Uznesenia z 21. zasadnutia
Obecného zastupiteľstva v Príbelciach, ktoré sa konalo dňa 20.01.2017
160/2017

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

161/2017

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. volí
návrhovú komisiu v zložení:
Mgr. Ján Vozár – predseda komisie
Ing. Pavel Ďuriš – člen komisie
Milan Parkáni – člen komisie
II. berie na vedomie
a) určenie zapisovateľa:
Ing. Petronela Viazaničková
b) určenie overovateľov zápisnice:
Ing. Ján Parkáni
Mgr. Milan Cesnak

162/2017

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. berie na vedomie
Kontrolu plnenia uznesení

163/2017

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Príbelce č. 1/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku
a mzdy na dieťa Materskej školy Príbelce jej súčasti Školskej jedálne pri Materskej škole
Príbelce so sídlom na území obce Príbelce

164/2017

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. berie na vedomie
Žiadosť Jána Lóciho, trvale bytom Matúškovo 200 o odkúpenie nehnuteľnosti – pozemku
č. C-KN 277/1 o výmere 319 m2 v katastrálnom území Horné Príbelce.
II. zamieta
Žiadosť o odkúpenie pozemku uvedeného v bode I. tohto uznesenia, nakoľko o odkúpenie
požiadala dlhodobá užívateľka tohto pozemku.

165/2017

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I.berie na vedomie
Žiadosť Márie Györgyovej, r. Chovanovej, nar. 19.07.1970, trvale bytom Príbelce č. 103
o odkúpenie nehnuteľností.
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II. schvaľuje
1. že, nehnuteľnosti, ktoré zamýšľa Obec Príbelce odpredať v zmysle časti II. bod 2 tohto
uznesenia je pre Obec Príbelce neupotrebiteľným a prebytočným majetkom.
2. Zámer odpredať z majetku Obce Príbelce nehnuteľnosť –
- pozemok registra C-KN parcelné číslo 273/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria
o výmere 167 m2, ktorý je zapísaný na LV č. 152, pre okres: Veľký Krtíš, obec: Príbelce,
katastrálne územie: Horné Príbelce,
- pozemok registra C-KN parcelné číslo 276/1, druh pozemku záhrady o výmere 370 m2,
ktorý je zapísaný na LV č. 152, pre okres: Veľký Krtíš, obec: Príbelce, katastrálne územie:
Horné Príbelce,
- pozemok registra C-KN parcelné číslo 277/1, druh pozemku trvalé trávne porasty o výmere
319 m2, ktorý je zapísaný na LV č. 152, pre okres: Veľký Krtíš, obec: Príbelce, katastrálne
územie: Horné Príbelce.
ako prípad hodný osobitného zreteľa,
podľa § 9a, ods. 8, písm. e) zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, dôvodom osobitného zreteľa je, že odkupované pozemky sa nachádzajú
v bezprostrednom susedstve nehnuteľnosti – pozemku C-KN č. 274/1, pozemku C-KN č.
274/2, stavby rodinného domu č. s. 103, ktorá sa nachádza na tomto pozemku a pozemku
C-KN parcely č. 275, ktoré sú v spoluvlastníctve kupujúcej, ktorá tieto pozemky dlhodobo
užíva, za kúpnu cenu 1,- € / 1 m² za výmer 856 m² (167+370+319), čo predstavuje kúpnu
cenu 856,- € (slovom osemstopäťdesiatšesť eur) pre kupujúcu: Máriu Györgyovú, r.
Chovanovú, nar. 19.07.1970, trvale bytom Príbelce č. 103.

III. ukladá
Zverejniť zámer na prevod majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Zodpovedný: Obecný úrad Príbelce
Termín: 31.01.2017

166/2017

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. berie na vedomie
Žiadosť Zuzany Šimonovej rod. Uhrinovej, nar. 06.09.1982, trvale bytom Dolné Sľažany č. 647
o odkúpenie nehnuteľností.
II. schvaľuje
1. že, nehnuteľnosti, ktoré zamýšľa Obec Príbelce odpredať v zmysle časti II. bod 2 tohto
uznesenia je pre Obec Príbelce neupotrebiteľným a prebytočným majetkom.
2. Zámer odpredať z majetku Obce Príbelce nehnuteľnosť –
- pozemok registra C-KN parcelné číslo 269, druh pozemku záhrady o výmere 384 m2, ktorý
je zapísaný na LV č. 152, pre okres: Veľký Krtíš, obec: Príbelce, katastrálne územie: Horné
Príbelce,
- pozemok registra C-KN parcelné číslo 272, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria
o výmere 96 m2, ktorý je zapísaný na LV č. 152, pre okres: Veľký Krtíš, obec: Príbelce,
katastrálne územie: Horné Príbelce,
- pozemok registra C-KN parcelné číslo 276/2, druh pozemku záhrady o výmere 27 m2, ktorý
je zapísaný na LV č. 152, pre okres: Veľký Krtíš, obec: Príbelce, katastrálne územie: Horné
Príbelce,
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-

pozemok registra C-KN parcelné číslo 277/2, druh pozemku trvalé trávne porasty o výmere
5 m2, ktorý je zapísaný na LV č. 152, pre okres: Veľký Krtíš, obec: Príbelce, katastrálne
územie: Horné Príbelce.
ako prípad hodný osobitného zreteľa,
podľa § 9a, ods. 8, písm. e) zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, dôvodom osobitného zreteľa je, že odkupované pozemky sa nachádzajú
v bezprostrednom susedstve nehnuteľnosti – pozemku C-KN č. 270, pozemku C-KN č. 271,
a stavby rodinného domu č. s. 102, ktorá sa nachádza na tomto pozemku a je vo vlastníctve
kupujúcej, ktorá tieto pozemky dlhodobo užíva, za kúpnu cenu 1,- € / 1 m² za výmer 512
m² (384+96+27+5), čo predstavuje kúpnu cenu 512,- € (slovom päťstodvanásť eur) pre
kupujúcu: Zuzanu Šimonovú, r. Uhrinovú, nar. 06.09.1982, trvale bytom Dolné Sľažany
č.647.

III. ukladá
Zverejniť zámer na prevod majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Zodpovedný: Obecný úrad Príbelce
Termín: 31.01.2017

167/2017

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. berie na vedomie
Žiadosť Športovo streleckého klubu Príbelce o prevod majetku.
II. schvaľuje
Predaj hnuteľného majetku – streleckého materiálu:
Laser Power Biatlon
Ďalekohľad KONUS 15-45x65 Zoom
Strelecká stena
Vzduchovka Slávia 630
Vzduchovka Slávia 631
HAMA statív Star 700 EF

1 ks
1 ks
1 ks
2 ks
2 ks
1 ks

do majetku Športovo streleckého klubu Príbelce, 991 25 Príbelce, IČO: 35990074 za kúpnu
cenu 1 € s nasledovnými podmienkami:
1. ŠSK Príbelce poskytne na požiadanie obce uvedený strelecký materiál na akcie
organizované obcou.
2. V prípade predaja uvedeného materiálu bude mať Obec Príbelce predkupné právo za
rovnakých podmienok ako ŠSK Príbelce získal tento majetok.

Ing. Tibor Čierny
starosta obce
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