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Z á p i s n i c a  
 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Príbelciach,  

ktoré sa konalo 23.06.2016 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.  Prerokovanie Záverečného účtu obce Príbelce za rok 2015 

5.  Prerokovanie Výročnej správy obce Príbelce za rok 2015 

6.  Schválenie odkúpenia nehnuteľností 

7. Rôzne 

8. Uznesenia 

9. Záver 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

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

aby sa z návrhu programu rokovanie OcZ vypustil bod 6) Schválenie odkúpenia nehnuteľností 

z dôvodu, že na jeho schválenie nie je prítomná trojpätinová väčšina všetkých poslancov. Zároveň 

navrhol doplniť ako bod 6) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Príbelce na II. 

polrok 2016. Následne dal hlasovať za upravený program zasadnutia OcZ. 

  

Uznesenie č. 126/2016 zo dňa 23.06.2016: 

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: 4   Počet neprítomných: 3    Nehlasovalo: 0  

 

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

Proti: 0       

Zdržalo sa: 0  

 

 

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

 Za predsedu návrhovej komisie bol navrhnutý Ing. Ján Parkáni a za členov komisie                       

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

overovateľov zápisnice boli určení  Milan Parkáni a Ing. Zuzana Bosmanová. 

 

Uznesenie č. 127/2016 zo dňa 23.06.2016: 

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 

I .  v o l í  

návrhovú komisiu v zložení: 

 

  Ing. Ján Parkáni – predseda komisie 

  Ing. Drahomír Oslík – člen komisie 

  Milan Parkáni – 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: 

 Milan Parkáni 

 Ing. Zuzana Bosmanová 

 

Výsledok hlasovania č. 2:  

Počet prítomných: 4   Počet neprítomných: 3    Nehlasovalo: 0  

 

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

Proti: 0       

Zdržalo sa: 0  

 

 

Bod 3/ Kontrola plnenia uznesení 

121/2016 Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 

  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 

 

Starosta oboznámil poslancov OcZ, že toto uznesenie bolo splnené. 

 

 

122/2016 Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 

  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 

 

123/2016 Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 

  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 

 

124/2016 Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 

  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 

 

 

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

  

Uznesenie č. 128/2016 zo dňa 23.06.2016: 

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. 
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Výsledok hlasovania č. 3:  

Počet prítomných: 4   Počet neprítomných: 3    Nehlasovalo: 0  

 

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

Proti: 0       

Zdržalo sa: 0  

 

 

Bod 4/ Prerokovanie Záverečného účtu obce Príbelce za rok 2015 

 Ing. Viazaničková oboznámila poslancov OcZ s obsahom a jednotlivými prílohami 

Záverečného účtu obce Príbelce za rok 2015. Následne prečítala stanovisko hlavnej kontrolórky 

k záverečnému účtu. Keďže poslanci OcZ nemali žiadne pripomienky, starosta obce dal hlasovať za 

predložený záverečný účet. 

 

Uznesenie č. 129/2016 zo dňa 23.06.2016: 

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 

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

1. Návrh Záverečného účtu obce Príbelce za rok 2015. 

2. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu Záverečného účtu obce za rok 2015 

 

I I .  s c h v a ľ u j e  

1. Celoročné hospodárenie obce Príbelce za rok 2015 bez výhrad 

2. Použitie prebytku hospodárenia obce Príbelce za rok 2015 do rezervného fondu obce podľa 

zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo výške 290 € 

 

I I I .  p r i j í m a  o p a t r e n i e  

S prihliadnutím na stanovisko hlavnej kontrolórky obce Príbelce a z dôvodu, že do dňa 

schvaľovania Záverečného účtu obce Príbelce za rok 2015, účtovná závierka nebolo preverená 

audítorom, vykonať audit v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 

predpisov 

Termín: 31.12.2016  Zodpovedný: Obecný úrad 

 

Výsledok hlasovania č. 4:  

Počet prítomných: 4   Počet neprítomných: 3    Nehlasovalo: 0  

 

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

Proti: 0       

Zdržalo sa: 0  

 

 

Bod 5/ Prerokovanie Výročnej správy obce Príbelce za rok 2015 

Ing. Viazaničková prečítala poslancom OcZ Výročnú správu obce Príbelce a oboznámila ich 

s jej prílohami. Poslanci OcZ nemali žiadne pripomienky k Výročnej správe obce. 

 

Uznesenie č. 130/2016 zo dňa 23.06.2016: 

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 

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

Výročnú správu obce Príbelce za rok 2015 
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Výsledok hlasovania č. 5:  

Počet prítomných: 4   Počet neprítomných: 3    Nehlasovalo: 0  

 

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

Proti: 0       

Zdržalo sa: 0  

 

 

Bod 6/ Návrh plánu kontrolnej činnosti 

Ing. Lupová prečítala Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Príbelce na 

obdobie júl – december 2016. Poslanci OcZ nemali žiadne pripomienky a starosta obce dal hlasovať 

za návrh plánu kontrolnej činnosti. 

 

Uznesenie č. 131/2016 zo dňa 23.06.2016: 

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 

I .  s c h v a ľ u j e  

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Príbelce na II. polrok 2016 

   

Výsledok hlasovania č. 10:  

Počet prítomných: 4   Počet neprítomných: 3    Nehlasovalo: 0  

 

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

Proti: 0       

Zdržalo sa: 0  

 

 

Bod 7/ Rôzne 

 Starosta obce v bode rôzne informoval poslancov OcZ ohľadom prístavby garáže na 

pozemkoch C-KN par. č. 103/5 a 103/3, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria k existujúcej 

garáži na pozemku C-KN par. č. 103/4, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Dolné 

Príbelce. Prístavba bude prízemná, murovaná, s plochou strechou a zastavaná plocha prístavby bude 

50m2. Stavebné práce budú zabezpečené svojpomocne v spolupráci s DHZO. Prístavba garáže bude 

slúžiť na parkovanie hasičského motorového vozidla TATRA 148. Poslanec Ing. Drahomír Oslík sa 

informoval, koľko hasičských áut má vo vlastníctve obec. Starosta obce odpovedal, že obec 

Príbelce má vo vlastníctve 3 hasičské autá: Tatra 148, Iveco Daily a CAS.  

 

 Ďalej v bode rôzne starosta obce podal informáciu ohľadom odkúpenia časti pozemku 

registra E-KN par. č. 406, druh pozemku trvalé trávne porasty v k. ú. Horné Príbelce, za účelom 

výstavby tribúny na futbalovom ihrisku. Obec Príbelce by odkúpila od podielových spoluvlastníkov 

jednotlivé podiely novovytvorenej parcely registra C-KN č. 578/8 o výmere 80m2, druh pozemku 

ostatné plochy na základe geometrického plánu zo dňa 22.10.2013. Starosta obce zároveň podal 

informáciu, že jednotliví vlastníci nehnuteľnosti majú záujem o odpredaj tejto časti pozemku okrem 

p. Mgr. Viery Imrovičovej, trvale bytom Zvolen, ktorá má záujem uvedenú časť nehnuteľnosti 

vymeniť za pozemok vo vlastníctve obce. Poslanec p. Milan Parkáni navrhol, aby sa odkúpili 

podiely nehnuteľností od tých spoluvlastníkov, ktorí majú záujem uvedenú časť pozemku odpredať. 
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 Starosta obce ďalej v bode rôzne informoval poslancov OcZ ohľadom pozvánky 

z Miestneho spoločenstva Biele Blato v Srbsku na oslavu 150. výročia založenia osady v dňoch            

12. – 14. augusta 2016. 

  

 Ďalej v bode rôzne starosta obce informoval poslancov OcZ ohľadom možnosti zavedenia 

pre mestá a obce nový poplatok za rozvoj, ktorý by priniesol nový zdroj financovania pre 

samosprávy v súlade so zákonom č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov. Predmetom poplatku za rozvoj je pozemná stavba na území obce, 

na ktorú je vydané právoplatné stavebné povolenie. Predmetom poplatku za rozvoj nie je drobná 

stavba do 25m2, ani stavba rodinného domu s výmerou podlahovej plochy do 150m2. Sadzba 

miestneho poplatku môže byť obcou zavedená v rozsahu 10 Eur až 35 Eur za každý m2 podlahovej 

plochy nadzemnej časti stavby. 

 Poslanci navrhli nezavádzať na území obce Príbelce tento poplatok. 

 

 V bode rôzne poslanec Ing. Drahomír Oslík upozornil na rozsypané kamene s ostrými 

hranami, ktoré používajú pracovníci StVPS, Veľký Krtíš ako stavebný materiál pri výmene 

vodovodného potrubia. Ostré skaly môžu spôsobiť poškodenie pneumatík motorovým vozidlám na 

miestnych komunikáciách. Starosta obce podal vysvetlenie, že tieto kamene sa používajú z dôvodu 

lepšieho vrstvenia a zapadnutia kamenia do seba pri hutnení. 

  

 Ďalej v bode rôzne p. MUDr. Karol Tenk upozornil na neustále vypaľovanie trávy 

a spaľovanie odpadov zo záhrad a domácností, ktoré nepríjemne zapáchajú a znečisťujú životné 

prostredie. Zároveň vysvetlil, že bioodpadu je možné sa zbaviť kompostovaním vo vlastných 

zariadeniach. Následne navrhol, aby prípadne obec určila skládku takéhoto bioodpadu.                          

Ďalej p. MUDr. Karol Tenk v bode rôzne upozornil na voľný pohyb psov, pričom jeden zo psov ho 

napadol vo vlastnom dvore a jeden pes uhryzol jeho manželku. Zároveň sa informoval, či psy v obci 

sú označené štítkom. Starosta obce odpovedal, že občania pri zaplatení dane za psa si zakúpia aj 

štítok pre psa s označením. Následne starosta obce vyzval p. MUDr. Karola Tenka, aby uviedol 

konkrétny prípad a označil majiteľa týchto spomínaných psov. Pán MUDr. Karol Tenk odpovedal, 

že títo psy neboli označení. 

 

 Pán Pavol Kollár povedal, že povinnosťou správcu dane je vedenie evidencie psov v obci. 

Zároveň povedal, že obec má informovať obyvateľov obce o mieste zriadenia skládky bioodpadu. 

Následne povedal, že od Obce Príbelce obdržal odpoveď v rámci žiadosti o informácie, v ktorej 

obec uviedla výšku poplatkov členského na jedného obyvateľa, pričom v odpovedi nebol uvedený 

celkový počet obyvateľov. Starosta oponoval, že p. Kollár dostal presnú odpoveď na svoju otázku, 

kde bolo uvedené, že aká výška poplatku je stanovená na jedného obyvateľa. 

 

 Ďalej v bode rôzne p. MUDr. Karol Tenk konštatoval, že na úradnej tabuli v obci nie sú 

čitateľné zverejnené dokumenty obce. Zároveň navrhol, aby obec mala úradnú tabuli aj v hornej 

časti obce. Starosta obce odpovedal, že sa jedná o rozsiahle dokumenty, ktorého celkový rozsah 

tvorí 91 strán formátu A4, ktoré sú zverejnené v celkovom rozsahu na internetovej stránke obce. 

Zároveň povedal, že obec má úradnú tabuľu v obci umiestnenú na budove obecného úradu. 

 

 V bode rôzne ďalej p. Pavol Kollár, že obdržal v rámci žiadosti o informácie odpoveď, že 

investorom stavby nájomných bytov je spoločnosť F.A.A.Consulting, s. r. o. Žilina, ktorá je 

príslušná na určovanie harmonogramu výstavby. Zároveň povedal, že obdržal odpoveď, že zoznam 

záujemcov o nájomné byty obec postupne zverejní. Upozornil, že obyvatelia obce nie sú dostatočne 

informovaní o výstavbe nájomných bytov v obci. Poslanec p. Milan Parkáni  povedal, že zoznam 

záujemcov o nájomné byty by sa nemal zverejňovať, nakoľko sa jedná o predbežný zoznam a nie je 

záväzný.  
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Starosta obce doplnil, že harmonogram výstavby nájomných bytov nie je stanovený, so 

spoločnosťou F.A.A.Consulting, s. r. o. Žilina bola podpísaná Zmluva o nájme nehnuteľností a 

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve na kúpu bytov a technickej vybavenosti. Zároveň povedal, že 

zatiaľ nedostal informáciu zo ŠFRB o schválení dotácie na výstavbu nájomných bytov. 

 

Pán Pavol Kollár sa ďalej informoval ohľadom projektu Rekonštrukcia verejného osvetlenia 

v obci. Starosta obce odpovedal, že na Ministerstvo hospodárstva SR bola zaslaná žiadosť o platbu 

a momentálne v rámci tohto projektu sa čaká na proces schvaľovania dokladov žiadostí o platbu. 

 

V bode rôzne poslankyňa Ing. Zuzana Bosmanová povedala, že napriek upozorneniu 

prostredníctvom miestneho rozhlasu majiteľov psov na zakázaný voľný pohyb psov v obci, 

nenastala náprava. Naďalej sa sťažujú občania hornej časti obce na voľný pohyb psov, ktorí im 

ničia úrodu. 
 

 Poslanec Milan Parkáni sa informoval ohľadom vyhľadávania mien padlých občanov počas 

I. a II. svetovej vojny. Starosta obce odpovedal, že momentálne prebieha zisťovanie dátumov 

a miest úmrtí týchto padlých vojakov v spolupráci s matričným úradom v Dolných Plachtinciach. 

 

 

Bod 8/ Uznesenia 
Ing. Ján Parkáni prečítal súborné schválené uznesenia OcZ. 

 

 

Bod9/ 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 23.06.2016        

                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

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

 

 

 

Overovatelia: 

 

Milan Parkáni                            .......................................... 

 

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

 

 

 

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

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

                starosta obce 

 

 

Príloha: Prezenčná listina 


