Zápisnica
z 30. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Príbelciach konaného
dňa 30.10.2013 v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Príbelciach
so začiatkom o 18:00 hod.
Program:
1) Otvorenie zasadnutia
2) Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3) Kontrola plnenia uznesení
4) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Príbelce č. 3/2013 o dočasnom
obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe
náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd
5) Návrh na prijatie Rozpočtového opatrenia č. 2/2013
6) Žiadosť o prenájom miestnosti – pivnica pod budovou obecného úradu - p. Rajduga
7) Informácia o príprave a konaní volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku
2013
8) Rôzne
9) Návrh na uznesenie
10) Záver
Bod 1/ Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie OZ zahájil starosta obce Ing. T. Čierny a privítal všetkých prítomných, ktorých
oboznámil s programom. Ing. T. Čierny konštatoval, že obecné zastupiteľstvo je uznášania
schopné. Keďže návrhy na zmenu programu neboli, dal hlasovať za predložený program
rokovania.
Uznesenie č. 93/2013 zo dňa 30.10.2013:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. schvaľu je
program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Príbelciach
Za program zasadnutia OZ hlasovali poslanci nasledovne:
ZA:5
PROTI: 0

ZDRŽALI SA: 0

Bod 2/ Voľba návrhovej komisie a určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za predsedu návrhovej komisie bol navrhnutý Mgr. Ján Vozár a za členov komisie
MVDr. Pavel Bajo a Ivan Ďurčok. Za overovateľov zápisnice boli určení Ing. Pavel Ďuriš
a Zuzana Barcíková. Za zapisovateľku bola určená Ing. Lupová.
Uznesenie č. 94/2013 zo dňa 30.10.2013:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. schvaľu je
návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Ján Vozár - predseda komisie, MVDr. Pavel Bajo a Ivan
Ďurčok - členovia komisie
II. ber ie na vedo mie
určenie overovateľov zápisnice: Ing. Pavel Ďuriš a Zuzana Barcíková
a zapisovateľa: Ing. Zuzana Lupová
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Za tento návrh sa hlasovalo nasledovne:
ZA:5
PROTI: 0

ZDRŽALI SA: 0

Bod 3/ Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce pristúpil ku kontrole plnenia uznesení:
88/2013

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. uk lad á
Zorganizovať spoločné stretnutie s vlastníkmi pozemkov parcely registra EKN č. 406 v katastrálnom území Horné Príbelce vedených na liste vlastníctva
č. 350,´za účelom odkúpenia časti uvedeného pozemku o výmere 80 m2, resp.
výmeny za obecné pozemky.
Zodpovedný: obecný úrad
Termín: najbližšie zasadnutie OZ

Starosta obce informoval, že pracovné stretnutie sa uskutočnilo dňa 23.10.2013, na
ktorom sa z celkového počtu 15 spoluvlastníkov dostavilo 6 spoluvlastníkov a zástupcov
spoluvlastníkov pozemkov. Záverom konštatoval, že v rokovaniach sa bude pokračovať
individuálne s cieľom dospieť k obojstrannej spokojnosti pri vysporadúvaní predmetného
pozemku.
90/2013

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. uk lad á
Prešetriť situáciu s prechovávaním psov na pozemku pri rodinnom dome č.
263 v Príbelciach.
Zodpovedný: obecný úrad
Termín: 26. 09. 2013

Starosta obce podal informáciu, že situáciu s prechovávaním psov riešil osobným
pohovorom s p. Matejovom dňa 21.10.2013, ktorý mu oznámil, že v rodinnom dome chová 4
psov. Zároveň prisľúbil, že tento počet zníži o dvoch psov a daň za psov uhradí.
91/2013

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. uk lad á
Vymeniť a opraviť svietidlá verejného osvetlenia na kritických miestach
v obci.
Zodpovedný: obecný úrad
Termín: najbližšie zasadnutie OZ

Starosta obce informoval, že boli vymenené a opravené svietidlá verejného osvetlenia
až na jedno svietidlo, kde bude nutné vymeniť celé osvetľovacie teleso do najbližšieho
zasadnutia OZ.
92/2013

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. uk lad á
Opraviť povrch miestnej komunikácie vedúcej od budovy obecného úradu na
pozemku parcelné číslo C-KN 587 v k.ú. Dolné Príbelce, v úseku, kde je stred
vozovky značne vyvýšený.
Zodpovedný: obecný úrad
Termín: najbližšie zasadnutie OZ

Uvedené uznesenie bolo splnené dosypaním frézovaného asfaltu.
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Uznesenie č. 95/2013 zo dňa 30.10.2013:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. ber ie na vedo mie
kontrolu plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Príbelciach
Za tento návrh sa hlasovalo nasledovne:
ZA:5
PROTI: 0

ZDRŽALI SA: 0

Bod 4/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Príbelce č. 3/2013 o dočasnom
obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe
náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd
Starosta obce prečítal dôvodovú správu k bodu programu Návrh Všeobecne
záväzného nariadenia Obce Príbelce č. 3/2013 o dočasnom obmedzení alebo o zákaze
užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou
a náhradného odvádzania odpadových vôd, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice.
MVDr. Bajo navrhol doplniť do VZN v § 3 ods. 2 ďalšie odberné miesto pitnej vody
pre obyvateľov hornej časti obce Príbelce a to priestor pred požiarnou zbrojnicou, resp. pred
bývalou predajňou potravín pri kaštieli.
Mgr. Vozár vysvetlil, že z dôvodu obmedzeného počtu cisterien s pitnou vodou je
vhodnejšie uviesť len dve odberné miesta pitnej vody a zároveň sa priklonil k názoru MVDr.
Baja, aby vo VZN v § 3 ods. 2 bolo zmenené odberné miesto pitnej vody pre obyvateľov
hornej časti obce Príbelce na priestor pred požiarnou zbrojnicou, resp. pred bývalou predajňou
potravín pri kaštieli.
Za tento návrh sa hlasovalo nasledovne:
ZA:2
PROTI: 0

ZDRŽALI SA: 3

Ďalej Mgr. Vozár navrhol zmeniť do VZN v § 4 ods. 7 písm. c) slovné spojenie
„menovacím dekrétom“ na „vymenovacím dekrétom“.
Za tento návrh sa hlasovalo nasledovne:
ZA:2
PROTI: 0

ZDRŽALI SA: 3

Z radu občanov dostal slovo p. Kollár, ktorý sa informoval, aká bude praktická
vymožiteľnosť VZN Obce Príbelce o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej
vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného
odvádzania odpadových vôd a zároveň upozornil na vypúšťanie odpadových vôd zo žúmp
občanov obce. Navrhol upozorniť občanov o zákaze vypúšťania odpadových vôd zo žúmp
prostredníctvom miestneho rozhlasu.
Uznesenie č. 96/2013 zo dňa 30. 10. 2013
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. schvaľu je
Všeobecne záväzného nariadenia Obce Príbelce č. 3/2013 o dočasnom obmedzení alebo
o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania
vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd
Za tento návrh sa hlasovalo nasledovne:
ZA:5
PROTI: 0

ZDRŽALI SA: 0
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Bod 5/ Návrh na prijatie Rozpočtového opatrenia č. 2/2013
Ing. Lupová prečítala dôvodovú správu k bodu programu Návrh na prijatie
Rozpočtového opatrenia č. 2/2013.
Uznesenie č. 97/2013 zo dňa 30. 10. 2013
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. s c h v a ľ u j e

Rozpočtové opatrenie č. 2/2013 navýšením rozpočtu v príjmovej aj výdavkovej časti
o 1 378,71 Eur na čiastku 181 079,07 Eur.
Za tento návrh sa hlasovalo nasledovne:
ZA:5
PROTI: 0

ZDRŽALI SA: 0

Bod 6/ Žiadosť o prenájom miestnosti – pivnica pod budovou obecného úradu – p.
Rajduga
Starosta obce informoval, že dňa 27.09.2013 bola na Obec Príbelce doručená
žiadosť p. Rajdugu o prenájom miestnosti pivnice pod budovou obecného úradu na
uskladnenie vína z rodinnej produkcie. V prípade, že by poslanci súhlasili s prenájmom
miestnosti pivnice pod budovou obecného úradu, dal im priestor pre návrhy výšky
nájomného.
V rozprave MVDr. Bajo navrhol mesačný nájom vo výške 5 €, p. Barcíková vo
výške 2 € / mesačne a Mgr. Vozár navrhol 20 € na kalendárny rok. Pán Kollár z radu občanov
upozornil poslancov OZ na nájomné zmluvy nebytových priestorov Obce Príbelce. Pre
hlasovanie bolo navrhnuté nájom za 20,- € ročne.
Uznesenie č. 98/2013 zo dňa 30. 10. 2013
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. schvaľu je
Žiadosť o prenájom nebytového priestoru, miestnosti – pivnica pod budovou obecného úradu
č. s. 234 p. Zdenkovi Rajdugovi za účelom uskladnenia vína v súlade so zásadami
hospodárenia s majetkom obce v sume 20 Eur ročne.
Za tento návrh sa hlasovalo nasledovne:
ZA:3
PROTI: 0

ZDRŽALI SA: 2

Bod 7/ Informácia o príprave a konaní volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku
2013
Starosta obce podal informáciu o príprave a konaní volieb do orgánov samosprávnych
krajov v roku 2013.
Uznesenie č. 99/2013 zo dňa 30. 10. 2013
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. ber ie na vedo mie
Informáciu o príprave a konaní volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2013
Za tento návrh sa hlasovalo nasledovne:
ZA:5
PROTI: 0

ZDRŽALI SA: 0
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Bod 8/ Rôzne
V bode rôzne Ing. Lupová prečítala Správu nezávislého audítora obecnému
zastupiteľstvu obce Príbelce o účtovnej závierke zostavenej k 31. 12. 2012.
Uznesenie č. 100/2013 zo dňa 30. 10. 2013
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. ber ie na vedo mie
Správu nezávislého audítora o účtovnej závierke zostavenej k 31. 12. 2012
Za tento návrh sa hlasovalo nasledovne:
ZA:5

PROTI: 0

ZDRŽALI SA: 0

Starosta obce ďalej v bode rôzne informoval poslancov OZ o žiadosti ŠSK Príbelce
o zapožičanie časti streleckej steny za účelom krajskej streleckej súťaže a o finančnú podporu
vo výške 80 € na náklady spojené so zabezpečovaním tejto súťaže. Ďalej informoval o ďalšej
žiadosti ŠSK Príbelce o bezplatný prevod streleckého majetku z majetku ZŠ Príbelce do
majetku ŠSK Príbelce a zároveň konštatoval, že bezplatný prevod majetku obce je v rozpore
so zásadami hospodárenia s majetkom obce.
Uznesenie č. 101/2013 zo dňa 30. 10. 2013
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. schvaľu je
1. Finančnú podporu ŠSK Príbelce vo výške 80 Eur na náklady spojené so zabezpečovaním
krajskej streleckej súťaže dňa 06.11.2013.
2. Žiadosť o prenájom streleckej steny ŠSK Príbelce za účelom uskutočnenia krajskej
streleckej súťaže konanej dňa 06.11.2013 v súlade so zásadami hospodárenia s majetkom
obce v sume 80 Eur.
Za tento návrh sa hlasovalo nasledovne:
ZA:4
PROTI: 0

ZDRŽALI SA: 1

Starosta obce podal informáciu o návrhu rodičov detí navštevujúcich MŠ Príbelce, aby
poplatok za pobyt dieťaťa v materskej škole podľa čl. 3 ods. 1 VZN Obce Príbelce č. 1/2013 o
určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce
Príbelce vo výške 7 € bol rozdelený nasledovne: 5 € na pomôcky MŠ a 2 € na prevádzku MŠ.
Zároveň konštatoval, že tento návrh je neopodstatnený, nakoľko príspevok zákonného
zástupcu dieťaťa v súlade s citovaným VZN, je na čiastočnú úhradu výdavkov materskej
školy, za pobyt dieťaťa v materskej škole. Financovanie materskej školy sa riadi rozpočtom
obce Príbelce na rok 2013, kde sú naplánované jednotlivé výdavky v súlade s možnosťami
rozpočtu obce.
Starosta obce predostrel návrh miestnych komunikácií a verejných priestranstiev, ktoré
by mali byť zahrnuté do zimnej údržby. Za týmto účelom dal k nahliadnutiu poslancom mapu
obce Príbelce s vyznačenými miestnymi komunikáciami pre ich zimnú údržbu.
Pán Kollár z radu občanov sa informoval, v ktorej položke rozpočtu obce sa nachádza
vrátená dotácia a penále uložené Obci Príbelce Správou finančnej kontroly vo Zvolene.
Ing. Lupová odpovedala, že Obec Príbelce so Správou finančnej kontroly vo Zvolene
podpísala dohodu o splátkach v 186 € mesačne, čo sa nachádza vo výdavkovej časti rozpočtu
v programe 13, podprograme 01 Správa obce, v položke 637, podpoložke 037 Vratka dotácie.
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MVDr. Bajo podal návrh, aby sa do najbližšieho zasadnutia OZ pripravili informácie
o prenájme všetkých nebytových priestoroch Obce Príbelce, kto ich využíva, za akým účelom
a aj s platnou nájomnou zmluvou.
Starosta obce informoval poslancov OZ, že má záujem o zakúpenie prívesného vozíka
za osobný automobil na odvoz plastov, skla, papiera, konárov a iného materiálu do konca
kalendárneho roka. Návrh bol zo strany poslancov kladne prijatý.
Bod 9/ Návrh na uznesenie
Mgr. Vozár prečítal uznesenia OZ, ktoré zobrali na vedomie všetci prítomní poslanci
OZ, t. j 5 z 5 prítomných poslancov.
Bod 10/ Záver
Starosta obce sa poďakoval poslancom OZ za aktívnu účasť na zasadnutí OZ,
skonštatoval, že program zasadnutia OZ sa naplnil a vyhlásil rokovanie za ukončené.

V Príbelciach, dňa 30.10.2013
Zapísala: Ing. Zuzana Lupová

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

Overovatelia:
Ing. Pavel Ďuriš

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

Zuzana Barcíková

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

..........................................
I ng. T ibo r Čier ny
starosta obce
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