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Z á p i s n i c a  
 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Príbelciach,  

ktoré sa konalo 14.12.2015 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. Zloženie sľubu náhradníka z radu volených kandidátov na poslanca obecného zastupiteľstva 

5. Návrh VZN Obce Príbelce č. 1/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi na území obce Príbelce 

6. Návrh VZN Obce Príbelce č. 2/2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 

Obce Príbelce č. 3/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

na území obce Príbelce 

7. Návrh rozpočtového opatrenia č. 2/2015 

8. Návrh programového rozpočtu Obce Príbelce 2016-2018 

9. Správa nezávislého audítora o účtovnej závierke zostavenej k 31.12.2014 

10. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Príbelce na obdobie január – jún 2016 

11. Schválenie odkúpenia pozemku  - Ľ. Michela a G. Michelová, bytom Príbelce 212 

12. Rôzne 

13. Uznesenia 

14. Záver 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

 

Bod 1/ Otvorenie zasadnutia  
Starosta obce Ing. Tibor Čierny zahájil zasadnutie OcZ a privítal všetkých prítomných. Zároveň 

navrhol vypustenie bodu 4) z rokovania OcZ a následné prečíslovanie ostatných bodov rokovania, 

z dôvodu ospravedlnenej neprítomnosti Ing. Pavla Ďuriša, ktorý mal na zasadnutí OcZ zložiť sľub 

poslanca. Starosta obce konštatoval, že rokovanie OcZ je uznášaniaschopné za prítomnosti 5 

poslancov a následne dal hlasovať za upravený program zasadnutia OcZ.  

  

Uznesenie č. 71/2015 zo dňa 14.12.2015: 

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 

I .  s c h v a ľ u j e  

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva s vypustením bodu č. 4. 

 

Výsledok hlasovania č. 1:  

Počet prítomných: 5   Počet neprítomných: 0    Nehlasovalo: 0  

 

Za: 5  -  Mgr. M. Cesnak, Ing. D. Oslík, Bc. J. Parkáni, 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 navrhnutý Mgr. Ján Vozár a za členov komisie                      

Milan Parkáni a Ing. Drahomír Oslík. Za zapisovateľku bola určená Ing. Zuzana Lupová. Za 

overovateľov zápisnice boli určení  Bc. Ján Parkáni a Mgr. Milan Cesnak. 
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Uznesenie č. 72/2015 zo dňa 14.12.2015: 

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 

I .  v o l í  

návrhovú komisiu v zložení: 

  Mgr. Ján Vozár – predseda komisie 

  Milan Parkáni – člen komisie 

 Ing. Drahomír Oslík – člen komisie 

 

I I .  b e r i e  n a  v e d o m i e  

a) určenie zapisovateľa: 

Ing. Zuzana Lupová 

 

b) určenie overovateľov zápisnice: 

 Bc. Ján Parkáni 

 Mgr. Milan Cesnak 

 

Výsledok hlasovania č. 2:  

Počet prítomných: 5  Počet neprítomných: 0    Nehlasovalo: 0  

 

Za: 5  -  Mgr. M. Cesnak, Ing. D. Oslík, Bc. J. Parkáni, M. Parkáni, Mgr. J. Vozár  

Proti: 0       

Zdržalo sa: 0  

 

Bod 3/ Kontrola plnenia uznesení 

70/2015 Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 

  I I I .  u k l a d á  

   Zverejniť zámer na prevod majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

               Zodpovedný: Obecný úrad Príbelce   Termín: 30.11.2015 
  

 Starosta obce informoval poslancov OcZ, že zámer na predaj nehnuteľného majetku obce 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre kupujúcich Ľubomíra Michelu a Gabrielu Michelovú bol 

zverejnený na úradnej tabuli v obci a na webovom sídle obce v dňoch od 19.11.2015 do 07.12.2015.  

 

Uznesenie č. 73/2015 zo dňa 14.12.2015: 

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 

I .  b e r i e  n a  v e d o m i e   

Kontrolu plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Príbelciach 

 

Výsledok hlasovania č. 3:  

Počet prítomných: 5   Počet neprítomných: 0    Nehlasovalo: 0  

 

Za: 5  -  Mgr. M. Cesnak, Ing. D. Oslík, Bc. J. Parkáni, M. Parkáni, Mgr. J. Vozár  

Proti: 0       

Zdržalo sa: 0  

 

  

Bod 5/ Návrh VZN Obce Príbelce č. 1/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi na území obce Príbelce 
Starosta obce podal informáciu, že dňa 01.01.2016 nadobudne účinnosť zákon č. 79/2015   

Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý zavádza nové povinnosti obcí v 

oblasti odpadového hospodárstva a nakladania s komunálnym odpadom a drobným stavebným 

odpadom.  
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Starosta obce podal podrobné informácie: 

- o nakladaní so zmesovým komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi na území 

obce,  

- o spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov na území obce, 

- o nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom na území obce, 

- o nakladaní s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom od 

prevádzkovateľa kuchyne na území obce, 

- o spôsobe a podmienkach triedeného zberu komunálnych odpadov na území obce, najmä 

zberu elektroodpadov z domácností, odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov 

zbieraných spolu s obalmi, použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových 

batérií a akumulátorov, veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných 

fyzickými osobami a zdravotníckych pomôcok, jedlých olejov a tukov, 

- o spôsobe zberu objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok na 

území obce, 

- o spôsobe nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu na území obce, 

- o prevádzkovaní zberného dvora na území obce, 

- o spôsobe zberu drobného stavebného odpadu na území obce, 

- o spôsobe zavedenia triedeného zberu komunálnych odpadov pre biologicky rozložiteľný 

kuchynský odpad na území obce, 

- o právach a povinnosti pôvodcov a držiteľov komunálneho odpadu, povinnosti správcu 

nehnuteľnosti, povinnosti právnickej osoby a fyzickej osoby podnikajúcej na území obce 

a povinnosti organizácie zodpovednosti výrobcov, výrobcov, ktorí si plnia povinnosti podľa 

zákona o odpadoch vo vzťahu k vyhradenému prúdu odpadov individuálne, tretej osoby 

podľa § 44 zákona o odpadoch a osoby oprávnenej na nakladanie s odpadmi, ktorá má 

s obcou uzatvorenú zmluvu na vykonávanie niektorej z činností nakladania s odpadom. 

 

Po krátkej diskusii k tomuto VZN starosta obce dal hlasovať za predložený návrh VZN Obce 

Príbelce č. 1/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území 

obce Príbelce. 

 

Uznesenie č. 74/2015 zo dňa 14.12.2015: 

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 

I .  s c h v a ľ u j e   

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Príbelce č. 1/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Príbelce. 

 

Výsledok hlasovania č. 4:  

Počet prítomných: 5   Počet neprítomných: 0    Nehlasovalo: 0  

 

Za: 5  -  Mgr. M. Cesnak, Ing. D. Oslík, Bc. J. Parkáni, M. Parkáni, Mgr. J. Vozár  

Proti: 0       

Zdržalo sa: 0  

 

 

Bod 6/ Návrh VZN Obce Príbelce č. 2/2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie Obce Príbelce č. 3/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady na území obce Príbelce 

Starosta obce podal informáciu, že od 1.1.2016 na základe zmeny vykonanej zák. č. 79/2015 

Z. z. je potrebné doplniť VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a 

drobný stavebný odpad o určenie poplatku za drobný stavebný odpad, a to podľa § 78 ods. 1 písm. 

c) v rozmedzí od najmenej 0,015 eura a najviac 0,078 eura za kilogram drobných stavebných 

odpadov bez obsahu škodlivín.  
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Z citovanej právnej úpravy vyplýva, že pokiaľ obec neurčí sadzbu poplatku pre množstvový 

zber drobných stavebných odpadov, potom sa platí poplatok v najnižšej sadzbe, t.j. 0,015 eura za 

kilogram drobných stavebných odpadov. 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Príbelce č. 3/2014 o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady na území obce Príbelce sa mení v § 3 Sadzba poplatku 

nasledovne: 

(1) Správca poplatku určuje na území obce Príbelce pre poplatníka podľa § 2 ods. 2 písm. a) sadzbu 

poplatku za komunálne odpady vo výške 0,0329 EUR za osobu a kalendárny deň, t. j. ročná sadzba 

poplatku je 12 EUR za osobu a rok. 

(2) Správca poplatku určuje na území obce Príbelce pre poplatníka podľa § 2 ods. 2 písm. b) a písm. 

c) množstvový zber za komunálne odpady a interval vývozu min. 1 x za mesiac. 

Výška poplatku je: 

a) 0,0230 EUR za liter odpadu pre nádobu s objemom 110 litrov 

b) 0,0090 EUR za liter odpadu pre kontajner s objemom 1 100 litrov 

(3) Správca poplatku určuje na území obce Príbelce pre poplatníka podľa § 2 ods. 2 písm. a), písm. 

b) a písm. c) množstvový zber a sadzbu poplatku za drobné stavebné odpady vo výške 0,055 EUR 

za kg. 

(4) Poplatok za zber, prepravu a zneškodnenie drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín 

sa určuje ako súčin sadzby poplatku a celkovej hmotnosti drobných stavebných odpadov za 

kalendárny mesiac. 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Príbelce č. 3/2014 o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady na území obce Príbelce sa mení v § 6 Spôsob, forma a miesto na 

zaplatenie poplatku pri množstvovom zbere nasledovne: 

(1) Správca poplatku vyrubuje poplatok poplatníkovi podľa § 2 ods. 2 písm. b) a písm. c), u ktorých 

je zavedený množstvový zber komunálneho odpadu a poplatníkovi podľa § 2 ods. 2 písm. a), písm. 

b) a písm. c), u ktorých je zavedený množstvový zber drobného stavebného odpadu, na základe 

písomného predpisu doručeného obcou.  

(2) Správca poplatku určuje, že poplatník môže vyrubený poplatok uhradiť:  

a) bezhotovostným prevodom na číslo účtu správcu poplatku  

b) hotovostným vkladom do pokladne správcu poplatku.“ 
  

 Po krátkej diskusii starosta obce dal hlasovať za predložený návrh VZN Obce Príbelce č. 

2/2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Príbelce č. 3/2014 

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Príbelce. 

 

Uznesenie č. 75/2015 zo dňa 14.12.2015: 

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 

I .  s c h v a ľ u j e  

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Príbelce č. 2/2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 

záväzné nariadenie Obce Príbelce č. 3/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady na území obce Príbelce. 

Výsledok hlasovania č. 5:  

Počet prítomných: 5   Počet neprítomných: 0    Nehlasovalo: 0  

 

Za: 5  -  Mgr. M. Cesnak, Ing. D. Oslík, Bc. J. Parkáni, M. Parkáni, Mgr. J. Vozár  

Proti: 0       

Zdržalo sa: 0  
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Bod 7/ Návrh rozpočtového opatrenia č. 2/2015 

 Ing. Lupová informovala poslancov OcZ, že návrh Rozpočtového opatrenia je zostavený v 

súlade s § 14 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V návrhu Rozpočtového opatrenia                   

č. 2/2015 sú navýšené príjmy aj výdavky o 368 415,70 Eur, najmä z dôvodu prijatia dotácie 

a čerpania úveru na rekonštrukciu verejného osvetlenia v obci Príbelce, na celkovú čiastku 

598 397,70 Eur. 

 Keďže zo strany poslancov neboli pripomienky k predloženému návrhu, starosta obce dal 

hlasovať za návrh rozpočtového opatrenia č. 2/2015. 

Uznesenie č. 76/2015 zo dňa 14.12.2015: 

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 

I .  s c h v a ľ u j e  

Rozpočtové opatrenie č. 2/2015 navýšením rozpočtu v príjmove aj výdavkovej časti o 368 415,70 

Eur na čiastku 598 397,70 Eur. 

Výsledok hlasovania č. 6:  

Počet prítomných: 5  Počet neprítomných: 0    Nehlasovalo: 0  

 

Za: 5  -  Mgr. M. Cesnak, Ing. D. Oslík, Bc. J. Parkáni, M. Parkáni, Mgr. J. Vozár  

Proti: 0       

Zdržalo sa: 0  

 

 

Bod 8/ Návrh programového rozpočtu Obce Príbelce 2016-2018 

 Ing. Lupová podala informáciu, že návrh Programového rozpočtu obce Príbelce na roky 

2016 – 2018 je zostavený na tri rozpočtové roky, pričom záväzné sú iba rozpočtované príjmy a 

rozpočtované výdavky rozpočtového roku 2016. Viacročný rozpočet tvorí rozpočet obce na 

príslušný rozpočtový rok a rozpočet na nasledujúce dva roky, pričom príjmy a výdavky rozpočtov 

na nasledujúce dva roky po príslušnom rozpočtovom roku nie sú záväzné. 

Pri zostavovaní návrhu rozpočtu zohrávala významnú úlohu štruktúra výdavkov v rámci 

jednotlivých programov. Navrhnutých je 13 programov, z ktorých niektoré sú členené na prvky tak, 

aby boli obsiahnuté všetky činnosti a zámery, ktoré bude obec Príbelce v nasledujúcom období 

vykonávať.  

 Návrh Programového rozpočtu obce na rok 2016 sa zostavuje ako vyrovnaný. K tvorbe 

návrhu rozpočtu sme použili nasledovné východiská:  

- príjmy a výdavky podľa skutočností r. 2015 (čo sa týka výšky)  

- nové, resp. zvýšené údaje podľa plánovaných predpokladov ich realizácie v r. 2016  

- špecifikácia podľa účtovného zaradenia 

Programový rozpočet obce Príbelce na rok 2016 je zostavený ako vyrovnaný a to vo výške 

408 009,00 Eur. 

 Mgr. Milan Cesnak podotkol, že školský klub detí sa rozpočtoval len do augusta 2016 a na 

ďalšie dva roky sa v rozpočte nerozpočtoval. Zároveň podal návrh, aby sa školský klub detí 

nevyradil zo siete, nakoľko ho už nebude možné znovu otvoriť, ak bude v školskom klube menej 

ako 15 detí. Starosta obce oponoval, že pokiaľ sa ŠKD nezatvorí, rodičia budú mať o tento klub 

záujem. Zároveň Mgr. Milan Cesnak navrhol, aby sa do ŠKD zamestnala učiteľka vykonávajúca 

prácu na dohodu. Následne navrhol zvýšiť mesačný poplatok za ŠKD.  

 Ing. Drahomír Oslík navrhol, aby sa materiály poslancom OcZ poskytovali aj v tlačenej 

forme, nielen prostredníctvom mailovej komunikácie. 

 Hlavná kontrolórka obce Ing. Slávka Čerpáková prečítala stanovisko k návrhu rozpočtu 

obce Príbelce na roky 2016-2018. 

 Keďže zo strany poslancov neboli pripomienky k predloženému návrhu, starosta obce dal 

hlasovať za návrh programového rozpočtu obce na roky 2016-2018. 
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Uznesenie č. 77/2015 zo dňa 14.12.2015: 

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 

I .  s c h v a ľ u j e  

Programový rozpočet obce Príbelce na rok 2016. Rozpočet ako celok vyrovnaný: 

 

Bežné príjmy 226 301,00 EUR 

Bežné výdavky 220 942,00 EUR 

Kapitálové príjmy 171 708,00 EUR 

Kapitálové výdavky 0,00 EUR 

Príjmové finančné operácie 10 000,00 EUR 

Výdavkové finančné operácie 187 067,00 EUR 

 

I I .  b e r i e  n a  v e d o m i e  

1. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu programového rozpočtu. 

2. Programový rozpočet Obce Príbelce na roky 2017-2018. 

 

Výsledok hlasovania č. 7:  

Počet prítomných: 5  Počet neprítomných: 0    Nehlasovalo: 0  

 

Za: 5  -  Mgr. M. Cesnak, Ing. D. Oslík, Bc. J. Parkáni, M. Parkáni, Mgr. J. Vozár  

Proti: 0       

Zdržalo sa: 0  

 

 

Bod 9/ Správa nezávislého audítora o účtovnej závierke zostavenej k 31.12.2014 

 Ing. Lupová prečítala Správu nezávislého audítora obecnému zastupiteľstvu obce Príbelce 

o účtovnej závierke zostavenej k 31.12.2014. 

 

Uznesenie č. 78/2015 zo dňa 14.12.2015: 

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 

I .  b e r i e  n a  v e d o m i e  

Správu nezávislého audítora o účtovnej závierke zostavenej k 31.12.2014. 

 

Výsledok hlasovania č. 8:  

Počet prítomných: 5  Počet neprítomných: 0    Nehlasovalo: 0  

 

Za: 5  -  Mgr. M. Cesnak, Ing. D. Oslík, Bc. J. Parkáni, M. Parkáni, Mgr. J. Vozár  

Proti: 0       

Zdržalo sa: 0  

 

 

Bod 10/ Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Príbelce na obdobie január 

– jún 2016 

 Hlavná kontrolórka obce Ing. Slávka Čerpáková prečítala Návrh plánu kontrolnej činnosti 

hlavnej kontrolórky obce Príbelce na obdobie január – jún 2016.  

 

Uznesenie č. 79/2015 zo dňa 14.12.2015: 

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 

I .  s c h v a ľ u j e  

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Príbelce na obdobie január – jún 2016. 
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Výsledok hlasovania č. 9:  

Počet prítomných: 5  Počet neprítomných: 0    Nehlasovalo: 0  

 

Za: 5  -  Mgr. M. Cesnak, Ing. D. Oslík, Bc. J. Parkáni, M. Parkáni, Mgr. J. Vozár  

Proti: 0       

Zdržalo sa: 0  

 

 

Bod 11/ Schválenie odkúpenia pozemku  - Ľ. Michela a G. Michelová, bytom Príbelce 212 

Starosta obce informoval poslancov OcZ, že obec zverejnila zámer na predaj nehnuteľného 

majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa na úradnej tabuli a na webovom sídle obce 

v stanovenej lehote. Jedná sa o predaj pozemku registra E-KN č. 2021/3, o výmere 423 m², druh 

pozemku trvalé trávne porasty, ktorý je zapísaný na LV č. 1111 pre Okres: Veľký Krtíš, Obec: 

Príbelce, Katastrálne územie: Dolné Príbelce v prospech Ľubomíra Michelu a Gabrielu Michelovú, 

bytom Príbelce č. 212, za celkovú kúpnu cenu 423,- Eur vyplatenú v 5-tich splátkach. Návrh na 

vklad do katastra nehnuteľností sa podá po uhradení poslednej splátky. Starosta obce navrhol 

zabezpečiť podpísanie kúpnej zmluvy s dohodnutými podmienkami v termíne do 15.01.2016. 

Zároveň starosta obce informoval poslancov, že predaj majetku obce sa schvaľuje trojpätinovou 

väčšinou všetkých poslancov. 

 

Uznesenie č. 80/2015 zo dňa 14.12.2015: 

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 

I .  s c h v a ľ u j e  

predaj majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, predaj pozemku vo vlastníctve Obce 

Príbelce, konkrétne: 

pozemok registra E-KN č. 2021/3, o výmere 423 m², druh pozemku trvalé trávne porasty, ktorý je 

zapísaný na LV č. 1111 pre Okres: Veľký Krtíš, Obec: Príbelce, Katastrálne územie: Dolné Príbelce 

v prospech Ľubomíra Michelu a Gabrielu Michelovú, bytom Príbelce 212, 991 25  Čebovce, vo 

výške 1,- € za 1 m2, za celkovú kúpnu cenu 423,- € vyplatenú v 5-tich splátkach. Návrh na vklad do 

katastra nehnuteľností sa podá po uhradení poslednej splátky. 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa je, že sa jedná sa o pozemok nachádzajúci sa v bezprostrednom 

susedstve nehnuteľnosti – pozemku registra C-KN č. 439/1, o výmere 141 m², druh pozemku 

zastavané plochy a nádvoria a stavby rodinného domu č. s. 212, ktorá sa nachádza na pozemku 

parcelné číslo C-KN 438/2, a ktoré sú vo vlastníctve kupujúcich. 

 

I I .  u k l a d á  

Zabezpečiť podpísanie kúpnej zmluvy s dohodnutými podmienkami v termíne do 15.01.2016. 

Zodpovedný: Obecný úrad Príbelce    

 

Výsledok hlasovania č. 10:  

Počet prítomných: 5  Počet neprítomných: 0    Nehlasovalo: 0  

 

Za: 5  -  Mgr. M. Cesnak, Ing. D. Oslík, Bc. J. Parkáni, M. Parkáni, Mgr. J. Vozár  

Proti: 0       

Zdržalo sa: 0  
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Bod 12/ Rôzne 

 Starosta obce v bode rôzne informoval poslancov o návrhu zmluvy o budúcej kúpnej zmluve 

na kúpu bytov a technickej infraštruktúry, ako aj o návrhu zmluvy o nájme nehnuteľností na 

prenájom pozemkov C-KN 102 a 101/1 v k. ú. Dolné Príbelce za účelom výstavby nájomných 

bytov v obci so spoločnosťou F.A.A.C. Consulting, s. r. o., Žilina. 

 

Uznesenie č. 81/2015 zo dňa 14.12.2015: 

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 

I .  s c h v a ľ u j e  

1. Návrh zmluvy o budúcej kúpnej zmluvy na kúpu bytov a technickej infraštruktúry  č. 2/2015 

s budúcim predávajúcim spoločnosťou F. A. A. C. Consulting, s. r. o. Žilina, IČO: 36 404 446. 

2. Návrh zmluvy o nájme nehnuteľností so spoločnosťou F. A. A. C. Consulting, s. r. o. Žilina, 

IČO: 36 404 446 na prenájom pozemkov C-KN 102 a 101/1 v k. ú. Dolné Príbelce výhradne za 

účelom výstavby nájomných bytov v obci Príbelce. 

Výsledok hlasovania č. 11:  

Počet prítomných: 5  Počet neprítomných: 0    Nehlasovalo: 0  

 

Za: 5  -  Mgr. M. Cesnak, Ing. D. Oslík, Bc. J. Parkáni, M. Parkáni, Mgr. J. Vozár  

Proti: 0       

Zdržalo sa: 0  

 

Ďalej starosta obce informoval poslancov OcZ, že bola vypracovaná projektová 

dokumentácia stavby „Rekonštrukcia miestnych komunikácií obci Príbelce“ od č. d. 126 po č. d. 

222, čo predstavuje cca 800 m. Projekt by mal byť financovaný z Programu rozvoja vidieka SR 

2014-2020 v rámci podopatrenia 7.2, kde je stanovená výška oprávnených výdavkov na jeden 

projekt v max. výške 100 000 Eur.  

 

Starosta obce ďalej informoval poslancov OcZ o plánovaní vypiľovania konárov a stromov 

v obci, ako aj o plánovaných búracích a upravovacích prácach na budove obecného bytu. 

 

Ďalej v bode rôzne hlavná kontrolórka obce Ing. Slávka Čerpáková prečítala správu 

o kontrolnej činnosti za obdobie 9-12/2015. 

 

Uznesenie č. 82/2015 zo dňa 14.12.2015: 

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 

I .  b e r i e  n a  v e d o m i e  

Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Príbelce za obdobie 9-12/2015. 

Výsledok hlasovania č. 12:  

Počet prítomných: 5  Počet neprítomných: 0    Nehlasovalo: 0  

 

Za: 5  -  Mgr. M. Cesnak, Ing. D. Oslík, Bc. J. Parkáni, M. Parkáni, Mgr. J. Vozár  

Proti: 0       

Zdržalo sa: 0  

 

 V bode rôzne sa Bc. Ján Parkáni upozornil na potrebnú rekonštrukciu altánku pri Bistre 

Maja. Starosta obce odpovedal, že jeho opravu zahrnie do prác v roku 2016. 

 

 Ďalej Mgr. Ján Vozár a Bc. Ján Parkáni upozornili na nízku úroveň počuteľnosti miestneho 

rozhlasu. Starosta obce odpovedal, že bola vykonaná kontrola skúškou miestneho rozhlasu a vo 

všetkých uliciach bola počuteľnosť slova aj hudby v poriadku. 
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 Mgr. Ján Vozár podal návrh na zriadenie pamätnej izby v dome, na ktorom je pamätná 

tabuľa Janka Kráľa. Starosta obce informoval poslancov OcZ, že uvedená stavba zmenila majiteľa. 

 

Bod 13/ Uznesenia 
Mgr. Vozár prečítal súborné schválené uznesenia OcZ. 

 

Bod 14/ 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 14.12.2015        

                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Zapísala: Ing. Zuzana Lupová               .........................................   

 

 

 

Overovatelia: 

 

Bc. Ján Parkáni      .......................................... 

 

Mgr. Milan Cesnak     ........................................... 

 

 

 

 

 

 

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

                             I n g .  T i b o r  Č i e r n y   

                starosta obce 

 

 

Príloha: Prezenčná listina 


