Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Príbelciach,
ktoré sa konalo 28.04.2016 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. Informácia o zápise do Základnej školy Príbelce a prerokovanie možností prevádzky Základnej
školy Príbelce
5. Prerokovanie žiadostí o odkúpenie pozemkov
6. Rôzne
7. Uznesenia
8. Záver
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Bod 1/ Otvorenie zasadnutia
Starosta obce Ing. Tibor Čierny zahájil zasadnutie OcZ a privítal všetkých prítomných,
ktorých oboznámil s programom rokovania obecného zastupiteľstva. Starosta obce konštatoval, že
rokovanie OcZ je uznášaniaschopné za prítomnosti 6 poslancov a dal hlasovať za program
zasadnutia OcZ.
Uznesenie č. 112/2016 zo dňa 28.04.2016:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. schvaľuje
Program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Výsledok hlasovania č. 1:
Počet prítomných: 6

Počet neprítomných: 1

Nehlasovalo: 0

Za: 6 - Ing. Z. Bosmanová, Mgr. M. Cesnak, Ing. P. Ďuriš, Ing. D. Oslík, 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
Milan Parkáni a Ing. Pavel Ďuriš. Za zapisovateľku bola určená Ing. Zuzana Lupová. Za
overovateľov zápisnice boli určení Ing. Drahomír Oslík a Mgr. Ján Vozár.
Uznesenie č. 113/2016 zo dňa 28.04.2016:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. volí
návrhovú komisiu v zložení:
Ing. Zuzana Bosmanová – predseda komisie
Milan Parkáni – člen komisie
Ing. Pavel Ďuriš – člen komisie
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II. berie na vedomie
a) určenie zapisovateľa:
Ing. Zuzana Lupová
b) určenie overovateľov zápisnice:
Ing. Drahomír Oslík
Mgr. Ján Vozár
Výsledok hlasovania č. 2:
Počet prítomných: 6

Počet neprítomných: 1

Nehlasovalo: 0

Za: 6 - Ing. Z. Bosmanová, Mgr. M. Cesnak, Ing. P. Ďuriš, Ing. D. Oslík, M. Parkáni,
Mgr. J. Vozár
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Bod 3/Kontrola plnenia uznesení
108/2016

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
III. ukladá
Zabezpečiť podpísanie dodatku ku kúpnej zmluve so zriadením vecného bremena.
Termín: do 13.04.2016
Zodpovedný: Obecný úrad

Starosta obce konštatoval, že toto uznesenie bolo splnené.
Uznesenie č. 114/2016 zo dňa 28.04.2016:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. berie na vedomie
Kontrolu plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Príbelciach.
Výsledok hlasovania č. 3:
Počet prítomných: 6

Počet neprítomných: 1

Nehlasovalo: 0

Za: 6 - Ing. Z. Bosmanová, Mgr. M. Cesnak, Ing. P. Ďuriš, Ing. D. Oslík, M. Parkáni,
Mgr. J. Vozár
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Bod 4/ Informácia o zápise do Základnej školy Príbelce a prerokovanie možností prevádzky
Základnej školy Príbelce
Starosta obce informoval poslancov OcZ, že dňa 08.04.2016 sa konal zápis do prvého
ročníka Základnej školy Príbelce. Následne podal informáciu, že do prvého ročníka sa nikto
neprihlásil, pričom z MŠ Príbelce odchádzajú do 1. ročníka 4 deti. Zároveň oboznámil poslancov
OcZ, že v školskom roku 2016/2017 bude celkový počet žiakov 7. Ďalej starosta obce informoval,
že Obec Príbelce predložila Rade školy pri ZŠ žiadosť o vyjadrenie k návrhu na vyradenie zo siete
a k návrhu na zrušenie Základnej školy Príbelce a jej súčasti Školského klubu detí pri ZŠ Príbelce.
Rada školy pri ZŠ vyjadrila nesúhlas s návrhom na vyradenie ZŠ a ŠKD zo siete škôl a školských
zariadení. Zároveň starosta obce oboznámil poslancov OcZ s výškou finančných prostriedkov
potrebných na dofinancovanie prevádzky ZŠ a ŠKD v školskom roku 2015/2016, ako aj
v školskom roku 2016/2017, v prípade zachovania ZŠ a ŠKD, resp. zachovania len prevádzky ZŠ
bez ŠKD.
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Poslanec Ing. Drahomír Oslík poukázal na to, že do prvého ročníka ZŠ žiaden z rodičov
neprihlásil svoje dieťa. Rovnako poukázal na vysoké náklady na energie spojené s prevádzkou ZŠ.
Poslankyňa Ing. Zuzana Bosmanová poukázala na neprítomnosť rodičov detí navštevujúcich
ZŠ Príbelce na zasadnutí OcZ. Zároveň podotkla, že obec potrebuje na dofinancovanie prevádzky
ZŠ a ŠKD finančné prostriedky z rozpočtu obce. Následne konštatovala, že v školskom roku
2015/2016 sa už ŠKD nemal prevádzkovať.
Starosta obce oponoval, že rodičia detí navštevujúcich ZŠ prejavili záujem aj o prevádzku
ŠKD.
Poslanec Mgr. Milan Cesnak poukázal na skutočnosť, že rodičia detí z Príbeliec a Veľkého
Krtíša prihlásili svoje deti do MŠ Príbelce, ale o prihlásenie detí do ZŠ v obci už záujem nemajú.
Zároveň konštatoval, že nefunguje v obci spolupráca medzi MŠ a ZŠ. Následne povedal, že sa mal
zorganizovať deň otvorených dverí v ZŠ pre deti odchádzajúce do 1. ročníka z MŠ zo strany
zriaďovateľa a zamestnancov školy.
Poslankyňa Ing. Zuzana Bosmanová poukázala na to, že ZŠ Príbelce nemôže žiakom
ponúknuť vybavené učebne, a ani telocvičňu, ktoré sú potrebné k vyučovaciemu procesu.
Poslanec Milan Parkáni poukázal na nízky počet žiakov v jednom ročníku a na spájanie
vyučovania všetkých ročníkov v jednej triede.
Poslankyňa Ing. Zuzana Bosmanová konštatovala, že normatívne finančné prostriedky
pokryjú prevádzku ZŠ pri počte min. 12 žiakov.
Poslanec Milan Parkáni navrhol, aby zriaďovateľ oslovil vedenie základnej školy ohľadom
zabezpečenia navýšenia počtu žiakov v 1.až 4. ročníku v školskom roku 2016/2017 na 12 žiakov.
Ostatní poslanci OcZ sa stotožnili s týmto návrhom.
Uznesenie č. 115/2016 zo dňa 28.04.2016:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. berie na vedomie
Informáciu o zápise do prvého ročníka Základnej školy Príbelce v školskom roku 2016/2017
v počte nula (0) žiakov.
II.
odporúča
zriaďovateľovi školy, aby oslovil vedenie Základnej školy Príbelce ohľadom zabezpečenia
navýšenia počtu žiakov v 1.-4. ročníku v školskom roku 2016/2017 na 12 žiakov v lehote do
20.05.2016.
Termín: 03.05.2016
Zodpovedný: Obecný úrad
Výsledok hlasovania č. 4:
Počet prítomných: 6

Počet neprítomných: 1

Nehlasovalo: 0

Za: 6 - Ing. Z. Bosmanová, Mgr. M. Cesnak, Ing. P. Ďuriš, Ing. D. Oslík, M. Parkáni,
Mgr. J. Vozár
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Bod 5/ Prerokovanie žiadostí o odkúpenie pozemkov
Starosta obce podal informáciu o žiadosti p. J. Priatka a manž. M. Priatkovej, bytom
Príbelce č. 3 ohľadom odkúpenia pozemku par. č. C-KN 329, druh pozemku – zastavané plochy
a nádvoria o výmere 124 m2 v k. ú. Horné Príbelce, vedené na LV č. 902 za účelom využitia
pozemku ako prístupová cesta, ako aj pozemku par. č. E-KN 1124, druh pozemku – ostatné plochy
nad parcelami 51, 52, 53/1 v k. ú. Dolné Príbelce, vedené na LV č. 1111 za účelom scelenia
uvedených pozemkov.
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Zároveň informoval poslancov OcZ, že žiadosť o odkúpenie pozemku podala aj
p. A. Čiešková, bytom Príbelce č. 4 par. č. 1124 druh pozemku – ostatné plochy nad parcelami 54/1,
54/2 v k. ú. Dolné Príbelce, vedené na LV č. 1111 za účelom scelenia pozemkov, ktoré sa
nachádzajú priamo pri jej rodinnom dome.
Následne starosta obce podal informáciu, že žiadatelia o odkúpenie týchto nehnuteľností
musia k svojim žiadostiam doložiť aj geometrický plán na rozdelenie pozemku par. č. E-KN 1124
v k. ú. Dolné Príbelce na jednotlivé úseky s presným určením jednotlivých výmer pozemkov.
Ďalej starosta obce navrhol, aby sa pozemok par. č. C-KN 329 nepredával, ale iba prenajal,
nakoľko tento pozemok slúži ako prístupová cesta.
Poslanec Ing. Pavel Ďuriš navrhol vyzvať p. P. Ďuriša, bytom Príbelce č. 2 ohľadom
možnosti odkúpenia príslušnej časti pozemku par. č. E-KN 1124 v k. ú. Dolné Príbelce, ktorý sa
nachádza priamo pri jeho rodinnom dome.
Uznesenie č. 116/2016 zo dňa 28.04.2016:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. berie na vedomie
Žiadosti o odkúpenie nehnuteľnosti
1. žiadatelia: Ján Priatka a manž. Marta Priatková, Príbelce 3,
pozemok parcelné číslo E-KN 1124, k.ú. Dolné Príbelce, v úseku vymedzenej
parcelami C-KN
č. 51, 52 a 53/1 a pozemok parcelné číslo C-KN 329, k.ú. Horné Príbelce,
2. žiadateľka: Anna Čiešková, Príbelce 4,
pozemok parcelné číslo E-KN 1124, k.ú. Dolné Príbelce, v úseku vymedzenej parcelou C-KN č.
54/1.
II. ukladá
1. Vyzvať žiadateľov uvedených v časti I. o predloženie geometrického plánu na rozdelenie
pozemku parcelné číslo E-KN 1124 v k.ú. Dolné Príbelce na jednotlivé úseky s presným
určením jednotlivých výmer pozemkov.
2. Vyzvať p. Pavla Ďuriša, Príbelce 2, o predloženie stanoviska ohľadom možnosti odkúpenia
príslušnej časti pozemku parcelné číslo E-KN 1124 v k. ú. Dolné Príbelce.
Výsledok hlasovania č. 5:
Počet prítomných: 5

Počet neprítomných: 2

Nehlasovalo: 0

Za: 5 - Ing. Z. Bosmanová, Mgr. M. Cesnak, Ing. P. Ďuriš, Ing. D. Oslík, Mgr. J. Vozár
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Bod 6/ Rôzne
Starosta obce v bode rôzne podal informáciu ohľadom nadobudnutia vlastníctva
k motorovému vozidlu TATRA T 148 CAS 32 H, vrátane príslušenstva, darom od Slovenskej
republiky v správe MV SR a jeho pridelenia do držby pre Dobrovoľný hasičský zbor obce Príbelce.
Uznesenie č. 117/2016 zo dňa 28.04.2016:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. berie na vedomie
Nadobudnutie vlastníctva k cestnému motorovému vozidlu TATRA T 148 CAS 32 H, vrátane
príslušenstva a rekonštrukcie, darom od vlastníka, ktorým bola Slovenská republika v správe
Ministerstva vnútra SR.
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II. schvaľuje
Pridelenie špeciálneho cestného motorového vozidla TATRA T 148 CAS 32 H, vrátane
príslušenstva a rekonštrukcie do držby pre Dobrovoľný hasičský zbor obce Príbelce.
Výsledok hlasovania č. 5:
Počet prítomných: 5

Počet neprítomných: 2

Nehlasovalo: 0

Za: 5 - Ing. Z. Bosmanová, Mgr. M. Cesnak, Ing. P. Ďuriš, Ing. D. Oslík, Mgr. J. Vozár
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Ďalej starosta obce informoval poslancov OcZ ohľadom poskytnutia dotácie z prostriedkov
Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR v sume 3.000,- Eur pre DHZO Príbelce na zabezpečenie
materiálno-technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov
DHZO, odbornú prípravu členov DHZO a zabezpečenie servisu – opravy a nákup náhradných
dielov na techniku a požiarne motorové vozidlá.
Starosta obce ďalej podal informáciu, že Obci Príbelce bola schválená dotácia z BBSK na
obnovu značenia Náučného chodníka Horné Príbelce v sume 1.300,- Eur.
V bode rôzne poslanec Mgr. Milan Cesnak povedal, že ho oslovil p. Ján Parkáni, Príbelce č.
153, ohľadom umiestnenia pamätnej tabule v obci na pamiatku vojakom, ktorí padli počas I. a II.
svetovej vojny.
Poslanec Milan Parkáni navrhol, aby sa mená padlých vojakov počas I. a II. svetovej vojny
zistili prostredníctvom cirkevnej kroniky. Zároveň navrhol, aby bola pamätná tabuľa umiestnená na
budove obecného úradu.
Poslanec Ing. Pavel Ďuriš sa informoval, či LETOKRUHY Príbelce, o. z. vrátili vyčerpanú
dotáciu v sume 298,81 Eur do rozpočtu obce, ktorá bola použitá po stanovenom termíne, tj. po
10.12.2015, čo je v rozpore s VZN č. 3/2012 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce, ako aj so
Zmluvou č. 6/2015 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Príbelce v roku 2015.
Starosta obce podal informáciu, že Obec Príbelce vyzvala LETOKRUHY Príbelce, o. z. o
vrátenie vyčerpanej dotácie do rozpočtu obce. Následne LETOKRUHY Príbelce, o. z. poslali
žiadosť o spresnenie a doplnenie výzvy, ktorá bola zaslaná poslancom OcZ prostredníctvom
mailovej komunikácie.
Poslanci OcZ sa jednohlasne vyjadrili, že LETOKRUHY Príbelce, o. z. musia vrátiť
vyčerpanú dotáciu v sume 298,81 Eur do rozpočtu obce.
Ďalej starosta obce v bode rôzne informoval poslancov OcZ, že Stredoslovenská vodárenská
prevádzková spoločnosť v mesiacoch máj, resp. jún 2016 začne s obnovou verejného vodovodu v
dolnej časti obce od križovatky cesty I/75 s miestnou komunikáciou po začiatok časti obce Príkľak
v celkovej dĺžke cca 900 m.
Poslankyňa Ing. Zuzana Bosmanová navrhla upozorniť prostredníctvom miestneho rozhlasu
majiteľov psov na voľný pohyb psov po obci, ktorí ničia úrodu občanom obce.
Poslanec Mgr. Milan Cesnak vyslovil poďakovanie pre Tibora Čierneho, ml., ktorý ako
poľovník PZ Podskala Príbelce, odstránil uhynutú líšku z rigolu naproti jeho rodinného domu.
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Bod 7/ Uznesenia
Ing. Zuzana Lupová prečítala súborné schválené uznesenia OcZ.
Bod 8/ 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 28.04.2016
Zapísala: Ing. Zuzana Lupová

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

Overovatelia:
Ing. Drahomír Oslík

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

Mgr. Ján Vozár

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

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