Uznesenia zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstvo v Príbelciach, ktoré sa konalo dňa 12.02.2015
4/2015

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. schvaľuje
program zasadnutia obecného zastupiteľstva

5/2015

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. volí
návrhovú komisiu v zložení:
Mgr. Milan Cesnak – predseda komisie
Bc. Ján Parkáni – člen komisie
Mgr. Ján Vozár – člen komisie
II. berie na vedomie
a) určenie zapisovateľa:
Ing. Zuzana Lupová
b) určenie overovateľov zápisnice:
Bc. Mária Macková
Ing. Drahomír Oslík

6/2015

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Príbelciach

7/2015

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. berie na vedomie
správu o kontrolnej činnosti za rok 2014 hlavného kontrolóra obce

8/2015

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. schvaľuje
dotácie z rozpočtu obce na rok 2015 pre organizácie nasledovne:
CZ ECAV Príbelce
300,- Eur
LETOKRUHY Príbelce
300,- Eur
Bažalička Príbelce - Plachtince
500,- Eur
DHZO Príbelce
500,- Eur
ŠSK Príbelce
500,- Eur
TJD Príbelce
3 000,- Eur

9/2015

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. berie na vedomie
Žiadosť Športovo streleckého klubu Príbelce o prenájom časti suterénnych priestorov
budovy Materskej školy Príbelce.
II . schvaľuje
Zámer prenajať nehnuteľný majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to:
- Časť nehnuteľnosti evidovanej na liste vlastníctva č. 257, pre katastrálne územie
Dolné Príbelce, ako stavby Materskej školy so súpisným číslom 278, na pozemku
registra C-KN parcelné číslo 101/1.
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Predmetom prenájmu budú priestory v suteréne budovy Materskej školy, a to
administratívna miestnosť o výmere 23,52 m2 , WC + umývadlo o výmere 4,0 m2 a
tréningová miestnosť o výmere 53,9 m2 , spolu 81,42 m2 .
na dočasné užívanie formou prenájmu pre nájomcu:
Športovo strelecký klub Príbelce, 991 25 Čebovce, IČO 35 990 074, z dôvodu hodného
osobitného zreteľa spočívajúceho z utvárania zdravých podmienok a zdravého
spôsobu života obyvateľov obce a utvárania podmienok pre telesnú kultúru a šport,
tak ako je ustanovené v § 4 ods. 3 písm. h) zákona SNR č 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, ktoré budú využívané pre športovo – strelecké
činnosti v záujme aktívneho využitia voľného času obyvateľov a pre zvýšenie
propagácie športovej činnosti na zlepšenie telesnej zdatnosti mládeže a občanov.
Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu určitú do 31.12.2019 za ročné nájomné
vo výške 1 €. Podmienky nájmu a ostatné podmienky budú špecifikované v návrhu
nájomnej zmluvy.
III. ukladá
Zverejniť zámer prenajať nehnuteľný majetok obce.
Zodpovedný: Obecný úrad Príbelce
10/2015

Termín: 20.02.2015

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. berie na vedomie
Žiadosť SPZ – Poľovníckeho združenia PODSKAKA Príbelce o prenájom miestností na
prízemí budovy Požiarnej zbrojnice v Príbelciach.
II.schvaľuje
Zámer prenajať nehnuteľný majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to:
- Časť nehnuteľnosti evidovanej na liste vlastníctva č. 152, pre katastrálne územie
Horné Príbelce, ako stavby Požiarnej zbrojnice so súpisným číslom 38, na pozemku
registra C-KN parcelné číslo 146/3. Predmetom prenájmu budú priestory na prízemí
budovy Požiarnej zbrojnice, a to miestnosť skladu o výmere 12 m2 , a priestor pod
vonkajším schodišťom o výmere 3 m2 ,
na dočasné užívanie formou prenájmu pre nájomcu:
SPZ – Poľovnícke združenie Podskala Príbelce, 991 25 Čebovce, IČO 31 934 404, z
dôvodu hodného osobitného zreteľa, spočívajúceho z utvárania podmienok na
zachovanie, zveľaďovanie, ochranu a optimálne využívanie genofondu zveri a
ostatnej fauny ako prírodného bohatstva Slovenskej republiky. Dbá o zachovávanie
tradícií a kultúrnych hodnôt poľovníctva ako súčasti národného a prírodného
dedičstva a o zachovávanie poľovníckej etiky, podieľa sa na chove zveri, na
starostlivosti o zver a jej životné prostredie v súlade so zákonom č. 274/2009 Z.z. o
poľovníctve v znení neskorších predpisov. Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu
určitú do 31.12.2019, za ročné nájomné vo výške 1 €. Podmienky nájmu a ostatné
podmienky úhrady spotrebovanej elektrickej energie budú špecifikované v návrhu
nájomnej zmluvy.
III.ukladá
Zverejniť zámer prenajať nehnuteľný majetok obce.
Zodpovedný: Obecný úrad Príbelce

Termín: 20.02.2015
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11/2015

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. berie na vedomie
Žiadosť Jána Križana, Senohrad 286, 962 43 Senohrad o prenájom nebytových
priestorov 1. poschodí budovy Požiarnej zbrojnice v Príbelciach.
II.schvaľuje
Zámer prenajať nehnuteľný majetok obce a to: - Časť nehnuteľnosti evidovanej na
liste vlastníctva č. 152, pre katastrálne územie Horné Príbelce, ako stavby Požiarnej
zbrojnice so súpisným číslom 38, na pozemku registra C-KN parcelné číslo 146/3.
Predmetom prenájmu budú priestory na 1. poschodí budovy Požiarnej zbrojnice, a to
miestnosť o výmere 85 m2
na dočasné užívanie formou prenájmu pre nájomcu:
Jána Križana, Senohrad 286, 962 43 Senohrad, za účelom zriadenia a prevádzkovania
stolárskej dielne. Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu neurčitú, za ročné
nájomné vo výške 840 € s výpovednou lehotou 6 mesiacov. Podmienky nájmu a
ostatné podmienky spôsobu merania a úhrady spotrebovanej elektrickej energie
budú špecifikované v návrhu nájomnej zmluvy.
III.ukladá
Zverejniť zámer prenajať nehnuteľný majetok obce.
Zodpovedný: Obecný úrad Príbelce

12/2015

Termín: 20.02.2015

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. berie na vedomie
Informáciu o možnosti vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže na ťažbu dreva v lesoch
vo vlastníctve obce Príbelce
II.schvaľuje
Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej
zmluvy na ťažbu dreva vo vlastníctve obce Príbelce. Predmetom predaja dreva na pni
bude drevná hmota nachádzajúca sa na poraste 942a, na pozemku parcelné číslo
CKN 973/3 (E-KN 256) v katastrálnom území Dolné Príbelce. Ako kritérium pre
hodnotenie návrhov sa stanovuje najvyššia cena za 1 m3 vyťaženej drevnej hmoty.
III.určuje
Výšku zálohy, ktorú úspešný uchádzač obchodnej verejnej súťaže musí zložiť na účet
obce pred podpisom kúpnej zmluvy a to 1 500 €.
IV.ukladá
Vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na
ťažbu dreva vo vlastníctve obce Príbelce
Zodpovedný: Obecný úrad Príbelce
Termín: 20.02.2015

13/2015

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. berie na vedomie
Informáciu o možnosti vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie Zmluvy
o prenájme časti pozemkov a o budúcej Kúpnej zmluve na odkúpenie nájomných
bytov.

3

II.schvaľuje
Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na uzatvorenie Zmluvy o prenájme časti
pozemkov a o budúcej Kúpnej zmluve na odkúpenie 8 - 9 nájomných bytov v
bytových domoch pre účely nájomného bývania na území obce Príbelce. Nájomné
byty musia spĺňať podmienky nájomného bývania v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z. o
dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov a
podľa požiadaviek zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania. Za
účelom výstavby nájomných bytov a technickej infraštruktúry Obec Príbelce
prenajme príslušné pozemky (pozemok parcelné číslo C-KN 102, orná pôda, o výmere
5202 m 2 , časť pozemku parcelné číslo C-KN 103/3, zastavané plochy a nádvoria, o
výmere 500 m2 , časť pozemku parcelné číslo C-KN 101/1, zastavané plochy a
nádvoria, o výmere 300 m2 , zapísanej na liste vlastníctva č. 257 pre Obec Príbelce,
katastrálne územie Dolné Príbelce, vedenej na Okresnom úrade Veľký Krtíš,
katastrálnom odbore) na dobu počas výstavby nájomných bytov.
III.ukladá
Vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž na uzatvorenie Zmluvy o prenájme časti pozemkov
a o budúcej Kúpnej zmluve na odkúpenie nájomných bytov.
Zodpovedný: Obecný úrad Príbelce
Termín: 23.02.2015
14/2015

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. zriaďuje
V súlade s čl. 7 ods. 1 Smernice o vybavovaní sťažností v podmienkach Obce Príbelce,
komisiu na vybavovanie sťažností.
II. volí
podľa čl. 7 ods. 2 Smernice o vybavovaní sťažností v podmienkach Obce Príbelce, 3
členov a 1 náhradníka z radov poslancov, nasledovne:
členovia:
Mgr. Ján Vozár
Bc. Ján Parkáni
Mgr. Milan Cesnak
náhradník:

Bc. Mária Macková

Ing. Tibor Čierny
starosta obce
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