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Z á p i s n i c a  
 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Príbelciach,  

ktoré sa konalo 15.08.2016 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.  Návrh VZN č. 4/2016 o zrušení Základnej školy Príbelce a jej súčasti Školského klubu detí 

a o určení školského obvodu 

5.  Návrh rozpočtového opatrenia č. 2/2016 

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 5 poslancov a dal hlasovať za program 

zasadnutia OcZ.  
  

Uznesenie č. 138/2016 zo dňa 15.08.2016: 

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 

I .  s c h v a ľ u j e  

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

Výsledok hlasovania č. 1:  

Počet prítomných: 5   Počet neprítomných: 2   Nehlasovalo: 0  

 

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

Proti: 0       

Zdržalo sa: 0  

 

 

Bod 2/ Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 Za predsedu návrhovej komisie bol navrhnutá Ing. Zuzana Bosmanová a za členov komisie                       

Ing. Drahomír Oslík a Mgr. Ján Vozár. Za zapisovateľku bola určená Ing. Zuzana Lupová. Za 

overovateľov zápisnice boli určení  Mgr. Milan Cesnak a Ing. Ján Parkáni. 

 

Uznesenie č. 139/2016 zo dňa 15.08.2016: 

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 

I .  v o l í  

návrhovú komisiu v zložení: 

 

  Ing. Zuzana Bosmanová – predseda komisie 

  Ing. Drahomír Oslík – člen komisie 

  Mgr. Ján Vozár – člen komisie 
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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: 

 Mgr. Milan Cesnak 

 Ing. Ján Parkáni 

 

Výsledok hlasovania č. 2:  

Počet prítomných: 5   Počet neprítomných: 2   Nehlasovalo: 0  

 

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

Proti: 0       

Zdržalo sa: 0  

 

 

Bod 3/ Kontrola plnenia uznesení 

 

134/2016 Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 

  I I .  u k l a d á  

Zabezpečiť  podpísanie kúpnej zmluvy s dohodnutými podmienkami v termíne do 

15.07.2016.    Zodpovedný: Obecný úrad Príbelce   

  

135/2016 Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 

  I I .  u k l a d á  

Zabezpečiť  podpísanie kúpnej zmluvy s dohodnutými podmienkami v termíne do 

15.07.2016.    Zodpovedný: Obecný úrad Príbelce    

 

136/2016 Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 

  I I .  u k l a d á  

Zabezpečiť  podpísanie kúpnej zmluvy s dohodnutými podmienkami v termíne do 

15.07.2016.    Zodpovedný: Obecný úrad Príbelce    

 

Starosta obce informoval poslancov OcZ, že tieto uznesenia boli splnené. 

 

137/2016 Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 

  I I .  u k l a d á  

Zabezpečiť  podpísanie kúpnej zmluvy s dohodnutými podmienkami v termíne do 

31.08.2016.    Zodpovedný: Obecný úrad Príbelce   

 

Starosta obce informoval poslancov OcZ, že toto uznesenie ostáva v plnení. 

  

Uznesenie č. 140/2016 zo dňa 15.08.2016: 

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: 2   Nehlasovalo: 0  

 

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

Proti: 0       

Zdržalo sa: 0  
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Bod 4/ Návrh VZN č. 4/2016 o zrušení Základnej školy Príbelce a jej súčasti Školského klubu 

detí a o určení školského obvodu 
 Starosta obce oboznámil poslancov OcZ s Návrhom VZN Obce Príbelce č. 4/2016 o zrušení 

Základnej školy Príbelce a jej súčasti Školského klubu detí a o určení školského obvodu. K zrušeniu 

ZŠ a jej súčasti ŠKD bolo vydané rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky zo dňa 13.07.2016 o vyradení škôl zo siete škôl a školských zariadení. 

Obec Príbelce VZN určila dňom 1. septembra 2016 spoločný školský obvod pre plnenie povinnej 

školskej dochádzky pre žiakov s trvalým pobytom v obci Príbelce. 

Školským obvodom pre plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov je spoločný školský obvod: 

- Základná škola s materskou školou, Na Parlagu 1, Čebovce 

- Základná škola, Ul. J. A. Komenského 4, Veľký Krtíš 

- Základná škola, A. H. Škultétyho 9, Veľký Krtíš 

- Základná škola, Poľná 1, Veľký Krtíš 

- Základná škola s materskou školou, Lipové námestie 296/28, Modrý Kameň. 

 

Súčasne, nakoľko v obci Príbelce sa zrušuje základná škola, navrhuje sa od 1.1.2017 ukončiť aj 

dohodu o zriadení spoločného obecného úradu „Školského úradu Mesta Veľký Krtíš“, uzavretú 

dodatkom č. 2 zo dňa 27.10.2009. 

 

Poslanec Mgr. Ján Vozár navrhol, aby sa vo VZN upresnili názvy jednotlivých základných škôl 

v rámci spoločného školského obvodu. 

 

Keďže poslanci OcZ nemali už žiadne ďalšie pripomienky, starosta obce dal hlasovať za 

predložený návrh VZN  Obce Príbelce č. 4/2016 o zrušení Základnej školy Príbelce a jej súčasti 

Školského klubu detí a o určení školského obvodu. 

 

Uznesenie č. 141/2016 zo dňa 15.08.2016: 

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 

I .  s ch v aľ u j e  

1. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Príbelce č. 4/2016 o zrušení Základnej školy Príbelce a jej 

súčasti Školského klubu detí a o určení školského obvodu. 

2. Dohodu o ukončení zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu „Školského úradu Mesta 

Veľký Krtíš“. 

 

Výsledok hlasovania č. 4:  

Počet prítomných: 5   Počet neprítomných: 2   Nehlasovalo: 0  

 

Za: 4  -  Ing. Z. Bosmanová, Ing. D. Oslík, Ing. J. Parkáni, Mgr. J. Vozár 

Proti: 0       

Zdržalo sa: 1 – Mgr. M. Cesnak  

 

 

Bod 5/ Návrh rozpočtového opatrenia č. 2/2016 

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. 

2/2016 sú navýšené príjmy aj výdavky o 6 596,- Eur na čiastku 414 605,- Eur. 

Následne starosta obce informoval poslancov OcZ, že obci bola poskytnutá dotácia z BBSK 

na obnovu označenia Náučného chodníka Horné Príbelce a vybudovanie prístrešku nad Bielou 

studňou v sume 1 300,- Eur, z MF SR na Modernizáciu a opravu KD a OcÚ v obci Príbelce v sume 

7 000,- Eur a z DPO SR na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, na osobné 

ochranné pracovné prostriedky, odbornú prípravu členov, ako aj na opravu a servis techniky 

a požiarnych motorových vozidiel v sume 3 000,- Eur. 
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 Po krátkej diskusii Ing. Lupová prečítala stanovisko hlavnej kontrolórky obce 

k rozpočtovému opatreniu č. 2. Keďže zo strany poslancov neboli pripomienky k predloženému 

návrhu, starosta obce dal hlasovať za návrh rozpočtového opatrenia č. 2/2016. 

Uznesenie č. 142/2016 zo dňa 15.08.2016: 

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 

I .  s c h v a ľ u j e  

Rozpočtové opatrenie č. 2/2016 navýšením rozpočtu v príjmovej aj výdavkovej časti o 6 596,- Eur 

na čiastku 414 605,- Eur. 

 

 

Výsledok hlasovania č. 5:  

Počet prítomných: 5   Počet neprítomných: 2   Nehlasovalo: 0  

 

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

Proti: 0       

Zdržalo sa: 0  

 

 

Bod 6/ Rôzne 

 V bode rôzne starosta obce informoval poslancov, že v cintoríne pod domom smútku sa 

preložil kontajner a následne bol vyčlenený priestor pre urnové hroby. 

 

 Potom starosta obce podal informáciu o prechode pozemkov v dočasnej správe Okresného 

úradu Banská Bystrica, z majetku Slovenskej republiky do vlastníctva obce. Jedná sa nehnuteľnosti 

parcely C-KN č. 35/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 120 m2, C-KN č. 35/2, zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 118 m2, C-KN č. 36 záhrady o výmere 193 m2 a C-KN č. 321, 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 700 m2. Parcely sa nachádzajú v katastrálnom území Horné 

Príbelce pod budovou prevádzky Bistro Maja, ako aj vedľa tejto budovy. 

 

 Ďalej v bode rôzne starosta obce informoval poslancov OcZ o žiadosti p. Gabriely 

Chuťkovej, bytom Príbelce č. 237 o vykonanie zmeny v platiteľovi pôžičky v Zmluve o poskytnutí 

sociálnej pôžičky č. 1/2015, ktorú uzavrela p. Chuťková s Obcou Príbelce dňa 22.12.2015. 

Predmetom zmluvy bolo poskytnutie sociálnej pôžičky vo výške 600,- Eur na pokrytie nákladov 

spojených s pohrebom zosnulého brata Jaroslava Hriecha. Pani Chuťková z dlžnej sumy doteraz 

uhradila 200,- Eur. Invalidný dôchodok po zomrelom vyplatila sociálna poisťovňa otcovi               

p. Jurajovi Hriechovi v sume 347,90 Eur, ktorý je jediným zákonným dedičom. Pani Chuťková 

žiada, aby platiteľom pôžičky bol aj p. Juraj Hriech a zostatkovú časť uhradí po vykonaní zmeny 

v platiteľovi pôžičky. Starosta obce uviedol, že oslovil p. Hriecha, aby uhradil túto obdržanú sumu 

za pohreb Jaroslava Hriecha, ale odmietol zaplatiť túto dlžnú sumu z vyplateného dôchodku. 

 Poslanec Ing. Drahomír Oslík povedal, že zmluva bola podpísaná medzi Obcou Príbelce a     

p. Chuťkovou, a nie medzi p. Hriechom. 

 Poslankyňa Ing. Zuzana Bosmanová povedala, že jediným zákonným dedičom po zomrelom 

je p. Hriech a žiadosť p. Chuťkovej je v tomto prípade bezpredmetná.  

 

Uznesenie č. 143/2016 zo dňa 15.08.2016: 

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 

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

Žiadosť p. Gabriely Chuťkovej, bytom Príbelce č. 237 zo dňa 28.07.2016. 
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Výsledok hlasovania č. 6:  

Počet prítomných: 5   Počet neprítomných: 2   Nehlasovalo: 0  

 

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

Proti: 0       

Zdržalo sa: 0  

 

 

 Starosta obce v bode rôzne informoval poslancov, že Obec Príbelce vyhlásila výzvu na 

predkladanie ponúk zákazky Modernizácia a oprava kultúrneho domu a obecného úradu v obci 

Príbelce, ktorej predmetom sú stavebné práce vnútorných priestorov kultúrneho domu a obecného 

úradu spočívajúce: 

- z výmeny plastového okna na sklade OcÚ a vstupných plastových dverí do KD, 

- z montáže keramických dlažieb na chodbe OcÚ a v sále KD, 

- z výmeny a doplnenia svietidiel v sále KD, 

- z výmeny elektr. zásobníka vody v kuchyni vrátane nového pripojenia na vedenie. 

 

V rámci tejto zákazky boli predložené 3 cenové ponuky. Úspešným uchádzačom zákazky bol 

Jozef Šaranko – STEAM, V. Krtíš s cenovou ponukou 7 997,66 Eur, s ktorým bude následne 

podpísaná zmluva o dielo. 

 

Poslankyňa Ing. Zuzana Bosmanová sa informovala ohľadom výmeny vodovodného potrubia 

verejného vodovodu aj v hornej časti obce. 

Starosta obce odpovedal, že momentálne prebieha výmena vodovodného potrubia v dolnej časti 

obce. Výmena vodovodného potrubia v hornej časti obce je naplánovaná v III. etape. 

 

 Ďalej starosta obce informoval poslancov OcZ o poskytnutí dotácie z BBSK v sume 1300,- 

Eur na obnovu označenia Náučného chodníka Horné Príbelce a vybudovania prístrešku nad Bielou 

studňu, v rámci ktorého budú finančné prostriedky použité na stavebný materiál, opravu a osadenie 

drevených tabúľ, dreveného stojanu na informačnú tabuľu, ako aj na propagačné materiály.  

 

 Poslanec Ing. Drahomír Oslík poukázal na opravu a náter drevených šindľov na streche 

zvoničky v dolnej časti obce. 

 

 Starosta obce ďalej podal informáciu ohľadom začatia stavebných prác na prístavbe garáže 

pre hasičskú techniku. 

  

 Poslanec Mgr. Ján Vozár sa informoval ohľadom výstavby nájomných bytov v obci. 

Starosta obce odpovedal, že zatiaľ nedostal informáciu zo ŠFRB o schválení dotácie na výstavbu 

nájomných bytov. 

 

 Ďalej starosta obce informoval poslancov OcZ, že v rámci projektu z UPSVaR Šanca na 

zamestnanie k 31.07.2016 ukončil pracovný pomer s dvoma zamestnancami, k 31.08.2016 budú 

končiť ďalší dvaja zamestnanci a k 30.09.2016 ešte jeden zamestnanec ukončí pracovný pomer. 

 Poslanec Ing. Ján Parkáni navrhol, aby sa aspoň jeden pracovník zamestnal na pracovnú 

zmluvu. Starosta obce povedal, že títo pracovníci by sa mohli po dvoch mesiacoch evidovaných na 

ÚPSVaR zamestnať v rámci aktivačných prác formou menších obecných služieb. 

 

 Starosta obce sa opýtal poslancov OcZ na ich návrh, čo s budovou základnej školy po jej 

vyradení zo siete škôl. 

 Poslanec Mgr. Ján Vozár podotkol, že v obci chýba javisko, resp. amfiteáter na konanie 

kultúrnych podujatí. 
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 Poslankyňa Ing. Zuzana Bosmanová povedala, že v obci sa nekonajú kultúrne podujatia. 

Zdôraznila, že občania obce by uvítali kultúrne podujatie, ako je deň obce každoročne. Navrhla, aby 

obec v spolupráci s DHZO organizovala hasičskú súťaž, ktorá by mohla byť spojená aj s kultúrnym 

podujatím pre občanov obce. 

 V závere starosta obce oboznámil poslancov obce, že po ukončení prác na budove KD 

a OcÚ sa plánuje slávnostné kultúrne podujatie, v rámci ktorého by vystúpila FSk Bažalička 

s kultúrnym programom a Divadlo bez groša s divadelnou hrou Halúzka. 

 

 

Bod 7/ Uznesenia 
Mgr. Ján Vozár prečítal súborné schválené uznesenia OcZ. 

 

 

Bod8/ 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 15.08.2016        

                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

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

 

 

 

Overovatelia: 

 

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

 

Ing. Ján Parkáni    ........................................... 

 

 

 

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

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

                starosta obce 

 

 

Príloha: Prezenčná listina 


