Uznesenia zo zasadnutia
Obecného zastupiteľstvo v Príbelciach, ktoré sa konalo dňa 23.05.2016

118/2016

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

119/2016

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. volí
návrhovú komisiu v zložení:
Mgr. Ján Vozár
Ing. Drahomír Oslík
Mgr. Milan Cesnak
II. berie na vedomie
a) určenie zapisovateľa:
Ing. Zuzana Lupová
b) určenie overovateľov zápisnice:
Ing. Zuzana Bosmanová
Ing. Pavel Ďuriš

120/2016

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

121/2016

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. berie na vedomie
Návrh riešenia prevádzky Základnej školy Príbelce v školskom roku 2016/2017 pri
počte 7 detí.
II. súhlasí
1. S návrhom na vyradenie Základnej školy Príbelce zo siete škôl a školských
zariadení, z dôvodu demografického a finančného k dátumu 31.08.2016.
2. S návrhom na vyradenie Školského klubu detí pri Základnej školy Príbelce zo siete
škôl a školských zariadení, z dôvodu demografického a finančného k dátumu
31.08.2016.
III. ukladá
Zriaďovateľovi Základnej školy Príbelce a jej súčasti Školského klubu detí pri Základnej
škole Príbelce, predložiť žiadosť o ich vyradenie zo siete škôl a školských zariadení
podľa § 17 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR spolu s požadovanou
dokumentáciou.
Termín: 30.06.2016
Zodpovedný: Obecný úrad
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122/2016

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. berie na vedomie
Žiadosť maloletej Emmy Mačudovú, nar. 17.05.2013, trvale bytom Príbelce č. 3,
zastúpenú matkou Martou Mačudovou, rod. Priatkovou, nar. 13.04.1987, trvale
bytom Príbelce č. 3 o odkúpenie nehnuteľnosti.
II. schvaľuje
1. že, nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Obec Príbelce odpredať v zmysle časti II. bod
tohto uznesenia je pre Obec Príbelce neupotrebiteľným a prebytočným
majetkom.
2. Zámer odpredať z majetku Obce Príbelce nehnuteľnosť - časti pozemku registra EKN parcelné číslo 1124, druh pozemku ostatné plochy, ktorý je zapísaný na LV č.
1111, pre okres: Veľký Krtíš, obec: Príbelce, katastrálne územie: Dolné Príbelce
a to časť pozemkov, ktoré sú zaznačené v geometrickom pláne, ktorý vyhotovil
Ladislav Hornyák, Súkromná geodetická spoločnosť Širákov 110, pod č. 1091623713/2016 dňa 22.04.2016, autorizačne overeného Ing. Jánom Šimunom dňa
25.04.2016 a úradne overeného Ing. Pavlom Novákom dňa 2.5.2016 pod č.j.
116/2016, čo v prírode predstavujú novovytvorené pozemky registra C-KN a to
parcelné číslo 51/2, o výmere 169 m², druh pozemku orná pôda, C-KN parcelné
číslo 52/2, o výmere 159 m², druh pozemku orná pôda, C-KN parcelné číslo 53/3, o
výmere 32 m², druh pozemku trvalý trávny porast, C-KN parcelné číslo 50/10, o
výmere 33 m², druh pozemku trvalý trávny porast a pozemok C-KN parcelné číslo
329, o výmere 124 m2, druh zastavené plochy a nádvoria, ktorý je zapísaný na LV
č. 902, pre okres: Veľký Krtíš, obec: Príbelce, katastrálne územie: Horné Príbelce
ako prípad hodný osobitného zreteľa,
podľa § 9a, bodu 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 – pozemok registra C-KN
parcely č. 285, o výmere 259 m², druh pozemku záhrady a je vo vlastníctve Marty
Mačudovej, rod. Priatkovej, trvale bytom Príbelce č. 3, ktorá zastupuje kupujúcu
maloletú Emu Mačudovú, trvale bytom Príbelce č. 3, a Jána Priatku, trvale bytom
Príbelce č. 3, tieto pozemky dlhodobo užívajú ako záhradku, za kúpnu cenu 1,- € /
1 m² za výmer 191 m² (159+32), čo predstavuje kúpnu cenu 191,- € a za kúpnu
cenu 1,67 € / 1 m² za výmer 326 m² (169+33+124), čo predstavuje celkovú kúpnu
cenu 544,42 €, spolu za kúpnu cenu 735,42 € (slovom sedemstotridsaťpäť eur
a štyridsaťdva centov) pre kupujúcu: Emmu Mačudovú, nar. 17.05.2013, trvale
bytom Príbelce č. 3, zastúpenú matkou Martou Mačudovou, rod. Priatkovou, nar.
13.04.1987, trvale bytom Príbelce č. 3.
III. ukladá
Zverejniť zámer na prevod majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Zodpovedný: Obecný úrad Príbelce
Termín: 31.05.2016

123/2016

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. berie na vedomie
Žiadosť Anny Čieškovej, nar. 30.10.1949, trvale bytom Príbelce č. 4 o odkúpenie
nehnuteľnosti.
II. schvaľuje
1. že, nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Obec Príbelce odpredať v zmysle časti II. bod
tohto uznesenia je pre Obec Príbelce neupotrebiteľným a prebytočným
majetkom.
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2. Zámer odpredať z majetku Obce Príbelce nehnuteľnosť - časť pozemku registra EKN parcelné číslo 1124, druh pozemku ostatné plochy, ktorý je zapísaný na LV č.
1111, pre okres: Veľký Krtíš, obec: Príbelce, katastrálne územie: Dolné Príbelce
a to časť pozemku, ktorá je zaznačená v geometrickom pláne, ktorý vyhotovil
Ladislav Hornyák, Súkromná geodetická spoločnosť Širákov 110, pod č.
10916237-13/2016 dňa 22.04.2016, autorizačne overeného Ing. Jánom Šimunom
dňa 25.04.2016 a úradne overeného Ing. Pavlom Novákom dňa 2.5.2016 pod č.j.
116/2016, čo v prírode predstavuje novovytvorený pozemok registra C-KN a to
parcelné číslo 54/3, o výmere 180 m², druh pozemku trvalý trávny porast.
ako prípad hodný osobitného zreteľa,
podľa § 9a, bodu 8, písm. e) zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, dôvodom osobitného zreteľa je, že odkupovaný pozemok
sa nachádza v bezprostrednom susedstve nehnuteľnosti – pozemku registra C-KN
parcely č. 287, o výmere 278 m², druh pozemku záhrady a je vo vlastníctve
kupujúcej, tento pozemok dlhodobo užíva ako záhradku, za kúpnu cenu 1,- € / 1
m² čo pri výmere 180 m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 180,- € pre kupujúcu:
Annu Čieškovú, nar. 30.10.1949, trvale bytom Príbelce č. 4.
III. ukladá
Zverejniť zámer na prevod majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Zodpovedný: Obecný úrad Príbelce
Termín: 31.05.2016

124/2016

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. berie na vedomie
Žiadosť Anny Vozafovej, nar. 14.05.1960, trvale bytom Príbelce č. 5. o odkúpenie
nehnuteľnosti.
II. schvaľuje
1. že, nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Obec Príbelce odpredať v zmysle časti II. bod
tohto uznesenia je pre Obec Príbelce neupotrebiteľným a prebytočným
majetkom.
2. Zámer odpredať z majetku Obce Príbelce nehnuteľnosť - časť pozemku registra EKN parcelné číslo 1124, druh pozemku ostatné plochy, ktorý je zapísaný na LV č.
1111, pre okres: Veľký Krtíš, obec: Príbelce, katastrálne územie: Dolné Príbelce
a to časť pozemku, ktorá je zaznačená v geometrickom pláne, ktorý vyhotovil
Ladislav Hornyák, Súkromná geodetická spoločnosť Širákov 110, pod č. 1091623713/2016 dňa 22.04.2016, autorizačne overeného Ing. Jánom Šimunom dňa
25.04.2016 a úradne overeného Ing. Pavlom Novákom dňa 2.5.2016 pod č.j.
116/2016, čo v prírode predstavuje novovytvorený pozemok registra C-KN a to
parcelné číslo 56/3, o výmere 24 m², druh pozemku záhrada.
ako prípad hodný osobitného zreteľa,
podľa § 9a, bodu 8, písm. e) zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, dôvodom osobitného zreteľa je, že odkupovaný pozemok sa
nachádza v bezprostrednom susedstve nehnuteľnosti – pozemok registra C-KN
parcely č. 289 , o výmere 218 m², druh pozemku záhrady a je vo vlastníctve matky
kupujúcej Anny Oslíkovej, trvale bytom Príbelce č. 5, tento pozemok dlhodobo
spoločne s matkou užívajú ako záhradku, za kúpnu cenu 1,- € / 1 m² čo pri výmere
24 m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 24,- € pre kupujúcu: Annu Vozafovú, nar.
14.05.1960, trvale bytom Príbelce č. 5.
III. ukladá
Zverejniť zámer na prevod majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Zodpovedný: Obecný úrad Príbelce
Termín: 31.05.2016
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125/2016

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. berie na vedomie
Žiadosť p. Gabriely Chuťkovej, bytom Príbelce č. 237 zo dňa 18.05.2016.

Ing. Tibor Čierny
starosta obce
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