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Z á p i s n i c a  
 

z 37. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Príbelciach konaného  
dňa 10.07.2014 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)   Oslavy obce pri príležitosti 770. výročia prvej písomnej zmienky o Obci Príbelce 
5)   Rôzne 
6)   Návrh na uznesenie 
7)   Záver 

 
 

Bod 1/ Otvorenie zasadnutia 
     Zasadnutie OZ zahájil starosta obce Ing. T. Čierny a privítal poslancov OcZ. Konštatoval, 
že rokovanie OcZ je uznášaniaschopné a oboznámil prítomných s programom rokovania OcZ. 
Keďže nikto nemal k nemu návrhy na doplnenie, dal hlasovať za predložený návrh programu. 
Za program zasadnutia OcZ hlasovali poslanci nasledovne:  

ZA: 6     PROTI: 0    ZDRŽALI SA: 0 
 
Uznesenie č. 170/2014 zo dňa 10.07.2014: 
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 
I .  s c h v a ľ u je  
program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Príbelciach  
 
Bod 2/ Voľba návrhovej komisie a určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
     Za predsedu návrhovej komisie bol navrhnutý Mgr. Ján Vozár a za členov komisie           
Ivan Ďurčok a Ing. Pavel Ďuriš. Za overovateľov zápisnice boli určení Milan Parkáni 
a Slavomír Jakuš. Za zapisovateľku bola určená Ing. Zuzana Lupová.  
 
Uznesenie č. 171/2014 zo dňa 10.07.2014: 
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 
I .  s c h v a ľ u je  
návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Ján Vozár -  predseda komisie, Ivan Ďurčok, Ing. Pavel 
Ďuriš - členovia komisie 
I I .  b e r i e  n a  v e d o mie  
určenie overovateľov zápisnice: Milan Parkáni a Slavomír Jakuš 
a zapisovateľa: Ing. Zuzana Lupová  
 
Za tento návrh sa hlasovalo nasledovne: 
 ZA: 6     PROTI: 0    ZDRŽALI SA: 0 
 
 
Bod 3/ Kontrola plnenia uznesení 
Starosta obce pristúpil ku kontrole plnenia uznesení 
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159/2014  Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:  
  III  . u kl a d á  

Podpísať Zmluvu o prenájme nehnuteľností na výstavbu nájomných bytov so 
spoločnosťou V.V.BUILDING s.r.o., za dohodnutých podmienok. 

  Zodpovedný: Obecný úrad Príbelce    Termín: 20.06.2014   

 Starosta obce informoval poslancov OcZ, že Zmluva o prenájme nehnuteľností so 
spoločnosťou V.V.BUILDING s.r.o. bola podpísaná a je zverejnená na internetovej stránke 
obce Príbelce.  
       
160/2014  Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:  
  I I I . u kl a d á  

Vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej 
zmluvy na ťažbu dreva vo vlastníctve obce Príbelce 

  Zodpovedný: Obecný úrad Príbelce    Termín: 20.06.2014   

 Starosta obce podal informáciu, že obchodná verejná súťaž bola vyhlásená dňa 
13.06.2014 o najvhodnejší návrh na  uzavretie  kúpnej zmluvy na ťažbu dreva vo vlastníctve 
obce Príbelce. otvárania obálok Toto uznesenie bude predmetom rokovania OcZ v bode 
rôzne. 
 
O 18:10 hod. prišiel na rokovanie OcZ MVDr. Pavel Bajo. 
 
161/2014  Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:  
  I I I . u kl a d á  

doplniť do kúpnej zmluvy zriadenie vecného bremena - možnosť predkupného 
práva Obce Príbelce na odkúpenie pozemku registra C-KN parcelné číslo 50/9 
v k. ú. Dolné Príbelce, o výmere 58 m2, druh pozemku trvalé trávne porasty, za 
rovnakých podmienok. 

 Starosta obce informoval, že možnosť predkupného práva Obce Príbelce na odkúpenie 
pozemku bola dopracovaná do kúpnej zmluvy. 
  
166/2014  Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:  
  I I I . u kl a d á  
   vyzvať p. Kovšu  na predloženie návrhu na odkúpenie časti pozemku registra 
  C-KN  parcelné číslo 50/2 v k. ú. Dolné Príbelce, druh pozemku trvalé trávne 
  porasty 
  Zodpovedný: Obecný úrad Príbelce    Termín: 20.06.2014   
    
 Starosta obce podal informáciu, že p. Kovša bol vyzvaný na predloženie žiadosti na 
odkúpenie časti pozemku listom zo dňa 03.07.2014. 
  
Uznesenie č. 172/2014 zo dňa 10.07.2014: 
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 
I .  b e r i e  n a  v e d o m ie  
Kontrolu plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Príbelciach 
 
Poslanci OcZ hlasovali nasledovne: 
 ZA: 7     PROTI: 0    ZDRŽALI SA: 0 
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Bod 4/ ) Oslavy obce pri príležitosti 770. výročia prvej písomnej zmienky o Obci 
Príbelce 
 V úvode tohto bodu rokovania, starosta obce pozval všetkých poslancov OcZ na 
oslavy obce pri príležitosti 770. výročia prvej písomnej zmienky o obci, odovzdal im 
pozvánky a zároveň ich oboznámil s programom osláv obce v dňoch 01.08. a 02.08.2014.  
 Starosta obce oslovil v rámci spolupráce p. Parkániho, aby Agrodružstvo Príbelce  
pokosilo staré futbalové ihrisko, kde budú počas osláv dňa 01.08.2014 prebiehať ukážky 
príslušníkov z OR HaZZ Veľký Krtíš, DHZ Príbelce, z Centra výcviku Lešť a kynológov. 
 Pani Barcíková sa informovala, ktorá ľudová hudba bude hrať počas ľudovej zábavy 
na oslavách obce. Starosta obce podal informáciu, že počas ľudovej zábavy sa bude striedať 
v hraní hudobná skupina Fortuna ako aj Ján Štriho s ľudovou hudbou. Zároveň informoval 
poslancov OcZ, že ľudová hudba Fortuna z Hrušova bola už objednaná a obidve ľudové 
hudby sa vyjadrili, že sa v hraní počas ľudovej zábavy budú striedať.  
 Mgr. Vozár sa informoval, aká je alternatíva priebehu kultúrneho programu v prípade 
nepriaznivého počasia. Pán Parkáni navrhol, aby sa vzduchovková hala pripravila na kultúrny 
program po skončení slávnostného obeda pre rodákov. 
 Starosta obce informoval poslancov OcZ, že pódium na kultúrny program bude 
prenajaté z Dolnej Strehovej, lavičky na sedenie z BŠA, z obcí Stredné Plachtince a Sucháň 
a rozkladacie stoličky z Chrastiniec. Pán Parkáni navrhol, aby boli zabezpečené počas osláv 
obce aj prenosné toalety.  
 Poslanci OcZ jednohlasne rozhodli udeliť ocenenia osobnostiam obce Príbelce, a to 3 
FO a 1 kolektívu. 
 Pán Parkáni sa informoval o celkovom finančnom rozpočte osláv obce. Zároveň sa 
informoval, do akej miery zabezpečí PZ Podskala Príbelce prípravu poľovníckeho guľáša. 
Ing. Ďuriš odpovedal, že PZ Podskala zabezpečí varenie poľovníckeho guľáša a mäso. 
Starosta obce oponoval, že PZ Podskala zabezpečí celú prípravu guľáša, v rámci ingrediencií. 
Pán Parkáni navrhol, aby PZ Podskala zabezpečilo varenie poľovníckeho guľáša a mäso, 
ingrediencie do guľáša zabezpečí obec. Pani Barcíková navrhla, aby sa zo siedmych kotlíkov 
guľáša, jeden kotlík uvarila aj kapustnica.  
 Poslanci OcZ navrhli, aby bol zabezpečený pitný režim pre všetkých účinkujúcich ako 
aj pre deti, a to vo forme minerálnej vody. Zároveň navrhli, aby obec zabezpečila výčapné 
zariadenia a k tomu 2 sudy kofoly pre deti a 3 sudy piva pre účinkujúcich v piatok, dňa 
01.08.2014, ktoré sa budú vydávať deťom a účinkujúcim na lístky. Starosta obce oboznámil 
poslancov OcZ, že pitný režim bude zabezpečovať aj Bistro Maja, Príbelce.  
 Rozpočet na oslavy obce je plánovaný nasledovne: 
-ingrediencie do guľáša: 420 Eur 
- chlieb: 65 Eur 
- minerálna voda: 50 Eur 
- misky a poháre: 350 Eur 
- sudy s kofolou a pivom: 190 Eur 
- kytice a venčeky: 100 Eur 
- slávnostný obed pre rodákov: 300 Eur 
- pódium: 333 Eur 
- ozvučenie: 250 Eur 
- detský folklórny súbor Krtíšanček: 50 Eur 
- plakety pre ocenených: 100 Eur 
- vystúpenie Jána Ambróza s ĽH Borievka s cestovným: 910 Eur 
- ľudová hudba Fortuna: 270 Eur 
- Ján Štriho s ľudovou hudbou: 300 Eur 
Spolu: 3 688 Eur 
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 Starosta obce podal informáciu, že na základe žiadosti o dotáciu na oslavy obce bola 
obci Príbelce schválená dotácia z Úradu BBSK vo výške 900 Eur. 
 Pán Parkáni sa vyjadril, z akého dôvodu ešte obec neoslovila sponzorov, ktorí by 
finančne podporili oslavy obce. Zároveň podotkol, že na pozvánke na oslavy obce figuruje len 
logo BBSK, pričom tam mali byť spomenutí aj ostatní finanční sponzori. Starosta obce 
odpovedal, že finančných sponzorov postupne oslovuje. Pán Parkáni povedal, že 
Agrodružstvo Príbelce finančne podporí oslavy obce. 
 Ing. Lupová informovala poslancov OcZ, že v rámci osláv obce boli použité finančné 
prostriedky na: 
- pozvánky pre rodákov a občanov obce: 140 Eur 
- skákacie atrakcie pre deti: 350 Eur 
- vstupné tabule do obce: 120 Eur 
- prezenty obce: celková výške nie je presne známa, nakoľko obci ešte neboli dodané všetky 
prezenty s faktúrami 
 
Uznesenie č. 173/2014 zo dňa 10.07.2014: 
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 
I .  s c h v a ľ u je  
udelenie ocenení osobnostiam obce Príbelce – 3 FO a 1 kolektív 
 
Za tento návrh sa hlasovalo nasledovne: 
 ZA: 7     PROTI: 0    ZDRŽALI SA: 0 
 
Uznesenie č. 174/2014 zo dňa 10.07.2014: 
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 
I .  b e r i e  n a  v e d o m ie  
finančný rozpočet na oslavy obce Príbelce 
 
Poslanci OcZ hlasovali nasledovne: 
 ZA: 7     PROTI: 0    ZDRŽALI SA: 0 
 
Bod 5/ Rôzne 
 Pán Parkáni sa v bode rôzne informoval o prevádzke materskej a základnej školy 
v školskom roku 2014/2015.  
 Starosta obce odpovedal, že na obecný úrad boli doručené štyri žiadosti na miesto 
upratovačky. Po vzájomnej dohode s riaditeľkami MŠ a ZŠ bola vybratá z pomedzi 
uchádzačiek p. Vozafová, nakoľko má kuričský aj zdravotný preukaz. 
 Starosta obce ďalej informoval poslancov OcZ, že na obecnom úrade sa konal 
pracovný pohovor na miesto učiteľky MŠ. Na obecný úrad boli doručené tri žiadosti, 
z pomedzi ktorých bola vybratá p. Hudecová na miesto učiteľky na zastupovanie učiteľky p. 
Oslíkovej. Starosta obce ďalej podal informáciu, že dňa 09.07.2014 sa konalo výberové 
konanie na funkciu riaditeľa MŠ, v rámci ktorého bola jednohlasne zvolená Mgr. Alena 
Macková. Rovnako starosta obce informoval poslancov OcZ, že riaditeľka ZŠ Mgr. Dana 
Holíková podala na obecný úrad žiadosť o výpoveď dohodou k 23.08.2014. 
 Pán Parkáni navrhol, aby sa zabezpečilo zastupovanie funkcie riaditeľa ZŠ v školskom 
roku 2014/2015. Zároveň sa informoval, či Mgr. Kollárová už nebude vykonávať prácu 
učiteľky v ŠKD. 
 Starosta obce odpovedal, že Mgr. Kollárová už v školskom roku 2014/2015 nemala 
záujem o prácu učiteľky ŠKD a zároveň informoval poslancov OcZ, že na obsadenie miesta 
riaditeľa ZŠ sa informoval na ÚPSVaR z pomedzi uchádzačov o zamestnanie. 
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Uznesenie č. 175/2014 zo dňa 10.07.2014: 
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 
I .  u k l a d á  
zabezpečiť zastupovanie poverením riaditeľa ZŠ Príbelce v školskom roku 2014/2015 
 
Poslanci OcZ hlasovali nasledovne: 
 ZA: 7     PROTI: 0    ZDRŽALI SA: 0 
 
 Mgr. Vozár sa informoval ohľadom otvárania obálok v rámci obchodnej verejnej 
súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na ťažbu dreva vo vlastníctve obce 
Príbelce.  
 Starosta obce podal informáciu, že na Obecný úrad v Príbelciach boli predložené dva 
návrhy a to: 
- LMP-trade, s. r. o., Príbelce s. č. 170, zastúpená konateľom Jánom Parkánim 
- Peter Štefanides, Príbelce s. č. 291 

     Komisia konštatovala, že ponuka p. Štefanidesa nesplnila náležitosti obchodnej 
verejnej súťaže a tento návrh musela vyradila z ďalšieho posudzovania. Zároveň komisia 
navrhla pre nemožnosť posúdenia viacerých návrhov túto obchodnú verejnú súťaž v súlade 
s bodom 3.14 zrušiť s tým, aby obec Príbelce opätovne vyhlásila obchodnú verejnú súťaž na 
ťažbu dreva vo vlastníctve obce. 
 Pani Barcíková sa informovala, či by kľúče od posilňovne nemohli byť k dispozícii aj 
u niekoho iného v obci, z dôvodu, že kľúče sa momentálne nachádzajú len na obecnom úrade.  
 MVDr. Bajo navrhol vyhlásiť v miestnom rozhlase oznam, aby sa prihlásili tí občania, 
ktorí by mali záujem o vykonávanie zodpovedného vedúceho posilňovne. Zároveň navrhol, 
aby sa z pomedzi pracovníkov AČ určila p. Šútová, ktorá by bola zodpovedná za posilňovňu 
v rámci vykonávania AČ. 
 
Bod 6/ Návrh na uznesenie 

Mgr. Vozár prečítal uznesenia OcZ, ktoré zobrali na vedomie všetci prítomní poslanci 
OcZ,  t. j 7 zo 7 prítomných poslancov. 
 
Bod 7/ 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 10.07.2014 
 
Zapísala: Ing. Zuzana Lupová            .........................................   
 
Overovatelia: 
 
Milan Parkáni    .......................................... 
 
Slavomír Jakuš   .......................................... 
 
 
 
               .......................................... 
                      I n g .  T ib o r  Č i e r n y  
                          starosta obce  


