Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Príbelciach,
ktoré sa konalo 21.01.2016 v Zasadacej miestnosti Obecného úradu v Príbelciach
so začiatkom o 18:00 hod.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Na základe požiadavky poslancov OcZ k zmene navrhovaného programu rokovania, sa
rokovanie OcZ začalo zložením sľubu náhradníka z radu volených kandidátov na poslanca OcZ.
Ing. Pavel Ďuriš zložil sľub poslanca OcZ a prebral osvedčenie.
Uznesenie č. 83/2016 zo dňa 21.01.2016:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. konštatuje, že
náhradník z radu volených kandidátov Ing. Pavel Ďuriš zložil zákonom predpísaný sľub poslanca
obecného zastupiteľstva.
Výsledok hlasovania č. 1:
Počet prítomných: 4

Počet neprítomných: 3

Nehlasovalo: 0

Za: 4 - Ing. Z. Bosmanová, Mgr. M. Cesnak, Ing. P. Ďuriš, Mgr. J. Vozár
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Starosta obce konštatoval, že rokovanie OcZ je uznášaniaschopné za prítomnosti 4
poslancov a dal hlasovať za upravený program zasadnutia OcZ.
Uznesenie č. 84/2016 zo dňa 21.01.2016:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. schvaľuje
Upravený program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Výsledok hlasovania č. 2:
Počet prítomných: 4

Počet neprítomných: 3

Nehlasovalo: 0

Za: 4 - Ing. Z. Bosmanová, Mgr. M. Cesnak, Ing. P. Ďuriš, Mgr. J. Vozár
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Za predsedu návrhovej komisie bol navrhnutý Mgr. Milan Cesnak a za člena komisie
Mgr. Ján Vozár. Za zapisovateľku bola určená Ing. Zuzana Lupová. Za overovateľov zápisnice boli
určení Ing. Zuzana Bosmanová a Ing. Pavel Ďuriš.
Uznesenie č. 85/2016 zo dňa 21.01.2016:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. volí
návrhovú komisiu v zložení:
Mgr. Milan Cesnak – predseda komisie
Mgr. Ján Vozár – 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. 3:
Počet prítomných: 4

Počet neprítomných: 3

Nehlasovalo: 0

Za: 4 - Ing. Zuzana Bosmanová, Mgr. Milan Cesnak, Ing. Pavel Ďuriš, Mgr. Ján Vozár
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Následne starosta vykonal kontrolu plnenia uznesení nasledovne:
80/2015 Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
II. ukladá
Zabezpečiť podpísanie kúpnej zmluvy s dohodnutými podmienkami v termíne do
15.01.2016
Zodpovedný: Obecný úrad Príbelce
Starosta obce podal informáciu, že kúpna zmluva o predaji nehnuteľností s Ľubomírom
Michelom a Gabrielou Michelovou bola podpísaná a zverejnená.
Uznesenie č. 86/2016 zo dňa 21.01.2016:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. berie na vedomie
Kontrolu plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Príbelciach.
Výsledok hlasovania č. 4:
Počet prítomných: 4

Počet neprítomných: 3

Nehlasovalo: 0

Za: 4 - Ing. Zuzana Bosmanová, Mgr. Milan Cesnak, Ing. Pavel Ďuriš, Mgr. Ján Vozár
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Starosta obce oboznámil poslancov s návrhom VZN Obce Príbelce č. 1/2016 o vyhradení
miesta a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách
počas volebnej kampane na území obce Príbelce.
Keďže zo strany poslancov neboli pripomienky k predloženému návrhu, starosta obce dal
hlasovať za návrh VZN Obce Príbelce č. 1/2016 o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na
umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území
obce Príbelce.
Uznesenie č. 87/2016 zo dňa 21.01.2016:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Príbelce č. 1/2016 o vyhradení miesta a ustanovení podmienok
na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na
území obce Príbelce.
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Výsledok hlasovania č. 5:
Počet prítomných: 4

Počet neprítomných: 3

Nehlasovalo: 0

Za: 4 - Ing. Zuzana Bosmanová, Mgr. Milan Cesnak, Ing. Pavel Ďuriš, Mgr. Ján Vozár
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Starosta obce v bode rôzne podal návrh na odkúpenie nehnuteľností parcelné čísla C-KN
267, 268 a 269 zastavané plochy a nádvoria s rodinným domom s. č. 164 o výmere 420 m2
a záhrady o výmere 68 m2. Vlastníčkami nehnuteľností sú sestry Anna Barjaková a Zuzana
Hevešová. Zároveň podal informáciu, že obec vynaložila náklady na pohreb zosnulého Pavla
Ďurčova a v prípade kúpy týchto nehnuteľností, by boli náklady na pohreb odpočítané z predajnej
ceny nehnuteľností.
Mgr. Milan Cesnak sa informoval, ako chce obec tento majetok ďalej vyžiť.
Starosta obce odpovedal, že dané nehnuteľnosti by obec využila na skladové priestory, resp.
nehnuteľnosti by sa mohli predať ďalšiemu reálnemu záujemcovi.
Mgr. Vozár sa informoval, či vlastníci týchto nehnuteľností majú záujem ich odpredať obci
za podmienok, o ktorých hovoril starosta.
Starosta obce odpovedal, že po osobnom rozhovore s vlastníčkou nehnuteľnosti, táto má
záujem o ich odpredaj. Zároveň upozornil, že je potrebné dať urobiť znalecký posudok na
ohodnotenie daných nehnuteľností.
Ing. Zuzana Bosmanová sa vyjadrila, že sa zdrží hlasovania o kúpe týchto nehnuteľností.
O slovo z radu občanov sa prihlásil p. Pavol Kollár, ktorý oponoval, že vlastníci daných
nehnuteľností majú podpísanú zmluvu s realitnou spoločnosťou na ich predaj. Zároveň podotkol, že
obec nemá písomné stanovisko o súhlase vlastníkov nehnuteľností na predaj pre obec.
Starosta obce oponoval, že o kúpe daných nehnuteľností s vlastníčkou p. Annou Barjakovou
rokoval, ktorá súhlasila s predajom pre obec a vyrovnala by sa aj podlžnosť voči obci.
Ďalej v bode rôzne starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva, že
spoločenské organizácie obce môžu podať žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok
2016 do 31.01.2016. Zároveň navrhol, aby poslanci uložili hlavnej kontrolórke obce, vykonanie
kontroly vyúčtovania poskytnutých dotácií organizáciám z rozpočtu obce v roku 2015 v termíne do
15.02.2016 a následne predložiť informatívnu správu o výsledkoch tejto kontroly na najbližšom
zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 88/2016 zo dňa 21.01.2016:
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.
Výsledok hlasovania č. 6:
Počet prítomných: 4

Počet neprítomných: 3

Nehlasovalo: 0

Za: 4 - Ing. Zuzana Bosmanová, Mgr. Milan Cesnak, Ing. Pavel Ďuriš, Mgr. Ján Vozár
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
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Ing. Zuzana Bosmanová sa informovala ohľadom vypísaného výberového konania na
obsadenie funkcie riaditeľ/-ka Základnej školy Príbelce.
Starosta obce podal informáciu, že do výberového konania bola možnosť prihlásiť sa v
termíne do 07.01.2016. Do uvedeného termínu sa nikto neprihlásil. Starosta obce od 02.02.2016 do
30.06.2016 poverí súčasnú poverenú riaditeľku ZŠ RSDr. Blanku Ďurošovú.
Ďalej Ing. Zuzana Bosmanová podotkla, že do výberového konania si mala dať žiadosť
súčasná poverená riaditeľka ZŠ RSDr. Blanka Ďurošová.
Mgr. Ján Vozár vyslovil poďakovanie za vyčistenie úsekov popri hlavnej ceste, čím sa
zlepšila viditeľnosť na hlavnú cestu, ako celkový vzhľad obce. Zároveň sa informoval ohľadom
reklamácie 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.
Ďalej v bode rôzne Mgr. Ján Vozár podotkol, či by bolo možné pri zimnej údržbe vyorávať
miestne komunikácie viac na krajnice cesty.
Starosta obce odpovedal, že to prerokuje a bude hľadať spoločné riešenia so
zabezpečovateľom zimnej údržby miestnych komunikácií.
Ing. Zuzana Bosmanová sa ďalej informovala ohľadom počtu zamestnancov a doby
zamestnania cez projekt ÚPSVaR.
Starosta obce odpovedal, že od 01.11.2015 boli cez projekt „Šanca na zamestnanie“
zamestnaní 2 pracovníci na čistenie verejných priestranstiev, následne od 01.12.2015 ďalší 2
zamestnanci a od 01.01.2016 1 zamestnanec. Všetci zamestnanci sú zamestnaní na 8 hod. denne po
dobu 9 mesiacov.
Ing. Zuzana Bosmanová podala návrh, aby cez tento projekt ÚPSVaR bola zamestnaná aj
p. Agneša Balážová, nakoľko vykonávala prácu v rámci menších obecných služieb dlhodobo na
Obecnom úrade v Príbelciach.
Starosta obce oponoval, že p. Agneša Balážová počas výkonu menších obecných služieb
bola viackrát pod vplyvom alkoholu.
Ing. Zuzana Bosmanová požiadala starostu obce, aby preukázal svoje tvrdenie, že menovaná
bola počas výkonu verejno-prospešných prác viackrát pod vplyvom alkoholu.
Z radu občanov požiadal o slovo MUDr. Karol Tenk, ktorý podotkol, že p. Agnešu Balážovú
treba zobrať na projekt cez ÚPSVaR, a v prípade požívania alkoholických nápojov, je potrebné
s pracovníčkou rozviazať pracovný pomer.
Starosta obce oponoval, že vytvorené pracovné miesto bude nutné obsadiť ďalším
uchádzačom o zamestnanie cez UPSVaR, v prípade, že sa týmto spôsobom uvolní.
Mgr. Milan Cesnak prečítal súborné schválené uznesenia OcZ.
Starosta obce sa poďakoval poslancom OcZ za aktívnu účasť na zasadnutí OcZ,
skonštatoval, že program zasadnutia OcZ bol prerokovaný a vyhlásil rokovanie za ukončené.
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V Príbelciach, dňa 21.01.2016
Zapísala: Ing. Zuzana Lupová

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

Overovatelia:
Ing. Zuzana Bosmanová

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

Ing. Pavel Ďuriš

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

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

5

