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Z á p i s n i c a  
 

z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Príbelciach konaného  
dňa 26.03.2013 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 Záverečného účtu obce Príbelce za rok 2012  
5) Výročná správa obce Príbelce za rok 2012  
6) Návrh na prijatie Rozpočtového opatrenia č. 1/2013 
7) Návrh na prevod nehnuteľnosti  
8) Rôzne  
9) Návrh na uznesenie 
10) 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 k programu nemal nikto. Ing. T. 
Čierny konštatoval, že OZ je uznášania schopné. 
 
Uznesenie č. 26/2013 zo dňa 26.03.2013: 
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 
I. schvaľuje 
program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Príbelciach  
 
Za program zasadnutia OZ hlasovali poslanci nasledovne:  

ZA: 5    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 Ing. Lupová. Za overovateľov zápisnice boli určení p. Parkáni a p. Ďurčok. Za 
zapisovateľku bola určená Ing. Viazaničková.  
 
Uznesenie č. 27/2013 zo dňa 26.03.2013: 
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 
I. schvaľuje 
návrhovú komisiu v zložení: Ing. Pavel Ďuriš -  predseda komisie, Mgr. Ján Vozár a p. Ing. 
Zuzana Lupová - 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: 5    PROTI: 0    ZDRŽALI SA: 0 
 
Bod 3/ Kontrola plnenia uznesení 
     Zástupca starostu obce Ing. Tibor Čierny pristúpil ku kontrole plnenia uznesení 

nasledovne: 

18/2013 Vyzvať Mgr. Zdenu Vavrovú o predloženie písomného stanoviska k zotrvaniu 
  v pracovnom pomere po 30. 06. 2013. 

Zodpovedný: obecný úrad  Termín: najbližšie riadne zasadnutie OZ 
- splnené  
 

21/2013 1. Vypracovať v súčinnosti s jednotlivými organizáciami určenie preplácania 
  schválených dotácií.  

Zodpovedný: obecný úrad Termín: najbližšie riadne zasadnutie OZ 
- splnené – Zmluvy 2 podpísané a 3 pripravené na podpis 
 
2.  Pripraviť návrh na rozpočtové opatrenie. 
Zodpovedný: obecný úrad Termín: najbližšie riadne zasadnutie OZ 

  - splnené Rozpočtové opatrenie v programe 
 
22/2013 Zverejniť zámer na odpredaj pozemku vytvoreného geometrickým plánom č. 
  46701907-87/2012 na oddelenie p. č. 323/3, katastrálne územie: Horné  
  Príbelce o výmere 71 m2. 

Zodpovedný: obecný úrad  Termín: najbližšie riadne zasadnutie OZ 
- splnené 
 

23/2013 Zaradiť do programu zasadnutia OZ voľbu predsedu Komisie na   
  ochranu verejného záujmu pri OZ v Príbelciach. 

Zodpovedný: obecný úrad  Termín:  najbližšie riadne 
zasadnutie OZ 
- splnené 
 

24/2013 1. Za účelom uzavretia novej nájomnej zmluvy vypovedať v súčasnej dobe 
  platnú nájomnú zmluvu so ŠSK Príbelce. 

Zodpovedný: obecný úrad  Termín: najbližšie riadne zasadnutie OZ 
- splnené 
 
2. Písomne vyzvať prevádzkovateľa internetu spoločnosť Procomp za účelom 
prehodnotenia zmluvných podmienok. 
Zodpovedný: obecný úrad  Termín: najbližšie riadne zasadnutie OZ 
- splnené 
 

25/2013 Vykonať obhliadku miestnej komunikácie od hlavnej cesty po budovu  
  stacionára z dôvodu možnej reklamácie predchádzajúcej opravy, odporúča 
  prizvať aj poslancov.  
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Zodpovedný: obecný úrad  Termín: najbližšie riadne zasadnutie OZ 
  - splnené 
 
Uznesenie č. 28/2013 zo dňa 26.03.2013: 
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 
I. berie na vedomie  
kontrolu plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Príbelciach 

 
Bod 4/ Návrh Záverečného účtu obce Príbelce za rok 2012  
 
 Ing. Viazaničková prečítala poslancom Návrh záverečného účtu obce Príbelce spolu 

s prílohami, ktorý bol zverejnený na úradnej tabuli obce, ako aj na internetovej stránke obce 

v zákonom stanovenej dobe. Zároveň zodpovedala všetky otázky zo strany poslancov 

obecného zastupiteľstva. 

  
Uznesenie č. 29/2013 zo dňa 26.03.2013: 
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 
I. berie na vedomie  
1. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce Príbelce za rok 2012.                      
2. Návrh Záverečného účtu obce Príbelce za rok 2012. 

I I .  s c h v a ľ u je  
1. Celoročné hospodárenie obce Príbelce za rok 2012 bez výhrad. 
2. Použitie prebytku hospodárenia obce Príbelce za rok 2012 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 650 €. 
 
Hlasovanie: 
 ZA: 5    PROTI: 0    ZDRŽALI SA: 0 
 
 
Bod 5/ Výročná správa obce Príbelce za rok 2012  
 
 
 Ing. Viazaničková prečítala poslancom Výročnú správu obce Príbelce, ktorá bola 

zverejnená na úradnej tabuli obce, ako aj na internetovej stránke obce v zákonom stanovenom 

termíne. Zároveň zodpovedala všetky otázky zo strany poslancov obecného zastupiteľstva. 

 
Uznesenie č. 30/2013 zo dňa 26.03.2013: 
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 
I. berie na vedomie  
Výročnú správu obce Príbelce za rok 2012 
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Bod 6/ Návrh na prijatie Rozpočtového opatrenia č. 1/2013 
 
 Ing. Čierny predložil poslancom Návrh Rozpočtového opatrenia, zároveň oboznámil 

poslancov, že hlavným zámerom rozpočtového opatrenia bolo aktualizovanie schválených 

položiek (najmä transferov zo štátneho rozpočtu) podľa ich zverejnenia na internetových 

stránkach jednotlivých ministerstiev a súčasne vytvorenie položky – údržba miestnych 

komunikácií za účelom opraviť výtlky na miestnej komunikácii v dolnej časti obce. Návrh 

Rozpočtového opatrenia č. 1/2013 bol zverejnený na úradnej tabuli obce ako aj na 

internetovej stránke obce zákonom stanovenú dobu.     

 
Uznesenie č. 31/2013 zo dňa 26.03.2013: 
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 
I .  s c h v a ľ u je  
Rozpočtové opatrenie č. 1/2013 
  
Hlasovanie: 
 ZA: 5    PROTI: 0    ZDRŽALI SA: 0 
 
 
Bod 7/ Návrh na prevod nehnuteľnosti  
 Ing. Čierny informoval poslancov, že zámer na odpredaj pozemku bol zverejnený 

zákonom stanoveným spôsobom a v zákonom stanovenej lehote, ako na úradnej tabuli obce, 

tak aj na internetovej stránke obce.   

  Pán Ďurčok sa opýtal, či obecná studňa je umiestnená na obecnom pozemku, alebo na 

pozemku p. Mäsiara, alebo sa studňa nachádza práve na parcele C-KN 323/3. Nakoľko studňa 

nie je zakreslená v katastrálnej mape, obecné zastupiteľstvo sa zhodlo na uznesení č. 32/2013 

nasledovne: 

Uznesenie č. 32/2013 zo dňa 26.03.2013: 
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 
I .  o d k la d á  
hlasovanie o odpredaji pozemku parcelné číslo C-KN 323/3 odčleneného Geometrickým 
plánom č. 46701907-87/2012 o výmere 71 m2 v katastrálnom území Horné Príbelce na 
najbližšie riadne zasadnutie OZ 

 
I I .  u k l a d á  
obecnému úradu vykonať 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 
Zodpovedný: obecný úrad  Termín:  najbližšie riadne zasadnutie OZ 
Hlasovanie: 
ZA: 5    PROTI: 0    ZDRŽALI SA: 0 
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Bod 8/ Rôzne 
 
 Ing. Čierny informoval poslancov o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy 
obcí, ktoré boli vyhlásené Rozhodnutím predsedu NR SR č. 49/2013 na sobotu 29.06.2013. 
Informoval poslancov, že uvedené rozhodnutie sa nachádza na stránke obce Príbelce 
www.pribelce.ocu.sk  v časti „Nové voľby do orgánov samosprávy obcí 2013“ a zároveň 
podal informáciu, že všetky dokumenty týkajúce sa týchto volieb sa budú nachádzať na 
uvedenej stránke.        
 
 Ing. Čierny informoval poslancov OZ o stanovisku, ktoré obec obdržala z Ministerstva 
práce, sociálnych vecí a rodiny SR, sekcie práce, odbor štátnej služby a verejnej služby č. 
6772/2013 zo dňa 25. 02. 2013 ohľadom zastupovania starostu obce vedúcim štátnym 
zamestnancom, spisové číslo 91/2013. 
 
Uznesenie č. 33/2013 zo dňa 26.03.2013: 
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach 

I .  b e r i e  n a  v e d o m ie  
stanovisko Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, sekcia práce, odbor štátnej služby 
a verejnej služby č. 6772/2013 zo dňa 25. 02. 2013 ohľadom zastupovania starostu obce 
vedúcim štátnym zamestnancom 
  

 Ďalším bodom časti rôzne bol list od p. Pavla Kollára adresovaný obecnému 

zastupiteľstvu. Obecné zastupiteľstvo uvedený list zobralo na vedomie. 

 
Uznesenie č. 34/2013 zo dňa 26.03.2013: 
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach 

I .  b e r i e  n a  v e d o m ie  
list od p. Kollára zo dňa 11. 03. 2013 
   

 Ing. Čierny informoval o ponuke zo SSE, a.s. Žilina na uzatvorenie zmluvy 

o združenej dodávke elektriny na obdobie od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2016. Jedná sa o možnosť 

zaistiť si fixnú cenu na dlhšie obdobie bez rizika negatívnych výkyvov do budúcnosti, 

ponúkajú zníženie ceny za dodávku elektriny na uvedené obdobie v priemere o 13 %. Za takto 

predložený návrh poslanci hlasovali. 

 

Uznesenie č. 35/2013 zo dňa 26.03.2013: 
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 
I .  s c h v a ľ u je  
návrh cenovej ponuky na odber elektrickej energie od SSE, a.s. Žilina na najbližšie tri roky 
  
 ZA: 5    PROTI: 0    ZDRŽALI SA: 0 
 
 

http://www.pribelce.ocu.sk


 6 

 Ing. Čierny informoval poslancov o zámere opraviť výtlky na miestnej komunikácii 

v dolnej časti obce Príbelce, s týmto zámerom poslanci súhlasili a prijali nasledovné 

uznesenie: 

Uznesenie č. 36/2013 zo dňa 26.03.2013: 
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach 

I .  b e r i e  n a  v e d o m ie  
informáciu o zámere opraviť výtlky na miestnej komunikácii v dolnej časti obce Príbelce 

 

 Ing. Čierny ďalej informoval o zámere riaditeľky školy ukončiť pracovný pomer vo 

funkcii riaditeľky skončením školského roka 2012/2013 – číslo spisu 81/2013. V súvislosti 

s uvedeným poslanci obecného zastupiteľstva prijali nasledovné uznesenie: 

Uznesenie č. 37/2013 zo dňa 26.03.2013: 
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 
I .  b e r i e  n a  v e d o m ie  
informáciu riaditeľky ZŠ Príbelce Mgr. Vavrovej ohľadom ukončenia pracovného pomeru vo 
funkcii riaditeľky skončením školského roka 2012/2013 
 
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 
 Zodpovedný: obecný úrad  Termín:  do  konca júna 2013 
 
 ZA: 5    PROTI: 0    ZDRŽALI SA: 0 
 

 Zástupca starostu ďalej informoval poslancov OZ o podporenom projekte z BBSK vo 

výške 648,00 € na vydanie CD Bažalička II. Uvedenú informáciu poslanci zobrali na vedomie 

a prijali uznesenie: 

Uznesenie č. 38/2013 zo dňa 26.03.2013: 
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 
I .  b e r i e  n a  v e d o m ie  
informáciu o obdržaní dotácie z BBSK na vydanie CD Bažalička II. vo výške 648 € 
 
 V ďalšom bode bola predložená voľba predsedu Komisie na ochranu verejného 

záujmu. Nakoľko poslanecký zbor nebol kompletný, obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné 

uznesenie: 

Uznesenie č. 39/2013 zo dňa 26.03.2013: 
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 
I .  n a v r h u je  
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. 



 7 

 Na záver bodu rôzne poslanci dohodli termín najbližšieho riadneho zasadnutia 
obecného zastupiteľstva a to 23. 04. 2013, súčasne na deň 26. 04. 2013 navrhli zvolať verejné 
zhromaždenie obyvateľov obce. 

Uznesenie č. 40/2013 zo dňa 26.03.2013: 
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 
I .  s c h v a ľ u je  
Zvolanie verejného zhromaždenia obyvateľov Obce Príbelce na deň 26. 04. 2013. 
 
ZA: 5    PROTI: 0    ZDRŽALI SA: 0 
 

Bod 7/ Návrh na uznesenie 

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

t. j. 5 z 5 prítomných poslancov. 

 

 

Bod 8/ Záver 

 Zástupca starostu obce sa poďakoval poslancom OZ 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 27.03.2013 
 
 
 
 
 
 
                .......................................... 
            Ing. Tibor Čierny 
        zástupca starostu obce  


