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Z á p i s n i c a  
 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Príbelciach,  

ktoré sa konalo 23.05.2016 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 riešenia Základnej školy Príbelce v šk. roku 2016/2017  

 školy Príbelce 

5.  Návrhy na prevod nehnuteľností 

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. 118/2016 zo dňa 23.05.2016: 

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. P. Ďuriš, Ing. D. Oslík, 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. Ján Vozár a za členov komisie                       

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

overovateľov zápisnice boli určení  Ing. Zuzana Bosmanová a Ing. Pavel Ďuriš. 

 

Uznesenie č. 119/2016 zo dňa 23.05.2016: 

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 

I .  v o l í  

návrhovú komisiu v zložení: 

 

  Mgr. Ján Vozár – predseda komisie 

  Ing. Drahomír Oslík – člen komisie 

  Mgr. Milan Cesnak – 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: 

 Ing. Zuzana Bosmanová 

 Ing. Pavel Ďuriš 

 

Výsledok hlasovania č. 2:  

Počet prítomných: 5   Počet neprítomných: 2    Nehlasovalo: 0  

 

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

Proti: 0       

Zdržalo sa: 0  

 

 

Bod 3/Kontrola plnenia uznesení 

115/2016 Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 

  I I .  o d p o r ú č a  

Zriaďovateľovi školy, aby oslovil vedenie Základnej školy Príbelce ohľadom 

zabezpečenia navýšenia počtu žiakov v 1.-4. ročníku v školskom roku 2016/2017 na 

12 žiakov v lehote do 20.05.2016. 

Termín: 03.05.2016    Zodpovedný: Obecný úrad 

 

Starosta oboznámil poslancov OcZ, že toto uznesenie bolo splnené. 

 

 

116/2016 Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 

  I I .  u k l a d á  

1. Vyzvať žiadateľov uvedených v časti I. o predloženie geometrického plánu na 

rozdelenie pozemku parcelné číslo E-KN 1124 v k.ú. Dolné Príbelce na 

jednotlivé úseky s presným určením jednotlivých výmer pozemkov. 

2. Vyzvať p. Pavla Ďuriša, Príbelce 2, o predloženie stanoviska ohľadom možnosti 

odkúpenia príslušnej časti pozemku parcelné číslo E-KN 1124 v k. ú. Dolné 

Príbelce. 

 

Starosta obce konštatoval, že toto uznesenie bolo splnené. 

  

Uznesenie č. 120/2016 zo dňa 23.05.2016: 

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. P. Ďuriš, Ing. D. Oslík, Mgr. J. Vozár 

Proti: 0       

Zdržalo sa: 0  
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Bod 4/ Návrh riešenia prevádzky Základnej školy Príbelce v šk. roku 2016/2017 

 Starosta obce informoval poslancov OcZ, že Obec Príbelce oznámila riaditeľke ZŠ, aby 

oslovila rodičov detí, ktoré by mohli navštevovať Základnú školu Príbelce v ročníkoch 1.-4., a tým 

zabezpečiť navýšenie celkového počtu žiakov v ZŠ na 12 žiakov. 

 Ing. Lupová prečítala vyjadrenie Základnej školy Príbelce, v ktorom bolo uvedené, že 

riaditeľka školy nezískala väčší počet žiakov a celkový počet žiakov v šk. roku 2016/2017 bude 7. 

 Poslankyňa Ing. Zuzana Bosmanová sa vyjadrila, že už minulý školský rok sa predpokladal  

počet žiakov v ZŠ podľa počtu narodených detí v obci. 

 Poslanec Ing. Drahomír Oslík konštatoval, že súčasná zastupujúca riaditeľka ZŠ je 

v dôchodkovom veku a neprejavuje záujem o zachovanie ďalšieho chodu ZŠ v obci. Rovnako 

poukázal na nezáujem rodičov o ZŠ, ktorí neprihlásili svoje deti do prvého ročníka ZŠ v obci. 

 O slovo sa prihlásil z radu občanov Pavol Kollár, ktorý poukázal na nízku kvalitu, ktorú 

ponúka ZŠ v obci. 

 Poslanec Ing. Drahomír Oslík povedal, že v minulosti mali rodičia detí záujem o zmenu 

riaditeľky Mgr. Zdeny Vavrovej. Počas jej pôsobenia na ZŠ v obci prestúpilo viac detí do ZŠ vo 

Veľkom Krtíši, alebo hneď od prvého ročníka začali navštevovať ZŠ vo Veľkom Krtíši. 

 Poslanec Mgr. Milan Cesnak podal informáciu, že momentálne prebieha schvaľovanie 

novely zákona o výchove a vzdelávaní s predpokladanou účinnosťou od 01.09.2016, v rámci ktorej 

povinné minimálne počty žiakov sa nebudú uplatňovať v základných školách s ročníkmi prvého 

stupňa. Zároveň informoval o dofinancovaní ZŠ zo strany MŠ SR v rámci dohadovacieho konania. 

 Starosta obce oponoval, že v rámci dohadovancieho konania predpokladá dofinancovanie 

platov učiteľov, ale určite nie všetkých nákladov spojených s prevádzkou ZŠ. 

 Keďže poslanci nemali ďalšie pripomienky, starosta obce dal hlasovať za návrh na 

vyradenie Základnej školy Príbelce a Školského klubu detí pri Základnej škole Príbelce zo siete 

škôl a školských zariadení. 

 

Uznesenie č. 121/2016 zo dňa 23.05.2016: 

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 

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

Návrh riešenia prevádzky Základnej školy Príbelce v školskom roku 2016/2017 pri počte 7 detí. 

 

I I .  s ú h l a s í  

1. S návrhom na vyradenie Základnej školy Príbelce zo siete škôl a školských zariadení, z dôvodu 

demografického a finančného k dátumu 31.08.2016. 

 

2. S návrhom na vyradenie Školského klubu detí pri Základnej školy Príbelce zo siete škôl 

a školských zariadení, z dôvodu demografického a finančného k dátumu 31.08.2016. 

 

I I I .  u k l a d á  

Zriaďovateľovi Základnej školy Príbelce a jej súčasti Školského klubu detí pri Základnej škole 

Príbelce, predložiť žiadosť o ich vyradenie zo siete škôl a školských zariadení podľa § 17 zákona č. 

596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR spolu 

s požadovanou dokumentáciou. 

Termín: 30.06.2016     Zodpovedný: Obecný úrad 

 

Výsledok hlasovania č. 4:  

Počet prítomných: 5   Počet neprítomných: 2    Nehlasovalo: 0  

 

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

Proti: 1 - Mgr. M. Cesnak      

Zdržalo sa: 0  
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Bod 5/ Návrhy na prevod nehnuteľností  

Starosta obce podal informáciu o stiahnutí žiadosti p. J. Priatka a manž. M. Priatkovej, 

bytom Príbelce č. 3 ohľadom odkúpenia pozemku par. č. C-KN 329, druh pozemku – zastavané 

plochy a nádvoria o výmere 124 m2 v k. ú. Horné Príbelce, vedené na LV č. 902 za účelom využitia 

pozemku ako prístupová cesta, ako aj časti pozemku par. č. E-KN 1124, druh pozemku – ostatné 

plochy, vedené na LV č. 1111, v k. ú. Dolné Príbelce. Nová žiadosť o odkúpenie týchto pozemkov 

bola podaná maloletou E. Mačudovou, bytom Príbelce č. 3, v zastúpení matky M. Mačudovej. 

Žiadosť o odkúpenie časti pozemku par. č. E-KN 1124 podala aj p. A. Čiešková, bytom Príbelce č. 

4 a p. A. Vozafová, bytom Príbelce č. 5 za účelom scelenia pozemkov, ktoré sa nachádzajú priamo 

pod ich rodinnými domami. 

 Následne starosta obce informoval poslancov, že zo strany žiadateľov o odkúpenie pozemkov 

bol predložený geometrický plán na rozdelenie pozemku parcelné číslo E-KN 1124 v k.ú. Dolné 

Príbelce na jednotlivé úseky s presným určením jednotlivých výmer pozemkov. Zároveň podal 

informáciu, že p. Pavol Ďuriš, bytom Príbelce č. 2 predložil čestné vyhlásenie, že nemá záujem 

o odkúpenie príslušnej časti pozemku parcelné číslo E-KN 1124 v k.ú. Dolné Príbelce, ktorá sa 

nachádza priamo vedľa jeho rodinného domu.  

Poslanec Ing. Drahomír Oslík sa vyjadril, že súhlasí s odpredajom týchto pozemkov, ak sú 

pre obec neupotrebiteľné a prebytočné. 

O slovo z radu občanov sa prihlásil p. Pavol Kollár, ktorý sa vyjadril, aby sa spomínané 

nehnuteľnosti predali občanom, keď majú o tieto pozemky záujem, nakoľko dôjde k sceleniu týchto 

pozemkov. 

 Potom starosta obce dal hlasovať za zámer odpredať z majetku obce nehnuteľnosti pre                            

maloletú Emmu Mačudovú, bytom Príbelce č. 3 a informoval poslancov, že zámer sa schvaľuje 

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 

 

Uznesenie č. 122/2016 zo dňa 23.05.2016: 

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 

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

Žiadosť maloletej Emmy Mačudovú, nar. 17.05.2013, trvale bytom Príbelce č. 3, zastúpenú matkou 

Martou Mačudovou, rod. Priatkovou, nar. 13.04.1987, trvale bytom Príbelce č. 3 o odkúpenie 

nehnuteľnosti. 

 

I I .  s c h v a ľ u j e  

1. že, nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Obec Príbelce odpredať v zmysle časti II. bod tohto uznesenia je 

pre Obec Príbelce neupotrebiteľným a prebytočným majetkom.  

 

2.  Zámer odpredať z majetku Obce Príbelce nehnuteľnosť - časti pozemku registra E-KN parcelné 

číslo 1124, druh pozemku ostatné plochy, ktorý je zapísaný na LV č. 1111, pre okres: Veľký 

Krtíš, obec: Príbelce, katastrálne územie: Dolné Príbelce a to časť pozemkov, ktoré sú zaznačené 

v geometrickom pláne, ktorý vyhotovil Ladislav Hornyák, Súkromná geodetická spoločnosť 

Širákov 110, pod č. 10916237-13/2016 dňa 22.04.2016, autorizačne overeného Ing. Jánom 

Šimunom dňa 25.04.2016 a úradne overeného Ing. Pavlom Novákom dňa 2.5.2016 pod č.j. 

116/2016, čo v prírode predstavujú novovytvorené pozemky registra C-KN a to parcelné číslo 

51/2, o výmere 169 m², druh pozemku orná pôda, C-KN parcelné číslo 52/2, o výmere 159 m², 

druh pozemku orná pôda, C-KN parcelné číslo 53/3, o výmere 32 m², druh pozemku trvalý 

trávny porast, C-KN parcelné číslo 50/10, o výmere 33 m², druh pozemku trvalý trávny porast 

a pozemok C-KN parcelné číslo 329, o výmere 124 m2, druh zastavené plochy a nádvoria, ktorý 

je zapísaný na LV č. 902, pre okres: Veľký Krtíš, obec: Príbelce, katastrálne územie: Horné 

Príbelce 

ako prípad hodný osobitného zreteľa,  

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov, dôvodom osobitného zreteľa je, že odkupované pozemky sa nachádzajú 

v bezprostrednom susedstve nehnuteľnosti – pozemok registra C-KN parcely č. 285, o výmere 
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259 m², druh pozemku záhrady a je vo vlastníctve Marty Mačudovej, rod. Priatkovej, trvale 

bytom Príbelce č. 3, ktorá zastupuje kupujúcu maloletú Emu Mačudovú, trvale bytom Príbelce    

č. 3, a Jána Priatku, trvale bytom Príbelce č. 3, tieto pozemky dlhodobo užívajú ako záhradku, za 

kúpnu cenu 1,- € / 1 m² za výmeru 191 m² (159+32), čo predstavuje kúpnu cenu 191,- € a za 

kúpnu cenu 1,67 € / 1 m² za výmeru 326 m² (169+33+124), čo predstavuje celkovú kúpnu cenu 

544,42 €, spolu za kúpnu cenu 735,42 € (slovom sedemstotridsaťpäť eur a štyridsaťdva centov) 

pre kupujúcu: Emmu Mačudovú, nar. 17.05.2013, trvale bytom Príbelce č. 3, zastúpenú matkou 

Martou Mačudovou, rod. Priatkovou, nar. 13.04.1987, trvale bytom Príbelce č. 3.  

 

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: 31.05.2016 

 

 

Výsledok hlasovania č. 5:  

Počet prítomných: 5   Počet neprítomných: 2    Nehlasovalo: 0  

 

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

Proti: 0    

Zdržalo sa: 0  

 

Následne starosta obce dal hlasovať za zámer odpredať z majetku obce nehnuteľnosti pre                            

p. Annu Čieškovú, bytom Príbelce č. 4 a informoval poslancov, že zámer sa schvaľuje 

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 

    

Uznesenie č. 123/2016 zo dňa 23.05.2016: 

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 

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

Žiadosť Anny Čieškovej, nar. 30.10.1949, trvale bytom Príbelce č. 4 o odkúpenie nehnuteľnosti. 

 

I I .  s c h v a ľ u j e  

1. že, nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Obec Príbelce odpredať v zmysle časti II. bod tohto uznesenia je 

pre Obec Príbelce neupotrebiteľným a prebytočným majetkom.  

 

2. Zámer odpredať z majetku Obce Príbelce nehnuteľnosť - časť pozemku registra E-KN parcelné 

číslo 1124, druh pozemku ostatné plochy, ktorý je zapísaný na LV č. 1111, pre okres: Veľký 

Krtíš, obec: Príbelce, katastrálne územie: Dolné Príbelce a to časť pozemku, ktorá je zaznačená 

v geometrickom pláne, ktorý vyhotovil Ladislav Hornyák, Súkromná geodetická spoločnosť 

Širákov 110, pod č. 10916237-13/2016 dňa 22.04.2016, autorizačne overeného Ing. Jánom 

Šimunom dňa 25.04.2016 a úradne overeného Ing. Pavlom Novákom dňa 2.5.2016 pod č.j. 

116/2016, čo v prírode predstavuje novovytvorený pozemok registra C-KN a to parcelné číslo 

54/3, o výmere 180 m², druh pozemku trvalý trávny porast,  

ako prípad hodný osobitného zreteľa,  

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov, dôvodom osobitného zreteľa je, že odkupovaný pozemok sa nachádza 

v bezprostrednom susedstve nehnuteľnosti – pozemku registra C-KN parcely č. 287, o výmere 

278 m², druh pozemku záhrady a je vo vlastníctve kupujúcej, tento pozemok dlhodobo užíva ako 

záhradku, za kúpnu cenu 1,- € / 1 m² čo pri výmere 180 m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 

180,- € pre kupujúcu: Annu Čieškovú, nar. 30.10.1949, trvale bytom Príbelce č. 4. 

 

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: 31.05.2016 
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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. P. Ďuriš, Ing. D. Oslík, Mgr. J. Vozár 

Proti: 0    

Zdržalo sa: 0  

 

 

Nakoniec starosta obce dal hlasovať za zámer odpredať z majetku obce nehnuteľnosti pre             

p. Annu Vozafovú, bytom Príbelce č. 5 a informoval poslancov, že zámer sa schvaľuje 

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 

 

Uznesenie č. 124/2016 zo dňa 23.05.2016: 

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 

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

Žiadosť Anny Vozafovej, nar. 14.05.1960, trvale bytom Príbelce č. 5. o odkúpenie nehnuteľnosti. 

 

I I .  s c h v a ľ u j e  

1. že, nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Obec Príbelce odpredať v zmysle časti II. bod tohto uznesenia je 

pre Obec Príbelce neupotrebiteľným a prebytočným majetkom.  

2.  Zámer odpredať z majetku Obce Príbelce nehnuteľnosť - časť pozemku registra E-KN parcelné 

číslo 1124, druh pozemku ostatné plochy, ktorý je zapísaný na LV č. 1111, pre okres: Veľký 

Krtíš, obec: Príbelce, katastrálne územie: Dolné Príbelce a to časť pozemku, ktorá je zaznačená 

v geometrickom pláne, ktorý vyhotovil Ladislav Hornyák, Súkromná geodetická spoločnosť 

Širákov 110, pod č. 10916237-13/2016 dňa 22.04.2016, autorizačne overeného Ing. Jánom 

Šimunom dňa 25.04.2016 a úradne overeného Ing. Pavlom Novákom dňa 2.5.2016 pod č.j. 

116/2016, čo v prírode predstavuje novovytvorený pozemok registra C-KN a to parcelné číslo 

56/3, o výmere 24 m², druh pozemku záhrada,  

ako prípad hodný osobitného zreteľa,  

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov, dôvodom osobitného zreteľa je, že odkupovaný pozemok sa nachádza 

v bezprostrednom susedstve nehnuteľnosti – pozemok registra C-KN parcely č. 289 , o výmere 

218 m², druh pozemku záhrady a je vo vlastníctve matky kupujúcej Anny Oslíkovej, trvale 

bytom Príbelce č. 5, tento pozemok dlhodobo spoločne s matkou užívajú ako záhradku, za 

kúpnu cenu 1,- € / 1 m² čo pri výmere 24 m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 24,- € pre 

kupujúcu: Annu Vozafovú, nar. 14.05.1960, trvale bytom Príbelce č. 5.  

 

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: 31.05.2016 

 

Výsledok hlasovania č. 7:  

Počet prítomných: 5   Počet neprítomných: 2    Nehlasovalo: 0  

 

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

Proti: 0    

Zdržalo sa: 0  
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Bod 6/ Rôzne 

 Starosta obce informoval poslancov OcZ, že v Archíve vo Veľkom Krtíši prostredníctvom 

archívnych dokumentov obce (kronika obce Dolné Príbelce, kronika obce Horné Príbelce, pamätná 

kniha obce Dolné Príbelce) vyhľadal mená padlých občanov počas I. a II. svetovej vojny. Následne 

oboznámil poslancov, že v I. svetovej vojne padlo 11 občanov z Horných Príbeliec, 15 občanov 

z Dolných Príbeliec a v II. svetovej vojne padli 2 občania. Zároveň starosta obce informoval, že 

dátumy narodenia a úmrtia týchto padlých vojakoch sa budú zisťovať prostredníctvom cirkevnej 

kroniky, na matričnom úrade v Dolných Plachtinciach, ako aj v spolupráci s pozostalými rodinami 

padlých občanov. 

 

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

bytom Príbelce č. 237 o zníženie mesačných splátok. Zároveň podal informáciu, že Obec Príbelce 

poskytla p. Gabriele Chuťkovej sociálnu pôžičku vo výške 600,- Eur na pohreb jej nebohého brata 

Jaroslava Hriecha. Mesačná splátka predstavuje 50,- Eur. Pani Gabriela Chuťková žiada o zníženie 

týchto splátok na 20,- Eur mesačne. Zároveň podal informáciu, že s p. Gabrielou Chuťkovou bola 

podpísaná zmluva o poskytnutí sociálnej pôžičky, kde je stanovená mesačná splátka 50,- Eur. 

 

 

Uznesenie č. 125/2016 zo dňa 23.05.2016: 

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 18.05.2016. 

 

Výsledok hlasovania č. 8:  

Počet prítomných: 5   Počet neprítomných: 2    Nehlasovalo: 0  

 

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

Proti: 0    

Zdržalo sa: 0  

 

Ďalej v bode rôzne starosta obce informoval poslancov OcZ, že Stredoslovenská vodárenská 

prevádzková spoločnosť začiatkom mesiaca jún 2016 začne s obnovou vodovodného potrubia 

verejného vodovodu v dolnej časti obce od križovatky cesty I/75 s miestnou komunikáciou po 

začiatok časti obce Príkľak v celkovej dĺžke cca 900 m, vrátane realizácie vodovodných prípojok 

k nehnuteľnostiam rodinných domov. 

 

V bode rôzne sa poslankyňa Ing. Zuzana Bosmanová informovala, či obec upozornila 

prostredníctvom miestneho rozhlasu majiteľov psov na voľný pohyb psov po obci, ktorí ničia úrodu 

občanom obce. Ing. Zuzana Lupová odpovedala, že zatiaľ relácia v miestnom rozhlase nebola 

vyhlásená. Zároveň upozornila na VZN Obce Príbelce, ktorým sa upravujú niektoré podmienky 

držania psov, ktoré bolo schválené ešte v roku 2003. Poslankyňa Ing. Zuzana Bosmanová povedala, 

že naďalej trvá na tom, aby reláciou v miestnom rozhlase boli upozornení majitelia psov na 

zakázaný voľný pohyb psov na verejnom priestranstve. 

 

 Starosta obce informoval poslancov OcZ, že p. Anna Vozafová pracovala v MŠ a ZŠ ako 

upratovačka v rámci projektu ÚPSVaR, ktorý bol ukončený v mesiaci marec 2016. Zároveň podal 

informáciu, že na ÚPSVaR bola podaná žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na podporu 

vytvorenia pracovného miesta v rámci projektu Šanca na zamestnanie. Následne ÚPSVaR 

informoval, že nedisponuje rozpočtom potrebným na finančné krytie žiadosti a touto žiadosťou sa 

nebude zaoberať. Ďalej starosta obce informoval poslancov OcZ, že momentálne p. Anna Vozafová 

je evidovaná na ÚPSVaR a vykonáva prácu upratovačky na dohodu. Poslanec Ing. Drahomír Oslík 

navrhol, aby p. Anna Vozafová bola zamestnaná na pracovnú zmluvu, nakoľko niekoľko rokov 

vykonáva prácu upratovačky v budovách MŠ a ZŠ v obci. 
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Bod 7/ Uznesenia 
Mgr. Ján Vozár prečítal súborné schválené uznesenia OcZ. 

 

 

Bod 8/ 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 23.05.2016        

                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

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

 

 

 

Overovatelia: 

 

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

 

Ing. Pavel Ďuriš     ........................................... 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

                starosta obce 

 

 

Príloha: Prezenčná listina 


