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Z á p i s n i c a  
 

z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Príbelciach konaného  
dňa 24.01.2013 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) Riešenie situácie so zastupovaním starostu obce 
5) Informácia o zápise do 1.ročníka Základnej školy v Príbelciach 
6) Informácia o vykonaní inventarizácie majetku obce k 31.12.2012 
7) Rôzne  
8) Návrh na uznesenie 
9) 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. Pripomienky nemal nikto. Ing. T. Čierny 
informoval, že OZ je uznášania schopné. 
 
Uznesenie č. 6/2013 zo dňa 24.01.2013: 
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 
I. schvaľuje 
program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Príbelciach  
 
Za program zasadnutia OZ hlasovali poslanci nasledovne:  

ZA: 7    PROTI: 0    ZDRŽALI SA: 0 
 
 
Bod 2/ Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice 
     Za predsedu návrhovej komisie bol navrhnutý  Ing. Ďuriš a za členov komisie Mgr. Vozár 
a p. Jakuš. Za overovateľov zápisnice boli určení p. Parkáni a p. Ďurčok. Za zapisovateľku 
bola určená Ing. Viazaničková.  
 
Uznesenie č. 7/2013 zo dňa 24.01.2013: 
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 
I. schvaľuje 
návrhovú komisiu v zložení: Ing. Pavel Ďuriš -  predseda komisie, Mgr. Ján Vozár a p. 
Slavomír Jakuš - členovia komisie 
 
II. berie na vedomie 
určenie overovateľov zápisnice: p. Milan Parkáni a p. Ivan Ďurčok.  
a zapisovateľa: Ing. Petronela Viazaničková  
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Za tento návrh sa hlasovalo nasledovne: 
 ZA: 7    PROTI: 0    ZDRŽALI SA: 0 
Bod 3/ Kontrola plnenia uznesení 
     Zástupca starostu obce Ing. Tibor Čierny pristúpil ku kontrole plnenia uznesení 

nasledovne: 

Uznesenie č. 5/2013 zo dňa 04. 01. 2013  

 „Zabezpečiť vykonanie odovzdania majetku obecného úradu zástupcovi starostu obce              

 Ing. Tiborovi Čiernemu od odchádzajúceho starostu obce.“ - splnené 

 Ing. Čierny predložil poslancom Správu o preberaní agendy starostu obce. 

 
Uznesenie č. IX/2012 zo dňa 10. 12. 2012 v časti III. ukladá: 

„Obecnému úradu v Príbelciach vyzvať p. Miroslava Mäsiara, aby predložil k žiadosti 

o odkúpenie pozemku - parcela č. 323/1 v katastrálnom území Horné Príbelce 

znalecký posudok s návrhom ceny na odkúpenie 

 Zodpovedný:  Obecný úrad Príbelce                          Termín: 21. 12. 2012“ 

Ing. Čierny skonštatoval, že obecný úrad uvedené uznesenie splnil v stanovenom termíne. 

Uznesenie č. VII/2012 zo dňa 26. 07. 2012 v časti III. ukladá: 

„1. Pripraviť dohodu s užívateľmi priestorov objektu požiarnej zbrojnice v Príbelciach 

o rozúčtovaní celkových nákladov za spotrebovanú elektrickú energiu v budove 

Zodpovedný:  Obecný úrad Príbelce                           Termín: 15.08. 2012“ 

Ing. Čierny predložil poslancom Zmluvu, ktorá bola uzavretá s firmou Procomp                  

dňa 7. 8. 2012 a doručená na obecný úrad v januári 2013. Zároveň informoval poslancov, že 

návrh podobnej zmluvy bol predložený aj PZ Podskala Príbelce. Nakoľko uvedený návrh 

zmluvy nespĺňal všetky náležitosti podľa Obchodného zákonníka, PZ návrh vrátilo na 

prepracovanie. V uvedenej záležitosti obecný úrad viac nekonal. Ing. Čierny konštatoval, bod 

1 z časti III, uznesenia č. VII/2012 nie je splnený, je v plnení. 

„2. Zvolať pracovné stretnutie s rodičmi detí navštevujúcich Základnú školu 

a Materskú školu v Príbelciach na deň 02. 08. 2012 o 19,00 hod. do budovy Obecného 

úradu v Príbelciach 

Zodpovedný Obecný úrad Príbelce                             Termín: v texte“ 

Ing. Čierny konštatoval, že tento bod bol splnený, stretnutie bolo zvolané, uskutočnené 

a zároveň bol z neho vyhotovený zápis. 

Uznesenie č. 8/2013 zo dňa 24.01.2013: 
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 
I. berie na vedomie  
kontrolu plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Príbelciach 
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Bod 4/ Riešenie situácie so zastupovaním starostu obce 
 

 Ing. Tibor Čierny – zástupca starostu obce informoval poslancov o tom, že bude 

vykonávať zastupovanie starostu obce na ¼ úväzok bez nároku na mzdu, do času obdržania 

písomnej informácie o možnosti vykonávania funkcie zástupcu starostu obce v súbehu 

s hlavným pracovným pomerom. 

  
Uznesenie č. 9/2013 zo dňa 24.01.2013: 
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 
I .  b e r i e  n a  v e d o m ie  

Oznámenie zástupcu starostu obce Ing. Tibora Čierneho, že bude vykonávať zastupovanie 

starostu obce na ¼ úväzok bez nároku na mzdu, do času obdržania písomnej informácie 

o možnosti vykonávania funkcie zástupcu starostu obce v súbehu s hlavným pracovným 

pomerom. 

 
Za uznesenie sa hlasovalo nasledovne: 
 ZA: 7    PROTI: 0    ZDRŽALI SA: 0 
 
 
Bod 5/ Informácia o zápise do 1.ročníka Základnej školy v Príbelciach 
 
 Ing. Čierny informoval poslancov o vyhlásení zápisu detí do 1. ročníka Základnej 

školy v Príbelciach, ktorý sa uskutoční dňa 31. 01. 2013 v čase od 7,30 hod. do 15,00 hod. 

v budove Základnej školy v Príbelciach. Zároveň podal informáciu, že zo základnej školy 

odchádza 5 detí a očakáva sa zápis 4 prvákov.  

 Pán Parkáni navrhol, aby bola poslancom  obecného zastupiteľstva predložená správa 

o zápise detí do základnej školy. 

 

Uznesenie č. 10/2013 zo dňa 24.01.2013: 
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 
 

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

Informáciu o konaní zápisu do 1.ročníka Základnej školy v Príbelciach pre školský rok 
2013/2014 dňa 31.01.2013. 

 
I I .  u k l a d á  
Predložiť správu o zápise detí do 1. ročníka Základnej školy v Príbelciach. 

Zodpovedný: obecný úrad  Termín: najbližšie riadne zasadnutie OZ 
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Za tieto návrhy sa hlasovalo nasledovne: 
 ZA: 7    PROTI: 0    ZDRŽALI SA: 0 
 

 
Bod 6/ Informácia o vykonaní inventarizácie majetku obce k 31.12.2012 
      
 Zástupca starostu informoval poslancov o vykonávaní inventarizácie obce, ktorá zatiaľ 
nie je ukončená.  
  
Uznesenie č. 11/2013 zo dňa 24.01.2013: 
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 
I .  b e r i e  n a  v e d o m ie  

Informáciu o podkladoch k inventarizácii majetku obce k 31.12.2012. 
 
Za návrh sa hlasovalo nasledovne: 
 ZA: 7    PROTI: 0    ZDRŽALI SA: 0 
 
 
Bod 7/ Rôzne 
      Ing. Čierny otvoril bod rôzne, v ktorom požiadal p. Viazaničkovú, aby informovala 

poslancov o plnení rozpočtu obce Príbelce za rok 2012, ako aj o výsledkoch vo financovaní 

školských zariadení za rok 2012. P. Viazaničková informovala poslancov o plnení rozpočtu 

obce Príbelce – plnenie celkových príjmov 181 172,35 €, plnenie výdavkov 174 743,66 €, 

z čoho vyplýva, že obec v roku 2012 hospodárila s prebytkom vo výške 6 428,69 €. Zároveň 

podala informáciu o plnení jednotlivých programov a podprogramov rozpočtu. Dokument 

„Plnenie rozpočtu obce Príbelce za rok 2012“ je prílohou č. 1 tejto zápisnice. P. Viazaničková 

zároveň poskytla informáciu o výsledku plnenia rozpočtov školských zariadení financovaných 

z originálnych a prenesených kompetencií – dokument je prílohou č. 2 tejto zápisnice. 

 Poslancom OZ bol zároveň predložený prehľad pohľadávok a záväzkov obce Príbelce 

k 31. 12. 2012 s porovnaním stavu k 31. 12. 2011.  

 Pán Parkáni skonštatoval, že situácia obce v oblasti splácania úverov a záväzkov sa 

oproti roku 2011 výrazne zlepšila. Zároveň podal návrh, aby obecný úrad spracoval a na 

najbližšom zasadnutí OZ predložil správu o výbere miestnych daní za roky 2011, 2010 a 2009 

spolu s návrhom na ich riešenie. 

 
Uznesenie č. 12/2013 zo dňa 24.01.2013: 
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 
I .  B e r i e  n a  v e d o mie  

Plnenie rozpočtu obce Príbelce za rok 2012 
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I I .  U k la d á  
Spracovať prehľad pohľadávok fyzických osôb za roky 2009, 2010, 2011 aj s návrhom na ich 
riešenie. 
Zodpovedný: obecný úrad  Termín: najbližšie riadne zasadnutie OZ 
Za návrh sa hlasovalo nasledovne: 
 ZA: 7    PROTI: 0    ZDRŽALI SA: 0 
 
 Na základe požiadavky pána Parkániho bol poslanom predložený zoznam 

zamestnancov obce – ich úväzkov, vrátane zamestnaných na dohodu o vykonaní                      

práce k 22. 01. 2013.  

 Pán Parkáni konštatoval, že zmluva s firmou Procomp nemá všetky povinné náležitosti 

zmluvy. Zároveň navrhol, aby sa s PZ Podskala Príbelce uzatvorila zmluva o prenájme. Svoj 

návrh doplnil tým, aby zmluvy s  prenajímateľmi budovy požiarnej zbrojnice boli navrhnuté 

tak, že budú kryť všetky náklady spojené s prevádzkou budovy požiarnej zbrojnice.  

 Pán Parkáni požiadal obecný úrad, aby preveril možnosť spojenia základnej 

a materskej školy do jednej budovy, nakoľko v obci klesajú stavy detí ako v základnej, tak aj 

v materskej škole.  

 Ing. Tibor Čierny požiadal p. Viazaničkovú o prečítanie žiadosti ŠSK Príbelce spis. č. 

27/2013, v ktorej ŠSK Príbelce žiada obecné zastupiteľstvo o povolenie používania súpisného 

čísla materskej školy ako sídla organizácie ŠSK Príbelce. Poslanci sa vyjadrili, že v prvom 

rade je nevyhnutné, aby užívanie priestorov ŠSK Príbelce bolo opatrené zmluvou o prenájme. 

 

Uznesenie č. 13/2013 zo dňa 24.01.2013: 
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 
 
I .  U k la d á  

1. Predložiť návrh nájomných zmlúv, ktoré budú kryť náklady spojené s prevádzkou budovy 
požiarnej zbrojnice pre firmu Procomp a PZ Podskala Príbelce. 
Zodpovedný: obecný úrad  Termín:  najbližšie riadne zasadnutie OZ 
 
2.  V spolupráci so Športovo streleckým klubom Príbelce pripraviť návrh zmluvy o prenájme 
nebytových priestorov časti objektu Materskej školy Príbelce. 
Zodpovedný: obecný úrad  Termín:  najbližšie riadne zasadnutie OZ 
 
Za návrh sa hlasovalo nasledovne: 
 ZA: 7    PROTI: 0    ZDRŽALI SA: 0 
 
  
 Pán Ďurčok pripomenul, že je nevyhnutné zapracovať do zmluvy s firmou Procomp aj 

antény, ktoré má firma umiestnené na budove šatní telovýchovnej jednoty.  
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 O slovo sa prihlásil prítomný občan Pavol Kollár, ktorý konštatoval, že on si vyžiadal 

z obecného úradu všetky platné zmluvy o prenájme priestorov. Ďalej vyjadril svoj názor, že 

ŠSK Príbelce je umiestnený v nebytových priestoroch materskej školy a rovnako je 

umiestnená telovýchovná jednota v budove šatní TJ. Zároveň sa opýtal poslancov OZ, či čítali 

správu z Najvyššieho kontrolného úradu. Poslanci na otázku reagovali kladne.  

 
Bod 7/ Návrh na uznesenie 

Ing. Ďuriš prečítal uznesenia OZ, ktoré jednohlasne schválili všetci prítomní poslanci OZ,      

t. j. 7 zo 7 prítomných poslancov. 

 

 

Bod 8/ Záver 

Zástupca starostu obce sa poďakoval poslancom OZ a hosťom za aktívnu účasť na zasadnutí 

OZ, skonštatoval, že program riadneho zasadnutia OZ sa naplnil a vyhlásil rokovanie za 

ukončené. 

 
 
 
Zapísala: Ing. Petronela Viazaničková        .......................................   
 
 
Overovatelia: 
 
Milan Parkáni   .......................................... 
 
Ivan Ďurčok   .......................................... 
 
 
Zápisnica napísaná dňa 25.01.2013 
 
 
 
 
 
 
                .......................................... 
            Ing. Tibor Čierny 
        zástupca starostu obce  


