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Z á p i s n i c a  
 

z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Príbelciach konaného  
dňa 23.04.2013 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) Návrh na prevod nehnuteľnosti 
5) Informácia o plánovanej oprave výtlkov na miestnej komunikácii v dolnej časti obce 
6) Rôzne  
7) Návrh na uznesenie 
8) Záver 

 
 

Obecné zastupiteľstvo bolo zvolané v zmysle zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  
 
 
Bod 1/ Otvorenie 
     Zasadnutie OZ zahájil zástupca starostu obce Ing. T. Čierny a privítal všetkých prítomných, 
ktorých oboznámil s programom.  
 
Uznesenie č. 41/2013 zo dňa 23.04.2013: 
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. M. Parkáni a za členov komisie p. I. Ďurčok  
a Ing. P. Viazaničková. Za overovateľov zápisnice boli určení p. S. Jakuš a Ing. P. Ďuriš.                             
Za zapisovateľku bola určená Ing. Z. Lupová.  
 
Uznesenie č. 42/2013 zo dňa 23.04.2013: 
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 
I. schvaľuje 
návrhovú komisiu v zložení: p. M. Parkáni - predseda komisie, p. I. Ďurčok a Ing.                              
P. Viazaničková - členovia komisie 
 
II. berie na vedomie 
určenie overovateľov zápisnice: p. S. Jakuš a Ing. P. Ďuriš 
a zapisovateľa: Ing. Z. Lupová 
 
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. T. Čierny pristúpil ku kontrole plnenia uznesení nasledovne: 
Uznesenie č. 32/2013 zo dňa 26. 03. 2013 v časti: 
I I .  u k l a d á  
obecnému úradu obhliadku daného pozemku s cieľom zistiť lokalizáciu obecnej studne na 
danom pozemku a preveriť možnosť zriadenia prístupu na pozemok parcelné číslo 79 
v katastrálnom území Horné Príbelce 
 
     Zástupca starostu obce Ing. T. Čierny podal informáciu, že Ing. T. Čierny, p. I. Ďurčok a Ing. 
P. Viazaničková vykonali obhliadku pozemku. Na základe obhliadky bolo zistené, že obecná 
studňa sa nachádza na pozemku p. M. Mäsiara a zároveň, že odpredajom obecného pozemku p. 
M. Mäsiarovi sa zamedzí prístup na pozemok p. A. Kukučkovi. 
 
Uznesenie č. 37/2013 zo dňa 26. 03. 2013 v časti: 
I I .  u k l a d á  
obecnému úradu vypísať výberové konanie na funkciu riaditeľa ZŠ v Príbelciach s účinnosťou 
od 1. septembra 2013 
 
     Zástupca starostu obce Ing. T. Čierny informoval, že je pripravené výberové konanie na 
funkciu riaditeľa ZŠ Príbelce, ktoré bude zverejnené v termíne do 30. 06. 2013. 
 
Uznesenie č. 43/2013 zo dňa 23.04.2013: 
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 
 
Za uznesenie sa hlasovalo nasledovne: 
 ZA: 6    PROTI: 0    ZDRŽALI SA: 0 
 
 
Bod 4/ Návrh na prevod nehnuteľnosti 
      Zástupca starostu obce Ing. T. Čierny informoval o podaní námietky p. A. Kukučku voči 
odpredaju obecného pozemku p. M. Mäsiarovi, nakoľko by sa zamedzil prístup p. A. Kukučkovi 
na jeho súkromný pozemok. 
     Pán Parkáni navrhol, aby sa majitelia pozemkov vzájomne dohodli k obojstrannej 
spokojnosti. 
       
Uznesenie č. 44/2013 zo dňa 23.04.2013: 
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 
I .  b e r i e  n a  v e d o m ie   
námietku podanú A. Kukučkom voči odpredaju pozemku parcelné číslo CKN 323/3 
v katastrálnom území Horné Príbelce 
 
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 
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I I I .  o d k la d á  
hlasovanie o odpredaji pozemku parcelné číslo CKN 323/3 odčleneného Geometrickým plánom 
č. 46701907-87/2012 o výmere 71 m2 v katastrálnom území Horné Príbelce na obdobie po 
prerokovaní námietok podaných A. Kukučkom 
Zodpovedný:   obecný úrad  Termín:   v texte 
 
Za tento návrh sa hlasovalo nasledovne: 
 ZA: 6    PROTI: 0    ZDRŽALI SA: 0 
 
Bod 5/ Informácia o plánovanej oprave výtlkov na miestnej komunikácii v dolnej časti obce 
     Zástupca starostu obce Ing. T. Čierny podal informáciu o vykonaní prieskumu trhu na 
zákazku  „Oprava výtlkov miestnych komunikácií v obci Príbelce“. Pri výbere dodávateľa bolo 
stanovené kritérium  jednotková cena za 1,0 t použitej asfaltovej zmesi vrátane prác bez DPH 
a s DPH. 
Oslovené firmy poskytli nasledovné ponuky: 

1. Banskobystrická regionálna správa ciest, a. s., Závod Veľký Krtíš – 202,32 € s DPH 
2. RENOVIA, s. r. o., Zvolen – 199,20 € s DPH 
3. BITUNOVA spol. s r. o., Zvolen – 213,60 € s DPH 

 
Z hľadiska stanovených podmienok bola  ako úspešná ponuka vybraná ponuka uchádzača č. 2, 
ktorý predložil najnižšiu cenu a následne s ním obec uzatvorí  zmluvu o dielo.  
Zmluvná cena: 199,20 € za 1,0 t  s DPH v množstve 30,0 ton, čo bude predstavovať sumu 
5 976,00 € s DPH. 
 
Uznesenie č. 45/2013 zo dňa 23.04.2013: 
I .  b e r i e  n a  v e d o m ie   
informáciu o vykonaní prieskumu trhu na zákazku „Oprava výtlkov miestnych komunikácií 
v obci Príbelce“ 

I I .  s c h v a ľ u je   
uzavretie zmluvy o dielo s vybratým uchádzačom, ktorým je spoločnosť Renovia, s. r. o. Zvolen 
na opravu výtlkov miestnych komunikácií v obci Príbelce v množstve 30 t v jednotkovej cene za 
1 t použitej zmesi 166 € bez DPH a 199,20 € s DPH, čo predstavuje za množstvo 30 t sumu 5976 
€ s DPH 

Za tento návrh sa hlasovalo nasledovne: 
 ZA: 6    PROTI: 0    ZDRŽALI SA: 0 
 
Bod 6/ Rôzne 
     Ing. Viazaničková prečítala Správu z finančnej kontroly vykonanej kontrolórkou obce               
Bc. S. Čerpákovou zo dňa 23. 04. 2013.  
 
Uznesenie č. 46/2013 zo dňa 23.04.2013: 
I .  b e r i e  n a  v e d o m ie   
Správu hlavnej kontrolórky obce. 
 
Hlasovalo sa nasledovne: 
 ZA: 6    PROTI: 0    ZDRŽALI SA: 0 
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     Zástupca starostu obce Ing. T. Čierny informoval o oznámení zo Správy finančnej kontroly zo 
Zvolena o začatí správneho konania. Kontrolou Najvyššieho kontrolného úradu bolo zistené 
použitie verejných prostriedkov na zateplenie obecného úradu a čiastočne na zateplenie 
materskej školy a prístavbu sociálnych zriadení k obecnému úradu v celkovej sume 7 740 € 
v rozpore s určeným účelom, čo sa kvalifikuje ako porušenie finančnej disciplíny podľa §31 ods. 
1 písm. a/ Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Obec Príbelce podala dňa 17. 04. 
2013 vyjadrenie k oznámeniu o začatí správneho konania so žiadosťou o opätovné prehodnotenie 
záverov kontrolného orgánu.  

 
Uznesenie č. 47/2013 zo dňa 23.04.2013: 
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 
I .  B e r i e  n a  v e d o mie  
Oznámenie o začatí správneho konania Správou finančnej kontroly Zvolen 
 
Hlasovalo sa nasledovne: 
 ZA: 5    PROTI: 0    ZDRŽALI SA: 1 
 
     V ďalšom bode bola predložená voľba predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu. Na 
základe uznesenia č. 39/2013 zo dňa 26. 03. 2013 obecné zastupiteľstvo navrhlo poslancom OcZ 
zvolených za stranu SMER, aby spomedzi seba navrhli člena do Komisie na ochranu verejného 
záujmu, ktorý bude zároveň zastávať aj post predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu. 
Nakoľko poslanecký zbor nebol kompletný, bolo prijaté nasledovné uznesenie: 
 
Uznesenie č. 48/2013 zo dňa 23.04.2013: 
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 
I .  o d k la d á  
Hlasovanie ohľadom voľby predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu 
Termín: najbližšie zasadnutie OZ 
 
Hlasovalo sa nasledovne: 
 ZA: 5    PROTI: 0    ZDRŽALI SA: 1 
 
     Zástupca starostu obce Ing. T. Čierny podal informáciu, že členovia volebnej komisie sú 
delegovaní na štyri roky, z toho vyplýva, že bude v rovnakom zložení zasadať na voľbách aj dňa 
29. júna 2013 pri voľbe starostu obce Príbelce. Prvé stretnutie členov volebnej komisie bude          
dňa 10. mája 2013. 
 
     Pán Parkáni sa informoval ohľadom počtu pracovníkov obce, ktorí sú zaradení na menšie 
obecné služby. Zástupca starostu obce Ing. T. Čierny odpovedal, že momentálne má obec 3 
pracovníkov a plánuje zamestnať ďalšieho pracovníka. Pán Parkáni navrhol, aby sa kontrolovala 
vykonaná práca týchto pracovníkov a ich činnosť sa prezentovala na najbližšom zasadnutí OcZ. 
Pán Ďurčok vyjadril názor, že cudzí stravníci, ktorí odoberajú stravu zo ŠJ Príbelce nie sú 
imobilní, prípade žijú s členom v domácnosti, ktorý by im mohol priniesť stravu zo ŠJ, aby 
nemuseli stravu zo ŠJ roznášať pracovníci menších obecných služieb. 
 
     O slovo sa prihlásil prítomný občan Pavol Kollár, ktorý konštatoval, aby si poslanci OcZ 
prečítali správy kontrolórky obce z roku 2010.  
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Bod 7/ Návrh na uznesenie 
Pán Parkáni poveril Ing. P. Viazaničkovú, aby  prečítala uznesenia OcZ, ktoré zobrali na 
vedomie všetci prítomní poslanci OcZ, t. j. 6 zo 6 prítomných poslancov. 
 
Bod 8/ Záver 
Zástupca starostu obce sa poďakoval poslancom OcZ a hosťovi za aktívnu účasť na zasadnutí 
OcZ, skonštatoval, že program riadneho zasadnutia OcZ sa naplnil a vyhlásil rokovanie za 
ukončené. 
 
 
Zapísala: Ing. Zuzana Lupová           .........................................  
 
 
Overovatelia: 
 
Slavomír Jakuš    ......................................... 
 
Ing. Pavel Ďuriš   .......................................... 
 
 
Zápisnica napísaná dňa 23.04.2013 
 
                .......................................... 
            Ing. Tibor Čierny 
        zástupca starostu obce  


