet prítomných: 4

Počet neprítomných: 0

Nehlasovalo: 0

Za: 4 - Mgr. M. Cesnak, M. Parkáni, Bc. J. Parkáni, Mgr. J. Vozár
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
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Bod 7/ Rôzne
Starosta obce oboznámil poslancov OcZ o možnosti čerpania finančných prostriedkov
z fondov Európskej únie, predovšetkým na rekonštrukciu miestnych komunikácií v obci,
chodníkov, odvodňovacích kanálov a rigolov, oddychových plôch, parkovísk, lavičiek a iné.
Zároveň informoval, že v obci je v zlom technickom stave cca 2,5 km miestnych
komunikácií, ktoré plánuje obnoviť v prvom rade.
Pán Parkáni navrhol, aby starosta vypracoval konkrétnych návrh, v ktorom oboznámi
poslancov OcZ, čo je nevyhnutné riešiť v obci, nakoľko najlepšie pozná stav v obci.
Starosta obce oboznámil poslancov OcZ aj s riešením stavu okolia domu smútku
(vybudovanie prístrešku, výmena okien, oplotenie).
Mgr. Vozár sa vyjadril, že súhlasí s návrhom p. Parkániho, aby starosta obce pripravil
podklady, čo je nevyhnutné v obci riešiť.
Starosta obce konštatoval, že v rozpočte na rok 2015 je schválených 2 000,- Eur na
vypracovanie projektovej dokumentácie.
V bode rôzne ďalej starosta obce informoval poslancov OcZ, že od 01.09.2015
nadobudne účinnosť novela školského zákona, podľa ktorého je stanovený najnižší počet 11
žiakov v triede prvého ročníka a na prvom stupni základných škôl sa môžu do jednej triedy
spájať najviac dva ročníky. Celkový počet žiakov ZŠ Príbelce v školskom roku 2015/2016
bude v 1. až 4. ročníku by mal byť v počte 9 žiakov, pre ktorých je potrebné vytvoriť dve
samostatné triedy. Následne starosta obce informoval o očakávaných vysokých finančných
nákladoch na chod základnej školy vrátane školského klubu detí.
Pán Parkáni sa opýtal, že ak by fungovanie základnej školy v obci bolo zachované,
z akej výdavkovej položky by sa finančné prostriedky presunuli na školstvo v prípade
zachovania fungovania ZŠ.
Starosta obce informoval aj o návrhu poslanca Mgr. Cesnaka, aby sa vyučovanie
presunulo z budovy ZŠ do budovy stacionára, pričom by sa ušetrili náklady na energiu.
Pán Parkáni konštatoval, že presun vyučovania bol navrhnutý aj na tento školský rok
do budovy obecného úradu. Zdôraznil, že budova stacionára je v majetku CZ Príbelce, pričom
by vznikli náklady na prenájom budovy, a tiež sa bude musieť zabezpečiť vykurovanie
budovy palivovým drevom.
Starosta obce oboznámil poslancov OcZ, že rokoval o prenájme budovy s farárom
Mgr. Alcnauerom. Na fungovanie ZŠ v budove stacionára je potrebné vykonať aj stavebné
úpravy, ktoré by sa následne započítali do výšky nájmu pre CZ Príbelce.
Mgr. Cesnak vysvetlil, že okrem ušetrenia prevádzkových nákladov na budove, je
nevyhnutné znížiť aj mzdové náklady.
Pán Parkáni navrhol, aby sa vypracovali analýzy fungovania ZŠ v školskom roku
2015/2016 s možnosťou ušetrenia mzdových a prevádzkových nákladov.
Starosta obce následne informoval poslancov OcZ, že od 01.04.2015 môže obec
požiadať ÚPSVaR o zaradenie pracovníkov z menších obecných služieb na aktivačnú
činnosť, pričom ÚPSVaR poskytne obci príspevok na úradu časti nákladov na ochranné
pracovné prostriedky, úrazové poistenie, na pracovné náradie a ďalšie náklady spojené
s vykonávaním menších obecných služieb pre obec. Zároveň informoval o možnosti
predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných
miest – pomocný robotník. Podľa §50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov poskytne
ÚPSVaR obci príspevok vo výške 80% CCP po dobu 6 kalendárnych mesiacov a podľa §54
ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení
niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov poskytne ÚPSVaR obci príspevok
vo výške 95 % CCP po dobu 4 kalendárnych mesiacov.
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Pán Parkáni zdôraznil, aby sa pochválili pracovníci, ktorí vykonávajú menšie obecné
služby pre obec, nakoľko svojou prácou upravili verejné priestranstvá v obci a prispeli
k celkovému zlepšeniu vzhľadu obce. Navrhol, aby sa hľadalo riešenie, ako im poskytnúť
pomoc, keď sú v hmotnej núdzi a zároveň konštatoval, že by sa mali hľadať spôsoby ako
zakúpiť pracovné odevy a pracovnú obuv.
Starosta obce informoval, že na predchádzajúcom zasadnutí OcZ Bc. Parkáni
upozornil na nevybudovaný odvodňovací kanál na pozemku v hornej časti obce medzi č. d.
114 a č. d. 116, dôsledkom čoho, z tohto pozemku neodteká dažďová voda. Následne starosta
obce oboznámil poslancov, že na základe listu vlastníctva č. 400, katastrálne územie Dolné
Príbelce, pozemok registra C-KN parcelné číslo 27 o výmere 87 m2 je vo vlastníctve p. Pavla
Kovšu, bytom Príbelce 114 na základe kúpnej zmluvy z r. 1994. Zároveň informoval, že
p. Kovša súhlasí s vybodovaním odvodňovacieho kanálu, ale jednalo by sa o práce na cudzom
pozemku. Pán Parkáni navrhol, aby sa pozemok previedol do vlastníctva obce a následne, aby
sa vybudoval odvodňovací kanál na zachytávanie dažďovej vody.
Pán Parkáni v bode rôzne upozornil na skutočnosť, že brána v MŠ sa zatvára, ale
pozemok nie je ohradený zo všetkých strán. Bc. Parkáni povedal, že keď sa osadia stĺpy,
členovia DHZO natiahnu pletivo a areál sa uzavrie.
Mgr. Vozár sa informoval, koľkokrát sa hlásilo v miestnom rozhlase o zákaze voľného
pohybu psov v obci. Ing. Lupová odpovedala, že o zákaze voľného pohybu psov v obci sa
hlásilo niekoľkokrát a zároveň zdôraznila, že hlásenie tohto zákazu prostredníctvom
miestneho rozhlasu nevyrieši danú situáciu.
Bod 8/ Uznesenia
Mgr. Vozár 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 sa naplnil a vyhlásil rokovanie za ukončené.
V Príbelciach, dňa 18.03.2015
Zapísala: Ing. Zuzana Lupová

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

Overovatelia:
Mgr. Milan Cesnak

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

Milan Parkáni

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

.....................................................
Ing. Tibor Čiern, v. r.
starosta obce

Príloha: Prezenčná listina
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