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Z á p i s n i c a  
 

z 26. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Príbelciach konaného  
dňa 13.06.2013 v zasadačke 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) Informácia o stave príprav na nové voľby do orgánov samosprávy obcí 
5) Žiadosť o poskytnutie finančnej podpory na vytlačenie knihy s názvom „Turecká 

podkova“, autor Ján Mäsiar, Stredné Plachtince 113 
6) Rôzne  
7) Návrh na uznesenie 
8) Záver 
 

Bod 1/ Otvorenie 
     Zasadnutie OZ zahájil zástupca starostu obce Ing. T. Čierny a privítal všetkých 
prítomných, ktorých oboznámil s programom a zároveň navrhol doplniť do programu za bod 
č. 5 ďalší bod „Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na druhý polrok 2013“. 
Ing. T. Čierny konštatoval, že OZ je uznášania schopné.  
 
Uznesenie č. 49/2013 zo dňa 13.06.2013: 
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 
I. schvaľuje 
program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Príbelciach  
 
Za program zasadnutia OZ hlasovali poslanci nasledovne:  

ZA: 6    PROTI: 0    ZDRŽALI SA: 0 
 
 
Bod 2/ Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 
     Za predsedu návrhovej komisie bol navrhnutý  p. Jakuš a za členov komisie Mgr. Vozár 
a Ing. Lupová. Za overovateľov zápisnice boli určení p. Barcíková a p. Ďurčok. Za 
zapisovateľku bola určená Ing. Viazaničková.  
 
Uznesenie č. 50/2013 zo dňa 13.06.2013: 
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 
I. schvaľuje 
návrhovú komisiu v zložení: Slavomír Jakuš -  predseda komisie, Mgr. Ján Vozár a p. Ing. 
Zuzana Lupová - členovia komisie 
 
II. berie na vedomie 
určenie overovateľov zápisnice: p. Zuzana Barcíková a p. Ivan Ďurčok.  
a zapisovateľa: Ing. Petronela Viazaničková  
 
Za tento návrh sa hlasovalo nasledovne: 
 ZA: 6    PROTI: 0    ZDRŽALI SA: 0 
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Bod 3/ Kontrola plnenia uznesení 
     Zástupca starostu obce Ing. Tibor Čierny pristúpil ku kontrole plnenia uznesení. Všetky 

uznesenia boli splnené, až na uznesenie č. 44/2013, ktorého termín plnenia ešte neukončil a  

znie nasledovne: 

44/2013 Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 
 I I .  u k l a d á  

vyzvať p. Mäsiara a p. Kukučku za účelom preskúmania námietky podanej p. 
Kukučkom vo veci predaja pozemku parcelné číslo CKN 323/3 v katastrálnom 
území Horné Príbelce 

Zodpovedný:   obecný úrad  Termín:   30. 06. 2013 

Uvedené uznesenie nebolo splnené z dôvodu neprítomnosti pána Kukučku na Slovensku. 
 
 
Uznesenie č. 51/2013 zo dňa 13.06.2013: 
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 
I. berie na vedomie  
kontrolu plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Príbelciach 

 
 

Bod 4/ Informácia o stave príprav na nové voľby do orgánov samosprávy obcí 
  
 Ing. Čierny informoval poslancov o stave príprav na nové voľby do orgánov 
samosprávy obcí, do ktorých sa prihlásili dvaja kandidáti na starostu obce: Ing. Tibor Čierny 
a Mgr. Róbert Bosman. Informoval o vzdaní sa funkcie člena volebnej komisie p. Bc. Aleny 
Mackovej. Jej náhradníčkou sa stala Ing. Miroslava Kollárová. Ďalej informoval 
o plánovaných maliarskych prácach v zasadačke obecného úradu – volebnej miestnosti.  
  
 
Bod 5/ Žiadosť o poskytnutie finančnej podpory na vytlačenie knihy s názvom „Turecká 
podkova“, autor Ján Mäsiar, Stredné Plachtince 113 
 
 Ing. Čierny informoval o žiadosti, ktorú podal p. Mäsiar týkajúcu sa finančnej podpory 
na vytlačenie knihy „Turecká podkova“. Poslanci dali návrh finančne podporiť knihu vo 
výške 100,00 €.  
 
Uznesenie č. 53/2013 zo dňa 13. 06. 2013  
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 
I .  b e r i e  n a  v e d o m ie  
Žiadosť o poskytnutie finančnej podpory na vytlačenie knihy s názvom  „Turecká podkova“, 
autor Ján Mäsiar, Stredné Plachtince 113 
I I .  s c h v a ľ u je  
finančnú podporu na vytlačenie knihy s názvom „Turecká podkova“ vo výške 100,00 € 
 
Za tento návrh sa hlasovalo nasledovne: 

ZA: 6    PROTI: 0   ZDRŽALI SA: 0 
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Bod 6/ Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na druhý polrok 2013 
 
 Ing. Čerpáková prečítala návrh plánu kontrolnej činnosti na druhý polrok 2013.  
 

 
Uznesenie č. 54/2013 zo dňa 13.06.2013: 
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 
I .  s c h v a ľ u je  
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na druhý polrok 2013 
  
Hlasovanie: 
 ZA: 6    PROTI: 0    ZDRŽALI SA: 0 
 
 
Bod 7/ Rôzne 
 
 Ing. Čierny informoval poslancov o opravách výtlkov na miestnych komunikáciách, 
ktoré boli vykonané koncom mesiaca máj. Zároveň informoval poslancov o zámere opraviť 
výtlky aj v hornej časti obce a v dolnej časti obce od č. domu 282 po číslo domu 291, na čo 
plánoval použiť dotáciu z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, avšak 
z dôvodu nesprávne vyplneného štatistického výkazu v roku 2010, obec dotáciu nedostala. 
Pán Parkáni konštatoval, že cesta v dolnej časti obce od č. domu 282 po číslo domu 291 
pravdepodobne nie je schopná na to, aby stačila oprava výtlkov, že túto cestu je možné 
opraviť len kompletnou rekonštrukciou. Preto navrhol, aby obecný úrad zabezpečil 
vypracovanie návrhu technického riešenia rekonštrukcie miestnej komunikácie od č. domu 
282 po č. domu 291. 

Uznesenie č. 55/2013 zo dňa 13.06.2013: 
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 
I .  u k l a d á  
Zabezpečiť návrh technického riešenia rekonštrukcie miestnej komunikácie od č. domu 282 
po č. domu 291  

  Termín: 31. 08. 2013   Zodpovedný: obecný úrad 

Hlasovanie: 
 ZA: 6    PROTI: 0    ZDRŽALI SA: 0 
 
 Počas rokovania opustili rokovanie p. Jakuš a p. Barcíková z dôvodu úmrtia v rodine. 
 
 Ing. Čierny ďalej informoval poslancov o žalobe z Krajského súdu v Banskej Bystrici, 
ktoré podala spoločnosť Centrum ekologických informácií Bratislava prostredníctvom 
advokáta p. Bardáča na Obec Príbelce. Informoval poslancov, že uvedená žaloba je podaná na 
všetky obce v Banskobystrickom kraji, ktoré neodpovedali na žiadosť o informácie, ktorú pán 
Bardáč poslal v technicky nedostupnom formáte pre mnohé obce. Žalobu obdržalo 202 obcí 
v kraji a väčšina v našom okrese. 
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Uznesenie č. 56/2013 zo dňa 13.06.2013: 
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 
I .  b e r i e  n a  v e d o m ie  
1 .  Informáciu o žalobe z Krajského súdu v Banskej Bystrici zo strany Centra ekologických 
informácií Bratislava a zároveň  
2. Zaslané vyjadrenie k obsahu žalovaného návrhu zo strany obce 
  

 Ing. Čierny ďalej informoval poslancov o obdržaní rozhodnutia zo Správy finančnej 

kontroly Zvolen číslo spisu 160/2013. Pán Parkáni navrhol, aby obec požiadala správu 

finančnej kontroly o splátkový kalendár.  

Uznesenie č. 57/2013 zo dňa 13.06.2013: 
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 
I .  b e r i e  n a  v e d o m ie  
Informáciu o obdržaní rozhodnutia zo Správy finančnej kontroly Zvolen 

 

 Zástupca starostu obce podal informáciu o možnosti zakúpenia vojenského stanu pre 

obec v cene 300 €. Za odkúpenie sa hlasovalo nasledovne: 

ZA: 1    PROTI: 0    ZDRŽALI SA: 3 
  
 Mgr. Vozár navrhol, aby sa hlasovanie o kúpe odložilo na nasledujúce zastupiteľstvo, 
keď budú prítomní všetci poslanci obecného zastupiteľstva. 
 
Uznesenie č. 58/2013 zo dňa 13.06.2013: 
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach 
I. Odkladá 
Hlasovanie o odkúpení vojenského stanu od OHZ 

Termín: do najbližšieho riadneho zasadnutia OcZ 

 

 Ing. Čierny ďalej informoval poslancov o výberovom konaní na riaditeľa základnej 

školy v Príbelciach. Výberové konanie bolo vyhlásené v súlade so zákonom a do výberového 

konania sa prihlásili dve uchádzačky p. Holíková a p. Boličková. Vypísanie termínu osobného 

pohovoru s uchádzačmi zabezpečí obec v mesiaci júl 2013. 

Uznesenie č. 59/2013 zo dňa 13.06.2013: 
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach 
I .  b e r i e  n a  v e d o m ie  
Informáciu o stave výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ Príbelce               
od 01. 09. 2013  
 
 Ing. Čierny informoval poslancov o uskutočnených nákupoch na obecnom úrade. 
Zakúpil sa krovinorez v cene 315 € ( z uvedenej ceny 106 € preplatí ÚPSVaR za aktivačných 
pracovníkov), tlačiareň v cene 49 € a multifunkčné zariadenie (scener, tlačiareň, kopírka) za 
180 €.  
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 Zástupca starostu obce predložil poslancom požiadavku PZ Podskala Príbelce, ktoré 
má záujem o využívanie miestnosti na požiarnej zbrojnici za účelom uskladnenia diviny, pre 
spoločné akcie na území obce. Pán Parkáni navrhol, aby PZ Podskala Príbelce oficiálne 
podalo žiadosť na Obecný úrad Príbelce ohľadom prenájmu priestorov na prevádzku 
mrazničiek na požiarnej zbrojnici.  
 

Uznesenie č. 60/2013 zo dňa 13.06.2013: 
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach 
I .  o d p o r ú č a  
PZ Podskala Príbelce oficiálne podať žiadosť na Obecný úrad Príbelce ohľadom prenájmu 
priestorov na prevádzku mrazničiek na požiarnej zbrojnici  
Hlasovanie: 
 ZA: 4    PROTI: 0    ZDRŽALI SA: 0 
 
 Ing. Čierny informoval poslancov o uskutočnení akcie pri príležitosti MDD, ktorá sa 
konala dňa 09. júna 2013. Zároveň zhodnotil aj nízku účasť na verejnom hovore, ktorý sa 
konal v apríli 2013. Pán Parkáni konštatoval, že na verejnom hovore sa opäť nezúčastnili 
žiadni zamestnanci obce okrem pracovníčok obecného úradu. Pán Ďurčok navrhol 
prehodnotiť osobné príplatky učiteliek v materskej škole. Mgr. Vozár upozornil na kritický 
stav altánku pri bistre Maja.  
  
Bod 8/ Záver 

 Zástupca starostu obce sa poďakoval poslancom OZ za aktívnu účasť na zasadnutí OZ, 

skonštatoval, že program riadneho zasadnutia OZ sa naplnil a vyhlásil rokovanie za ukončené. 

 
Zapísala: Ing. Petronela Viazaničková        .......................................   
 
 
Overovatelia: 
 
Zuzana Barcíková   .......................................... 
 
Ivan Ďurčok   .......................................... 
 
 
Zápisnica napísaná dňa 18.06.2013 
 
 
 
                .......................................... 
            Ing. Tibor Čierny 
        zástupca starostu obce  


