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Z á p i s n i c a  
 

z 39. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Príbelciach konaného  
dňa 28.10.2014 v zasadacej miestnosti 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 prijatie Rozpočtového opatrenia č. 1/2014 
5.   Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Príbelce č. 1/2014 o podmienkach predaja     
      výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Príbelce 
6.   Návrh zmluvy o prenájme nehnuteľného majetku obce - J. Oláh 
7.   Rôzne 
8.   Návrh na uznesenie 
9.   Záver 

 
Bod 1/ Otvorenie zasadnutia 
     Zasadnutie OZ zahájil starosta obce Ing. T. Čierny a privítal poslancov OcZ. Konštatoval, 
že rokovanie OcZ je uznášaniaschopné a oboznámil prítomných s programom rokovania OcZ. 
Keďže nikto nemal k nemu návrhy na doplnenie, dal hlasovať za predložený návrh programu. 
Za program zasadnutia OcZ hlasovali poslanci nasledovne:  

 
ZA: 7 - MVDr. Bajo, Barcíková, Ďurčok, Ing. Ďuriš, Jakuš, Parkáni, Mgr. Vozár 
PROTI: 0 
ZDRŽALI SA: 0 

 
Uznesenie č. 182/2014 zo dňa 28.10.2014: 
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 
I .  s c h v a ľ u je  
program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Príbelciach  
 
Bod 2/ Voľba návrhovej komisie a určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
     Za predsedu návrhovej komisie bol navrhnutý Mgr. Ján Vozár a za členov komisie           
Ing. Pavel Ďuriš a Ivan Ďurčok. Za overovateľov zápisnice boli určení Slavomír Jakuš 
a Milan Parkáni. Za zapisovateľku bola určená Ing. Zuzana Lupová.  
Za tento návrh sa hlasovalo nasledovne: 

ZA: 7 - MVDr. Bajo, Barcíková, Ďurčok, Ing. Ďuriš, Jakuš, Parkáni, Mgr. Vozár 
PROTI: 0 
ZDRŽALI SA: 0 

 
Uznesenie č. 183/2014 zo dňa 28.10.2014: 
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 
I .  s c h v a ľ u je  
návrhovú komisiu v zložení: Mgr. Ján Vozár -  predseda komisie, Ing. Pavel Ďuriš, Ivan 
Ďurčok- členovia komisie 
I I .  b e r i e  n a  v e d o mie  
určenie overovateľov zápisnice: Slavomír Jakuš a Milan Parkáni 
a zapisovateľa: Ing. Zuzana Lupová  
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Bod 3/ Kontrola plnenia uznesení 
Starosta obce pristúpil ku kontrole plnenia uznesení 
181/2014  Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:  
  III  . u kl a d á  
  Zverejniť zámer na prenájom majetku obce ako prípad hodný osobitného  
  zreteľa 
  Zodpovedný: Obecný úrad Príbelce    Termín: 25.08.2014 
  
 Starosta obce podal informáciu, že zámer prenajať nehnuteľný majetok obce z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli v obci a na internetovej stránke 
obce dňa 20.08.2014 a zvesený dňa 08.09.2014. 
 
Uznesenie č. 184/2014 zo dňa 28.10.2014: 
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 
 
Poslanci OcZ hlasovali nasledovne: 

ZA: 7 - MVDr. Bajo, Barcíková, Ďurčok, Ing. Ďuriš, Jakuš, Parkáni, Mgr. Vozár 
PROTI: 0 
ZDRŽALI SA: 0 

 
5. Bod 4/ ) Návrh na prijatie Rozpočtového opatrenia č. 1/2014 
 Ing. Lupová prečítala dôvodovú správu k Návrhu Rozpočtového opatrenia č. 1/2014. 
Následne hlavná kontrolórka obce prečítala svoje stanovisko k Rozpočtovému opatreniu 
a zároveň upozornila, že do celkovej výšky rozpočtu sa nezapočítavajú potraviny, ktorých 
výška sa v rozpočte iba sleduje. Hlavná kontrolórka obce odporučila OcZ navrhnuté 
Rozpočtové opatrenie č. 1/2014 schváliť.  
 Starosta obce navrhol, aby sa preklasifikovala rekonštrukcia miestneho rozhlasu 
financovaná z MF SR vo výške 2200 Eur a spolufinancovanie z vlastných zdrojov vo výške 
300 Eur z kapitálových zdrojov na bežné z dôvodu, že sa bude jednať len o výmenu 
zosilňovačov a tlakových reproduktorov. 
 Pán Parkáni sa informoval ohľadom vynaložených nákladov na oslavy obce pri 
príležitosti 770. výročia prvej písomnej zmienky o obci. Ing. Lupová podrobne informovala 
poslancov OcZ o vynaložených nákladoch na oslavy obce spolu v sume 4014,18 Eur. 
 Pán Parkáni povedal, že oslavy obce boli zorganizované na dobrej úrovni, ale podotkol 
slabú informovanosť poslancov OcZ o výške celkových nákladov, ktoré boli vynaložené na 
oslavy obce.  
 Pán Ďurčok a MVDr. Bajo súhlasili s názorom p. Parkániho, že ako poslanci OcZ mali 
byť vopred oboznámení o celkovej vynaloženej sume na oslavy obce. 
 Starosta obce oponoval, že očakával vyššiu finančnú dotáciu z BBSK, ktorá činila len 
900 Eur a bola vynaložená na kultúrne vystúpenie Jána Ambróza z Telgártu. 
 Pán Parkáni podotkol, že ako poslanci OcZ neboli informovaní ani o vysprávkovaní 
výtlkov na miestnej komunikácii v dolnej časti obce od súp. č. 124 až súp. č. 138. 
 Starosta obce oponoval, že vysprávkovanie výtlkov na spomínanej miestnej 
komunikácii sa plánovalo v rozpočte na tento kalendárny rok. 
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Uznesenie č. 185/2014 zo dňa 28.10.2014: 
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 
I .  s c h v a ľ u je  
Rozpočtové opatrenie č. 1/2014 navýšením rozpočtu v príjmovej aj výdavkovej časti 
o 17 564,79 Eur na čiastku 193 172,15 Eur 

Poslanci OcZ hlasovali nasledovne: 
ZA: 6 - Barcíková, Ďurčok, Ing. Ďuriš, Jakuš, Parkáni, Mgr. Vozár 
PROTI: 0 
ZDRŽALI SA: 1 - MVDr. Bajo 

 
Bod 5/ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Príbelce č. 1/2014 o podmienkach 
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Príbelce 

Starosta obce informoval poslancov OcZ, že Regionálna veterinárna a potravinová 
správa (RVPS) vo Veľkom Krtíši vyzvala Obec Príbelce na splnenie si povinnosti podľa § 7 
ods. 1 zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na 
trhových miestach v znení neskorších predpisov.   

Obec Príbelce listom zo dňa 16.09.2014 predložila RVPS Veľký Krtíš vypracovaný 
návrh VZN obce Príbelce č. 1/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb 
na trhových miestach v obci Príbelce. RVPS Veľký Krtíš vydala listom zo dňa 23.09.2014 
súhlasné stanovisko k návrhu VZN č. 1/2014, s tým, že boli vykonané určité zmeny podľa ich 
usmernenia. 

Na trhových miestach sa môžu predávať iba potraviny, ktoré ustanoví obec všeobecne 
záväzným nariadením po vydaní súhlasného stanoviska príslušného orgánu úradnej kontroly 
potravín (RVPS). 
 Pre účely Návrhu VZN Obce Príbelce č. 1/2014 o podmienkach predaja výrobkov 
a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Príbelce sú vymedzené pojmy, čo sa 
rozumie pod trhovým miestom, trhoviskom, tržnicou, príležitostným trhom, ambulantným 
predajom a stánkom s trvalým stanovišťom. 
 Na území obce Príbelce sú povolené trhové miesta na príležitostné trhy a ambulantný 
predaj. Obec Príbelce určuje trhové miesta pre príležitostné trhy v sále Kultúrneho domu 
v Príbelciach, 
Obec Príbelce určuje nasledovné trhové miesta pre ambulantný predaj výrobkov a na 
poskytovanie služieb: 

a) verejné priestranstvo pred budovou Obecného úradu v Príbelciach, 
b) verejné priestranstvo pred predajňou Schikulka & Macatch, Príbelce, 
c) verejné priestranstvo pred prevádzkou Bistro Maja, Príbelce, 
d) sála Kultúrneho domu v Príbelciach. 
 

 Obec Príbelce stanovuje predajné dni a prevádzkový čas na trhových miestach:                        
v pondelok až piatok v čase od 08:00 hod. do 18:00 hod., v sobotu v čase od 8,00 hod. do 
12,00 hod. 
 

Predávajúci na trhovom mieste je povinný pred každým predajom nahlásiť sa na 
Obecnom úrade v Príbelciach a zaplatiť poplatky v zmysle VZN Obce Príbelce o miestnych 
daniach na území obce Príbelce a v zmysle VZN Obce Príbelce o poplatkoch za služby 
poskytované obcou Príbelce. 
 
 V čl. 5 a 6 tohto VZN sú uvedené druhy predávaných výrobkov (potraviny a ostatný 
tovar) a poskytovaných služieb na príležitostných trhoch a pri ambulantnom predaji. 
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 Starosta obce zároveň navrhol, aby sa do čl. 5 a čl. 6 ods. 1 písm. b) doplnilo k č. 10 za 
textilné a odevné výrobky slovo „obuv“. 
 
Uznesenie č. 186/2014 zo dňa 28.10.2014: 
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 
I .  s c h v a ľ u je  
1. pripomienku k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Obce Príbelce č. 1/2014 o 
podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Príbelce 
nasledovne:  
- v čl. 5  a  čl. 6  ods. 1  písm.  b) č.  10 sa doplní za  textilné  a  odevné  výrobky slovo 
„obuv“ 
2. Všeobecne záväzné nariadenia Obce Príbelce č. 1/2014 o podmienkach predaja výrobkov a 
poskytovania služieb na trhových miestach v obci Príbelce 
 
Poslanci OcZ hlasovali nasledovne: 

ZA: 7 - MVDr. Bajo, Barcíková, Ďurčok, Ing. Ďuriš, Jakuš, Parkáni, Mgr. Vozár 
PROTI: 0 
ZDRŽALI SA: 0 

 
Bod 6/ Návrh zmluvy o prenájme nehnuteľného majetku obce - J. Oláh  
 Starosta obce informoval o návrhu nájomnej zmluvy na prenájom časti nehnuteľnosti 
nachádzajúcej sa v katastrálnom území Dolné Príbelce, parcela registra E-KN s parcelným 
číslom 1221 o výmere 120 m2 druh pozemku ostatné plochy; v katastri nehnuteľností je 
predmetná časť nehnuteľnosti označená ako pozemok registra C-KN č. 589/1, druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria. Nájomná zmluva v súlade so zverejneným a schváleným 
zámerom bude uzatvorená na dobu neurčitú s 1 mesačnou výpovednou lehotou, za ročné 
nájomné vo výške 1 €. 
 
Uznesenie č. 187/2014 zo dňa 28.10.2014: 
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 
I .  s c h v a ľ u je  
Trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov prenájom časti nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v 
katastrálnom území Dolné Príbelce, obec Príbelce, okres Veľký Krtíš, vedenej na liste 
vlastníctva č. 1111 Okresným úradom Veľký Krtíš, katastrálnym odborom a to pozemku –, 
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, ako prenájom  z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Nájomná zmluva bude 
uzatvorená na dobu neurčitú s 1 mesačnou výpovednou lehotou, za ročné nájomné vo výške 1 
€. 
 
Dôvod prípadu hodného osobitného zreteľa je: 
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že pred nehnuteľnosťami na pozemku 
registra C-KN parcelné číslo 133 v k.ú. Dolné Príbelce, na ktorom sa nachádza rodinný dom 
č.s. 263 a vedľajšie stavby, si vlastníci plánujú predmetnú časť nehnuteľnosti využívať ako 
súčasť dvora a prídomovú predzáhradku. 
Zámer prenájmu majetku obce bol zverejnený na úradnej tabuli Obce Príbelce a na webovom 
sídle Obce Príbelce od 20.08.2014 do 08.09.2014 

I I .  u k l a d á  
Zabezpečiť podpísanie nájomnej zmluvy s dohodnutými podmienkami v termíne do 
14.11.2014.     Z: Obecný úrad Príbelce 
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Poslanci OcZ hlasovali nasledovne: 
ZA: 7 - MVDr. Bajo, Barcíková, Ďurčok, Ing. Ďuriš, Jakuš, Parkáni, Mgr. Vozár 
PROTI: 0 
ZDRŽALI SA: 0 

 
Bod 7/ Rôzne 
 V bode rôzne starosta obce informoval poslancov OcZ, že firma V.V. BUILDING,          
s. r. o. , Trnava predložila zmenu návrhu výstavby nájomných bytov (radová výstavba) v obci 
a to 2 x 4 b. j. , resp. 2 x 5 b. j. oproti pôvodne dohodnutých 4 x 2 b. j. 
 Pán Parkáni vyslovil názor, že obec by mala zrušiť zmluvu s firmou V.V. BUILDING,          
s. r. o. , Trnava, nakoľko boli porušené dohodnuté podmienky v uzavretej zmluve. Ostatní 
poslanci súhlasili s návrhom p. Parkániho a jednohlasne sa zhodli na tom, aby o ďalšej 
výstave nájomných bytov v obci rozhodovali už noví poslanci obecného zastupiteľstva po 
komunálnych voľbách. 
 
Uznesenie č. 188/2014 zo dňa 28.10.2014: 
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 
I .  s c h v a ľ u je  
zrušenie zmluvy na nájom nehnuteľnosti - pozemkov na výstavbu nájomných bytov v obci  
Príbelce z dôvodu, že predložený návrh zmeny predpokladá výstavbu 2 x 4 b. j. , resp. 2 x 5 b. 
j. , a nie tak, ako bolo pôvodne dohodnuté s výstavbou 4 x 2 b. j.  
Termín: 30.11.2014    Z: Obecný úrad Príbelce 
 
Poslanci OcZ hlasovali nasledovne: 

ZA: 7 - MVDr. Bajo, Barcíková, Ďurčok, Ing. Ďuriš, Jakuš, Parkáni, Mgr. Vozár 
PROTI: 0 
ZDRŽALI SA: 0 

 
 Starosta obce informoval poslancov OcZ o oznámení Ministerstva vnútra SR ohľadom 
blížiaceho sa termínu skončenia doby výpožičky vozidla IVECO DAILY 65 C, že v prípade 
záujmu o darovanie majetku v zmysle § 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 
278/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov, je potrebné zaslať písomnú žiadosť o darovanie 
vozidla MV SR. 
 
Uznesenie č. 189/2014 zo dňa 28.10.2014: 
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 
I .  s c h v a ľ u je  
zámer požiadať MV SR o prevod vozidla IVECO DAILY 65C do majetku obce Príbelce 
Termín: 30.11.2014    Z: Obecný úrad Príbelce 
 
Poslanci OcZ hlasovali nasledovne: 

ZA: 7 - MVDr. Bajo, Barcíková, Ďurčok, Ing. Ďuriš, Jakuš, Parkáni, Mgr. Vozár 
PROTI: 0 
ZDRŽALI SA: 0 

 
 Ďalej starosta obce v bode rôzne podal informáciu, že školská knižnica neposkytuje 
knižnično-informačné služby v súlade s § 10 zákona č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, 
o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej 
starostlivosti v znení neskorších predpisov.  
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Slovenská pedagogická knižnica doporučila obci Príbelce ako zriaďovateľovi oživiť 
akvizičnú činnosť školskej knižnice alebo školskú knižnicu zrušiť a následne požiadať 
Ministerstvo kultúry SR o jej vyradenie zo Zoznamu knižníc SR a metodické centrum 
Slovenskej pedagogickej knižnice pre školské knižnice o jej vyradenie z Adresa školských 
knižníc v Slovenskej republiky. Následne bude knižničný fond školskej knižnice prevedený 
do obecnej knižnice. 
 
Uznesenie č. 190/2014 zo dňa 28.10.2014: 
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 
I .  s c h v a ľ u je  
vyradenie Školskej knižnice Základnej školy Pribelce zo Zoznamu knižníc Slovenskej 
republiky a následné prevedenie knižničného fondu do Obecnej knižnice, Príbelce 
Termín: 31.12.2014    Z: Obecný úrad Príbelce 
 
Poslanci OcZ hlasovali nasledovne: 

ZA: 7 - MVDr. Bajo, Barcíková, Ďurčok, Ing. Ďuriš, Jakuš, Parkáni, Mgr. Vozár 
PROTI: 0 
ZDRŽALI SA: 0 

 
 Ing. Lupová informovala o Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch 
a podmienkach základnej školy v školskom roku 2013/2014, ktorú predložila Mgr. Dana 
Holíková. 
 
Uznesenie č. 191/2014 zo dňa 28.10.2014: 
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 
I .  b e r i e  n a  v e d o m ie  
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach základnej školy 
v školskom roku 2013/2014 

Ing. Lupová informovala o Správe o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej 
činnosti Materskej školy Príbelce za školský rok 2013/2014, ktorú predložila Mgr. Alena 
Macková. Pani Barcíková upozornila na nefunkčnosť kopírky v MŠ, v ktorej je potrebné 
vymeniť fotovalec. 
 
Uznesenie č. 192/2014 zo dňa 28.10.2014: 
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 
I .  b e r i e  n a  v e d o m ie  
Správu o  výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy 
Príbelce za školský rok 2013/2014 

 Ing. Lupová informovala o žiadosti ŠSK o zapožičanie časti streleckej steny, ktorú má 
obec v inventári ZŠ Príbelce za účelom krajskej streleckej súťaže, ktorú ŠSK Príbelce 
organizovala dňa 24.10.2014 vo Veľkom Krtíši, v sume 80 Eur. 
 Zároveň ŠSK Príbelce prosí o finančnú podporu vo výške 80 Eur na náklady spojené 
zo zabezpečovaním preteku. 
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Uznesenie č. 193/2014 zo dňa 28.10.2014: 
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 
I .  s c h v a ľ u je  
1.Žiadosť o prenájom streleckej steny ŠSK Príbelce za účelom uskutočnenia krajskej 
streleckej  súťaže konanej dňa 24.10.2014 v súlade so zásadami hospodárenia s majetkom 
obce v sume 80 Eur 
2. Finančnú podporu ŠŠK Príbelce vo výške 80 Eur na náklady spojené so zabezpečovaním 
preteku 
 
Poslanci OcZ hlasovali nasledovne: 

ZA: 7 - MVDr. Bajo, Barcíková, Ďurčok, Ing. Ďuriš, Jakuš, Parkáni, Mgr. Vozár 
PROTI: 0 
ZDRŽALI SA: 0 

 
 Mgr. Vozár sa informoval, či obec vyhlásila obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší 
návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na ťažbu dreva vo vlastníctve obce Príbelce. 
 Starosta obce navrhol, aby obec vyhlásila novú verejnú súťaž až po komunálnych 
voľbách a o jej víťazovi rozhodnú už noví poslanci OcZ. 
 
Bod 8/ Návrh na uznesenie 

Mgr. Vozár prečítal uznesenia OcZ, ktoré zobrali na vedomie všetci prítomní poslanci 
OcZ,  t. j 7 zo 7 prítomných poslancov. 
 
Bod 9/ Záver 
 Starosta obce sa poďakoval poslancom OcZ za aktívnu účasť na zasadnutí OcZ, 
skonštatoval, že program zasadnutia OcZ sa naplnil a vyhlásil rokovanie za ukončené. 
 
V Príbelciach, dňa 28.10.2014 
 
Zapísala: Ing. Zuzana Lupová            .........................................   
 
Overovatelia: 
 
Slavomír Jakuš    .......................................... 
 
Milan Parkáni    .......................................... 
 
 
 
 
 
 
               .......................................... 
                      I n g .  T ib o r  Č i e r n y  
                          starosta obce  


