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Z á p i s n i c a  
 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Príbelciach,  

ktoré sa konalo 19.08.2015 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. Návrh na prijatie Rozpočtového opatrenia č. 1/2015 

5. Schválenie odkúpenia pozemku – E. Mihálkinová, bytom Príbelce 267 

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. Zároveň 

navrhol doplniť do programu rokovania OcZ ako bod 6/ Správu hlavnej kontrolórky obce 

o kontrolnej činnosti za obdobie 01-08/2015. Konštatoval, že rokovanie je uznášaniaschopné a 

následne dal hlasovať za upravený program zasadnutia OcZ. Ospravedlnila sa p. Bc. Mária 

Macková. 

  

Uznesenie č. 47/2015 zo dňa 19.08.2015: 

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 

I .  s c h v a ľ u j e  

Upravený program zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 

Výsledok hlasovania č. 1:  

Počet prítomných: 6   Počet neprítomných: 0    Nehlasovalo: 0  

 

Za: 6  -  Ing. Bosmanová, 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 bol navrhnutý Mgr. Milan Cesnak a za členov komisie                      

Bc. Ján Parkáni a Mgr. Ján Vozár. Za zapisovateľku bola určená Ing. Zuzana Lupová. Za 

overovateľov zápisnice boli určení  Ing. Zuzana Bosmanová a Ing. Drahomír Oslík. 

 

Uznesenie č. 48/2015 zo dňa 19.08.2015: 

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 

I .  v o l í  

návrhovú komisiu v zložení: 

 Mgr. Milan Cesnak – predseda komisie 

 Bc. Ján Parkáni – člen komisie 

Mgr. Ján Vozár – člen komisie 

 

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

a) určenie zapisovateľa: 

Ing. Zuzana Lupová 
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b) určenie overovateľov zápisnice: 

 Ing. Zuzana Bosmanová 

 Ing. Drahomír Oslík 

 

Výsledok hlasovania č. 2:  

Počet prítomných: 6   Počet neprítomných: 0    Nehlasovalo: 0  

 

Za: 6  -  Ing. Bosmanová, Mgr. M. Cesnak, Ing. D. Oslík, Bc. J. Parkáni, M. Parkáni, Mgr. J. 

Vozár  

Proti: 0       

Zdržalo sa: 0  

 

Bod 3/ Kontrola plnenia uznesení 

Starosta obce informoval, že uznesenia zo dňa 18.06.2015 neobsahovali ukladaciu časť. 

 

Uznesenie č. 49/2015 zo dňa 19.08.2015: 

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: 6   Počet neprítomných: 0    Nehlasovalo: 0  

 

Za: 6  -  Ing. Bosmanová, Mgr. M. Cesnak, Ing. D. Oslík, Bc. J. Parkáni, M. Parkáni,                              

Mgr. J. Vozár  

Proti: 0       

Zdržalo sa: 0  

 

Bod 4/ Návrh na prijatie Rozpočtového opatrenia č. 1/2015 

 Ing. Lupová prečítala dôvodovú správu k návrhu na prijatie Rozpočtového opatrenia            

č. 1/2015. Starosta obce navrhol v rozpočtovom opatrení navýšiť v príjmovej časti finančných 

operácií – zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov na sumu 12 100,- Eur. V zmysle zákona 

č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov je možné zostatok z predchádzajúcich rokov zahrnúť do rozpočtu vždy len do 31.08. 

príslušného kalendárneho roka. Zároveň navrhol vo výdavkovej časti kapitálových výdavkoch 

doplniť projekt – Rekonštrukcia verejného osvetlenia v sume 10 000,- Eur. Hlavná kontrolórka 

obce odporučila obecnému zastupiteľstvu schváliť takto navrhnuté rozpočtové opatrenie.   

 

Uznesenie č. 50/2015 zo dňa 19.08.2015: 

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 

I .  s c h v a ľ u j e  

Rozpočtové opatrenie č. 1/2015 navýšením v príjmovej aj výdavkovej časti o 51 658 Eur na čiastku 

229 982 Eur. 

 

Výsledok hlasovania č. 4:  

Počet prítomných: 6   Počet neprítomných: 0    Nehlasovalo: 0  

 

Za: 6  -  Ing. Bosmanová, Mgr. M. Cesnak, Ing. D. Oslík, Bc. J. Parkáni, M. Parkáni,                        

Mgr. J. Vozár  

Proti: 0       

Zdržalo sa: 0  
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Bod 5/ Schválenie odkúpenia pozemku – E. Mihálkinová, bytom Príbelce 267 

 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 C-KN č. 117, o výmere 297 m², druh 

pozemku zastavané plochy a nádvoria, ktorý je zapísaný na LV č. 1111 pre Okres: Veľký Krtíš, 

Obec: Príbelce, Katastrálne územie: Dolné Príbelce  za celkovú kúpnu cenu 297,- Eur pre Eriku 

Mihálkinovú, bytom Príbelce č. 267. Starosta obce navrhol zabezpečiť podpísanie kúpnej zmluvy 

s dohodnutými podmienkami v termíne do 31.08.2015. Zároveň starosta obce informoval 

poslancov, že predaj majetku obce sa schvaľuje trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 

 

Uznesenie č. 51/2015 zo dňa 19.08.2015: 

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 C-KN č. 117, o výmere 297 m², druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, ktorý 

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

Príbelce v prospech Eriky Mihálkinovej, bytom Príbelce 267, 991 25  Čebovce, vo výške 1,- € za 1 

m2, za celkovú kúpnu cenu 297,- €. 

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

susedstve nehnuteľnosti – pozemku registra C-KN č. 118, o výmere 1072 m², druh pozemku 

zastavané plochy a nádvoria a stavby rodinného domu č. s. 267, ktorá sa nachádza na pozemku 

parcelné číslo C-KN 118. 

 

 I I .  u k l a d á  

Zabezpečiť podpísanie kúpnej zmluvy s dohodnutými podmienkami v termíne do 31.08.2015.  

Zodpovedný: Obecný úrad Príbelce  

 

Výsledok hlasovania č. 5:  

Počet prítomných: 6   Počet neprítomných: 0    Nehlasovalo: 0  

 

Za: 6  -  Ing. Bosmanová, Mgr. M. Cesnak, Ing. D. Oslík, Bc. J. Parkáni, M. Parkáni,                        

Mgr. J. Vozár  

Proti: 0       

Zdržalo sa: 0  

 

Bod 6/ Správa hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti za obdobie 01-08/2015 

 Hlavná kontrolórka obce prečítala správu o kontrolnej činnosti za obdobie 01-08/2015. 

 

Uznesenie č. 52/2015 zo dňa 19.08.2015: 

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 

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

Správu hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti za obdobie 01-08/2015. 
 

Výsledok hlasovania č. 6:  

Počet prítomných: 6   Počet neprítomných: 0    Nehlasovalo: 0  

 

Za: 6  -  Ing. Bosmanová, 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/ Rôzne 

 V bode rôzne starosta obce informoval poslancov OcZ, že Slovenský pozemkový fond 

odovzdal obci na základe protokolu v k. ú. Horné Príbelce pozemky registra C-KN č. 318, druh 

pozemku zastavané plochy a nádvoria (časť pozemku pod posilňovňou) o výmere 208 m2, v podiely 

2 x 76/560 a E-KN č. 321/9, druh pozemku TTP (časť pozemku v cintoríne) o výmere 1978 m2. 

 

 Ďalej starosta obce podal informáciu, že obec dostala do majetku vozidlo IVECO DAILY 

darovacou zmluvou z Ministerstva vnútra SR.  

 

Starosta obce oboznámil poslancov OcZ, že dňa 14.07.2015 bola predložená žiadosť o NFP 

v rámci opatrenia 2.2 OP KaHR na rekonštrukciu verejného osvetlenia na Ministerstvo 

hospodárstva SR v celkovej výške 202 608,- €. V rámci projektu sa zabezpečilo verejné 

obstarávanie na spracovateľa svetlotechnickej štúdie – firma En Efekt, s. r. o., Bratislava v sume 

663,- Eur. Dňa 29.06.2015 bola podpísaná Zmluva o verejnom obstarávaní so spoločnosťou 

Grantprojekt, s. r. o., Nové Zámky za účelom výberu dodávateľa stavebných prác súvisiacich 

s realizáciou verejného osvetlenia v obci. Ďalej je v rámci projektu potrebné zabezpečiť verejné 

obstarávanie na svetlotechnické meranie, zrealizovať rekonštrukciu VO a uskutočniť 

svetlotechnické meranie po ukončení realizácie VO. Spoluúčasť obce predstavuje 5 %. Ročná 

spotreba elektrickej energie by mala predstavovať cca 15.206 kWh.  

  

Následne starosta informoval poslancov OcZ o výzve na poskytnutie NFP z PRV SR 2007 – 

2013 pre opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí na vybudovanie kamerového systému v obci. 

V rámci projektu bola so spracovateľom projektovej dokumentácie Ing. Ivanom Kmeťom, Banská 

Bystrica podpísaná Zmluva o poskytovaní služieb v sume 460, - Eur. Následne bola podpísaná 

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania na dodávateľa kamerového systému 

s firmou Ultima Ratio, s. r. o.,Liptovský Mikuláš v sume 2 400,- Eur. Ďalej bola v rámci tohto 

projektu podpísaná Zmluva o poskytovaní poradenských služieb pri príprave žiadosti o NFP 

z fondov EÚ s firmou P4You, s. r. o., Bratislava v sume 3 300,- Eur. Celkové výdavky projektu 

predstavujú cca 200 000,- € a oprávnené náklady sú preplácané do výšky 100 %. V tomto projekte 

nie je možné predfinancovanie, preto je nutné kryť výdavky krátkodobým úverom a následne žiadať 

o preplatenie z PPA. Kamerovým systémom by boli monitorované budovy: OcÚ, MŠ, ZŠ, 

kultúrneho domu, domu smútku, požiarnej zbrojnice a kostola, futbalové ihrisko a cintoríny. Ing. 

Oslík navrhol znížiť počet kamier, aby celkové výdavky projektu boli nižšie. Pán Parkáni sa 

informoval o výške úrokov pri čerpaní krátkodobého úroku. Zároveň  upozornil aj na prevádzkové 

náklady kamerového systému. Starosta obce odpovedal, že ešte nekonzultoval čerpanie úveru so 

žiadnou bankou.  

 

Starosta obce informoval poslancov OcZ, že obci bola z Ministerstva financií SR poskytnutá 

dotácia vo výške 3 900,- € (spoluúčasť obce predstavuje min. 10%) na modernizáciu budovy 

obecného úradu, ktorá by mala pozostávať zo stavebných úprav kancelárií obecného úradu, 

zasadačky a kuchynky (vybúranie dverného otvoru v stene medzi kanceláriou starostu a OcÚ, 

zamurovanie dverného otvoru medzi medzi kanceláriou OcÚ a zasadačkou, úpravy dverných 

otvorov, vybúranie a vybudovanie nového schodiska z chodby na javisko, vybúranie dverí na 

kuchynke, osadenie nových dverí na kuchynke a javisku, vybúranie a osadenie nových podláh 

v kanceláriách a zasadačke). Starosta obce navrhol spoluúčasť obce na tomto projekte vo výške 

2 100,- Eur, čiže celková výška stavebných prác bude predstavovať 6 000,- Eur. Úspešným 

uchádzačom v rámci verejného obstarávania je Jozef Šaranko, S-TEAM Veľký Krtíš.  
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Ďalej v bode rôzne starosta obce navrhol zrušiť obchodnú verejnú súťaž na predaj dreva na 

pni – II. kolo na poraste 942a, par. č. C-KN 973/3 (E-KN 256) v k. ú. Dolné Príbelce z dôvodu, že 

dve ponuky od spoločností Roman Hudec, Horné Strháre 26 a Slovakia Les sv. Huberta, s. r. o., 

Dolné Strháre 139 boli v rovnakej výške. Poslanci jednohlasne zrušili obchodnú verejnú súťaž – II. 

kolo. 

  

Uznesenie č. 53/2015 zo dňa 19.08.2015: 

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 

I .  r u š í  

Obchodnú verejnú súťaž na ťažbu dreva II. kolo dňom 19.08.2015. 
 

Výsledok hlasovania č. 7:  

Počet prítomných: 6   Počet neprítomných: 0    Nehlasovalo: 0  

 

Za: 6  -  Ing. Bosmanová, 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 vykonaná oprava studne v časti obce 

Príkľak, ako aj o vykonaní poriadku v budove skladu v cintoríne v časti obce Horné Príbelce. 

Zároveň starosta obce podal informáciu, že na nepotrebné poklopy a rámy náhrobných pomníkov 

umiestnených v cintoríne bol vyvesený oznam ohľadom odstránenia ich majiteľmi, resp. obcou. 

Následne starosta obce informoval poslancov OcZ, že bola vlastníkom neobývaných rodinných 

domov odoslaná výzva na odstránenie buriny z pozemkov. Zároveň starosta obce podal informáciu, 

že náučný chodník v obci bol pokosený pomocnými pracovníkmi obce. 

 

 Mgr. Vozár opätovne upozornil na zlú viditeľnosť na hlavnú cestu od farmy.                         

Aj Ing. Bosmanová opätovne pripomienkovala zlú viditeľnosť na hlavnú cestu od autobusových 

zastávok z dôvodu neupravenej záhrady p. Pástora. Starosta obce odpovedal, že zatiaľ tieto úseky 

neboli upravované, nakoľko sa jedná o pozemky súkromných vlastníkov. Pán Parkáni podotkol, že 

tieto úseky pri hlavnej ceste by sa mali vyčistiť z dôvodu bezpečnosti cestnej premávky.  

 

 Mgr. Vozár sa informoval ohľadom pripomienky p. Gajdoša na Zhromaždení obyvateľov 

obce zo dňa 01.07.2015 ohľadom znečistenej vodnej nádrže v časti obce Horné Príbelce. Starosta 

obce odpovedal, že táto vodná nádrž zatiaľ čistená nebola. V spolupráci s DHZO bude však 

vyčistená.  

 

 Ing. Lupová informovala poslancov OcZ o športovom popoludní, ktoré plánuje obec 

realizovať v spolupráci s materskou a základnou školou dňa 05.09.2015 pre deti a mládež v obci. 

Pripravia sa rôzne športové disciplíny, športový turnaj na multifunkčnom ihrisku ak aj občerstvenie 

v spolupráci s PZ Podskala Príbelce. Starosta obce požiadal poslancov o pomoc pri organizácii 

podujatia a zároveň ich na toto podujatie pozval.  

 

 Pán Parkáni sa informoval, či obec má vedomosť o predaji neobývaných domov v obci. 

Starosta obce odpovedal, že na internete je zverejnená ponuka na predaj domu p. Ďurčova. Zároveň 

informoval, že neobývané domy v obci predáva aj p. Pavlovkinová v dolnej časti obce. Rodinný 

neobývaný dom predal v hornej časti obce p. M.Ďuriš z Opatovskej Novej Vsi. Ing. Bosmanová 

podala informáciu, že neobývané domy v Stredných Plachtinciach odkupuje obec. Pán Parkáni 

vyjadril nesúhlas, že obec nemá dostatok finančných prostriedkov na odkúpenie všetkých 

neobývaných domov v obci.  
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 Mgr. Vozár opätovne apeloval na prekrytie bielej studne prístreškom. Starosta obce 

odpovedal, že plánuje prekrytie bielej studne a plánuje podať projekt na jeho realizáciu. 

 

 Ing. Bosmanová sa informovala ohľadom zamestnania ďalšieho pomocného pracovníka 

Ivana Ďurčoka cez ÚPSVaR. Starosta obce odpovedal, že Ivan Ďurčok je zamestnaný na obecnom 

úrade ako pomocný pracovník od 01.07.2015 do 31.10.2015 v rámci projektu „Podpora rozvoja 

miestnej a regionálnej zamestnanosti“ spolu s Ľubomírom Oslíkom, ktorý je zamestnaný cez tento 

projekt od 01.05.2015. V rámci projektu „Podpora zamestnávania UoZ“ sú na obecnom úrade 

zamestnaní 4 pomocní pracovníci od 01.05.2015 do 31.08.2015. Mgr. Vozár navrhol, aby boli 

poslanci informovaní o podobných zmenách aj napr. prostredníctvom mailovej komunikácie. 

 

 Pán Parkáni sa informoval, či obec prenajala ihrisko na majstrovské futbalové zápasy MFK 

Lokomotívu Zvolen. Starosta obce odpovedal, že ihrisko má prenajaté TJD Príbelce, ktoré vyberá 

vstupné na zápasy.  

 

Bod 8/ Uznesenia 

Mgr. Cesnak prečítal súborné schválené uznesenia OcZ. 

 

Bod 9/ 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 19.08.2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

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

 

 

Overovatelia: 

 

Ing. Zuzana Bosmanová      .......................................... 

 

Ing. Drahomír Oslík      ........................................... 

 

 

 

 

 

 

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

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

                starosta obce 

 

 

Príloha: Prezenčná listina 


