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Z á p i s n i c a  
 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Príbelciach,  

ktoré sa konalo 15.02.2018 v Zasadacej miestnosti Obecného úradu v Príbelciach  

so začiatkom o 18:00 hod. 

Návrh programu:   

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Návrh VZN Obce Príbelce č. 1/2018 o zavedení poskytovania elektronických služieb 

5. Návrh VZN Obce Príbelce č. 2/2018, ktorým sa mení VZN Obce Príbelce č. 1/2017 o určení 

výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy Príbelce a jej súčasti Školskej 

jedálne pri Materskej škole Príbelce so sídlom na území obce Príbelce 

6. Prerokovanie žiadostí organizácií a cirkvi o poskytnutej dotácie z rozpočtu obce na rok 2018 

7. Žiadosť o prevod nehnuteľností 

8. Ponuka na predaj pozemku 

9. Informácie o inventarizácii majetku obce 

10. Informácia o výstavbe nájomných bytov 

11. Rôzne 

12. Uznesenia 

13. Záver 
 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Bod 1/ Otvorenie zasadnutia  
     Starosta obce Ing. Tibor Čierny zahájil zasadnutie OcZ a privítal všetkých prítomných, 

ktorých oboznámil s programom rokovania obecného zastupiteľstva. Navrhol doplniť do programu 

rokovania ako bod 11/ Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2017 a ďalšie body 

sa prečíslujú. Zároveň poslanec Milan Parkáni navrhol, z dôvodu účasti na rokovaní OcZ zástupcov 

organizácie TJD Príbelce Ing. Milana Pavlovkina a Ing. Pavla Kollára bod 6/ Prerokovanie žiadostí 

organizácií a cirkvi o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2018 presunúť ako 4/ a ostatné 

body sa prečíslujú. Starosta obce konštatoval, že rokovanie OcZ je uznášaniaschopné za prítomnosti 

5 poslancov a dal hlasovať za upravený program zasadnutia OcZ.  
  

Uznesenie č. 228/2018 zo dňa 15.02.2018: 

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 

I .  s c h v a ľ u j e  
Upravený program zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

Výsledok hlasovania č. 1:  

Počet prítomných: 5   Počet neprítomných: 2   Nehlasovalo: 0  

 

Za: 5  -  Ing. Zuzana Bosmanová, Ing. Pavel Ďuriš, Milan Parkáni, Ing. Ján Parkáni, Mgr. Ján 

Vozár 

Proti: 0       

Zdržalo sa: 0  

 

 

Bod 2/ Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 Za predsedu návrhovej komisie bol navrhnutý Mgr. Ján Vozár a za členov komisie                     

Ing. Pavel Ďuriš a Ing. Ján Parkáni. Za zapisovateľku bola určená Ing. Zuzana Lupová. Za 

overovateľov zápisnice boli určení Ing. Zuzana Bosmanová a Milan Parkáni. 
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Uznesenie č. 229/2018 zo dňa 15.02.2018 

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 

I .  v o l í  

návrhovú komisiu v zložení: 

    Mgr. Ján Vozár – predseda komisie 

  Ing. Pavel Ďuriš – člen komisie 

  Ing. Ján Parkáni – člen komisie 

 

I I .  b e r i e  n a  v e d o m i e  

a) určenie zapisovateľa: 

Ing. Zuzana Lupová 

 

b) určenie overovateľov zápisnice: 

 Ing. Zuzana Bosmanová 

 Milan Parkáni 

 

 

Výsledok hlasovania č. 2:  

Počet prítomných: 5   Počet neprítomných: 2   Nehlasovalo: 0  

 

Za: 5  -  Ing. Zuzana Bosmanová, Ing. Pavel Ďuriš, Milan Parkáni, Ing. Ján Parkáni, Mgr. Ján 

Vozár 

Proti: 0       

Zdržalo sa: 0  

 

 

Bod 3/ Kontrola plnenia uznesení 

 

226/2017 Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 

I I .  o d p o r ú č a  

Mgr. Balážovej podať novú žiadosť v zmysle VZN č. 2/2017 o podmienkach 

poskytovania dotácií Od účesu po čepiec. 

 

227/2017 Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 

I I .  u k l a d á  

Vyzvať Ing. Ján Selského, aby podal písomnú žiadosť a obecné zastupiteľstvo sa 

jeho žiadosťou bude zaoberať. 

Zodpovedný: Obecný úrad Príbelce   Termín: 31.12.2017 

 

Starosta obce informoval poslancov OcZ, že tieto uznesenia boli splnené. 

 

Uznesenie č. 230/2018 zo dňa 15.02.2018: 

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 
I .  b e r i e  n a  v e d o m i e   

Kontrolu plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Príbelciach. 

 

Výsledok hlasovania č. 3:  

Počet prítomných: 5   Počet neprítomných: 2   Nehlasovalo: 0  

 

Za: 5 -  Ing. Zuzana Bosmanová, Ing. Pavel Ďuriš, Milan Parkáni, Ing. Ján Parkáni, Mgr. Ján 

Vozár 

Proti: 0       

Zdržalo sa: 0  
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Bod 4/ Prerokovanie žiadostí organizácií a cirkvi o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 

2018 
Ing. Lupová informovala poslancov OcZ o žiadostiach jednotlivých organizácií a cirkvi o 

poskytnutie dotácií z rozpočtu obce Príbelce na rok 2018 v celkovej sume 6200,- Eur. Zároveň Ing. 

Lupová podala informáciu, že v rozpočte obce na rok 2018 je schválená suma 5 000,- Eur na 

dotácie pre organizácie a cirkev.  

O slovo sa prihlásil zo zástupcov organizácie TJD Príbelce Ing. Milan Pavlovkin, ktorý 

podal podrobné informácie o činnosti tejto organizácie. Zároveň sa o slovo prihlásil aj Ing. Pavel 

Kollár, ktorý objasnil, že z dôvodu účinkovania TJD Príbelce v V. lige boli navýšené náklady na jej 

činnosť. Poslanec Ing. Ján Parkáni poukázal na to, že v TJD Príbelce momentálne nehrajú hráči 

z obce Príbelce. Poslanec Milan Parkáni podotkol, že účasť TJD Príbelce v V. lige je na vyššej 

úrovni. 

 

Starosta obce navrhol prerozdeliť dotácie nasledovne: 

CZ ECAV Príbelce      700,- Eur 

ŠSK Príbelce       700,- Eur 

DHZO Príbelce      700,- Eur 

TJD Príbelce               3 000,- Eur 

 

Ing. Bosmanová upozornila, že zástupcovia iných organizácií sa nezúčastnili zasadnutia 

OcZ, preto navrhla prerozdeliť dotácie nasledovne: 

CZ ECAV Príbelce      500,- Eur 

ŠSK Príbelce       500,- Eur 

DHZO Príbelce      500,- Eur 

TJD Príbelce               3 500,- Eur 

 

Poslanec Ing. Ján Parkáni ako zástupca za organizáciu DHZO Príbelce informoval, že 

DHZO Príbelce sa pravidelne zúčastňuje na rôznych hasičských súťažiach a organizuje aj hasičské  

súťaže v obci. 

 

Po rozprave prišlo k hlasovaniu, ktoré predložil starosta obce: 

CZ ECAV Príbelce      700,- Eur 

ŠSK Príbelce       700,- Eur 

DHZO Príbelce      700,- Eur 

TJD Príbelce               3 000,- Eur 

 

 

Výsledok hlasovania: 

Za: 2  -  Milan Parkáni, Ing. Ján Parkáni 

Proti: 1 – Ing. Zuzana Bosmanová       

Zdržalo sa: 2 – Ing. Pavel Ďuriš, Mgr. Ján Vozár  

 

 Na základe hlasovania tento návrh nebol schválený. 
 

 

Poslanec Mgr. Ján Vozár navrhol prerozdeliť dotácie nasledovne: 

CZ ECAV Príbelce      700,- Eur 

ŠSK Príbelce       700,- Eur 

DHZO Príbelce      700,- Eur 

TJD Príbelce               2 900,- Eur 

 

Poslanci OcZ s návrhom poslanca Mgr. Jána Vozára súhlasili a prijali nasledovné uznesenie: 
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Uznesenie č. 231/2018 zo dňa 15.02.2018: 

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 

I .  b e r i e  n a  v e d o m i e  

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Príbelce na rok 2018. 

 

II. schvaľuje 

1. Dotácie z rozpočtu obce na rok 2018 pre organizácie a cirkev nasledovne: 

CZ ECAV Príbelce 700,00 Eur 

ŠSK Príbelce  700,00 Eur 

DHZO Príbelce 700,00 Eur 

TJD Príbelce            2 900,00 Eur 

 

2. Podpísať zmluvy o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Príbelce v roku 2018. 

Zodpovedný: Obecný úrad   Termín: 31.03.2018 

 

Výsledok hlasovania č. 4:  

Počet prítomných: 5   Počet neprítomných: 2   Nehlasovalo: 0  

 

Za: 4  -  Ing. Pavel Ďuriš, Milan Parkáni, Ing. Ján Parkáni, Mgr. Ján Vozár 

Proti: 1 – Ing. Zuzana Bosmanová       

Zdržalo sa: 0  

 

 

Bod 5/ Návrh VZN Obce Príbelce č. 1/2018 o zavedení poskytovania elektronických služieb 
Ing. Lupová informovala o zákone č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu 

pôsobnosti verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o eGovernmente) zo dňa 

04.septembra 2013, ktorý upravuje spôsob výkonu verejnej moci v elektronickej podobe jednotným 

spôsobom pre všetky orgány verejnej moci. Na základe tohto zákona vznikla obciam a mestám 

povinnosť od 1. novembra 2016 poskytovať elektronické služby a komunikovať s občanmi 

elektronicky. Obec Príbelce v rámci projektu Dátové centrum obcí a miest (DCOM) poskytuje 

technické a programové prostriedky na výkon verejnej moci elektronicky, na prevádzkovanie 

informačných systémov verejnej správy v ich správe a na zabezpečenie základných činností v 

oblasti elektronického výkonu vnútorných agend a prevádzku ostatných informačných systémov, 

ktoré obec používa. Umožňuje rýchlejšiu a efektívnejšiu komunikáciu medzi obecnými úradmi 

a občanmi 

Keďže poslanci nemali ďalšie otázky, starosta obce dal hlasovať za tento návrh VZN. 

 

Uznesenie č. 232/2018 zo dňa 15.02.2018: 

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 

I .  s c h v a ľ u j e  

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Príbelce č. 1/2018 o zavedení poskytovania elektronických 

služieb. 

 
Výsledok hlasovania č. 5:  

Počet prítomných: 5  Počet neprítomných: 2   Nehlasovalo: 0  

 

Za: 5  -  Ing. Zuzana Bosmanová, Ing. Pavel Ďuriš, Milan Parkáni, Ing. Ján Parkáni, Mgr. Ján 

Vozár 

Proti: 0       

Zdržalo sa: 0  
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Bod 6/ Návrh VZN Obce Príbelce č. 2/2018, ktorým sa mení VZN Obce Príbelce č. 1/2017 

o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy Príbelce a jej súčasti 

Školskej jedálne pri Materskej škole Príbelce so sídlom na území obce Príbelce 

Ing. Lupová oboznámila poslancov OcZ o výpočte dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa 

Materskej školy Príbelce a jej súčasti Školskej jedálne pri MŠ Príbelce. Celková výška dotácie 

predstavuje spolu 55 047,20 Eur. 

 

 

P.č. 

 

Názov školy a 

školského 

zariadenia 

Koeficient 

podľa NV 

SR č. 

668/2004 

Z.z. 

 

Jednotkový 

koeficient 

 

 

Počet detí 

 

Výška 

dotácie na 

dieťa v € 

 

Spolu v € 

/kalendárny 

rok 

 

1. 

Materská škola 

Príbelce a jej 

súčasť Školská 

jedáleň pri 

Materskej škole 

Príbelce 

 

 

27,3 + 3,9 

 

 

84,17 

 

 

20 

 

 

2 626,10 

 

 

52 522,00 

2. Materská škola 

Príbelce a jej 

súčasť Školská 

jedáleň pri 

Materskej škole 

Príbelce 

 

 

1,5 

 

 

84,17 

 

 

20 

 

 

126,26 

 

 

2 525,20 

 

Keďže poslanci OcZ nemali ďalšie otázky, starosta obce dal hlasovať za schválenie tohto návrhu 

VZN. 

 

Uznesenie č. 233/2018 zo dňa 15.02.2018: 

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 

I .  s c h v a ľ u j e  

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Príbelce č. 2/2018, ktorým sa mení a Všeobecne záväzné 

nariadenie Obce Príbelce č. 1/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej 

školy Príbelce a jej súčasti Školskej jedálne pri Materskej škole Príbelce so sídlom na území obce 

Príbelce. 

 

Výsledok hlasovania č. 6:  

Počet prítomných: 5  Počet neprítomných: 2   Nehlasovalo: 0  

 

Za: 5  -  Ing. Zuzana Bosmanová, Ing. Pavel Ďuriš, Milan Parkáni, Ing. Ján Parkáni, Mgr. Ján 

Vozár 

Proti: 0       

Zdržalo sa: 0  
 

 Bod 7/ Žiadosť o prevod nehnuteľností 

Starosta obce podal informáciu o žiadosti p. Jána Oláha a p. Eriky Oláhovej, trvale bytom 

Príbelce č. 263 o kúpu časti pozemku registra E-KN parcelné číslo 1221 o celkovej výmere 

10 643m2, druh pozemku ostatné plochy, ktorý je zapísaný na LV č. 1111, katastrálne územie: 

Dolné Príbelce, v katastri nehnuteľností je predmetná časť nehnuteľnosti označená ako pozemok 

registra C-KN parcelné číslo 589/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 

10 896 m2, a to časť pozemku, ktorá je zaznačená v geometrickom pláne, čo v prírode predstavuje 

novovytvorený pozemok registra C-KN a to parcelné číslo 589/4, o výmere 149 m², druh pozemku 

zastavané plochy a nádvoria.  
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Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že odkupovaný pozemok sa nachádza 

v bezprostrednom susedstve nehnuteľnosti – pozemok registra C-KN parcely č. 133, o výmere 2174 

m², druh pozemku zastavané plochy a nádvoria a stavby rodinného domu č. s. 263, ktorá sa 

nachádza na pozemku parcelné číslo C-KN 133 a tieto sú vo výlučnom vlastníctve kupujúcich, 

tento pozemok majú oplotený, využívajú ako predzáhradku a s Obcou Príbelce majú uzatvorenú 

Zmluvu o nájme pozemku zo dňa 25.11.2014, za kúpnu cenu 1,- € / 1 m² čo pri výmere 149 m² 

predstavuje celkovú kúpnu cenu 149,- €. Následne starosta obce upozornil poslancov OcZ, že 

zverejnenie zámeru o spôsobe predaja nehnuteľnosti z majetku obce sa schvaľuje trojpätinovou 

väčšinou všetkých poslancov. 

 

Uznesenie č. 234/2018 zo dňa 15.02.2018: 

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 

I .  be r i e  na  ve domi e  

Žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti – žiadatelia: Ján Oláh a Erika Oláhová, bytom Príbelce č. 263. 

 

I I .  s c h v a ľ u j e   

1. že, nehnuteľnosť, ktorú 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 – časť pozemku registra E-KN parcelné 

číslo 1221 o celkovej výmere 10 643m2, druh pozemku ostatné plochy, ktorý je zapísaný na LV č. 

1111, pre okres: Veľký Krtíš, obec: Príbelce, katastrálne územie: Dolné Príbelce, v katastri 

nehnuteľností je predmetná časť nehnuteľnosti označená ako pozemok registra C-KN parcelné číslo 

589/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 10 896 m2, a to časť 

pozemku, ktorá je zaznačená v geometrickom pláne, ktorý vyhotovil Oto Filip, GEOMERKART, s. 

r. o., Komenského 3, 990 01  Veľký Krtíš, pod č. 36046728-128/2017 dňa 11.10.2017, autorizačne 

overeného Ing. Jánom Šimunom dňa 12.10.2017 a úradne overeného Ing. Zuzanou Kelementovou 

dňa 19.10.2017 pod č.j. 284/2017, čo v prírode predstavuje novovytvorený pozemok registra C-KN 

a to parcelné číslo 589/4, o výmere 149 m², druh pozemku zastavané plochy a nádvoria 

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 hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že odkupovaný pozemok sa 

nachádza v bezprostrednom susedstve nehnuteľnosti – pozemok registra C-KN parcely č. 133, 

o výmere 2174 m², druh pozemku zastavané plochy a nádvoria a stavby rodinného domu č. s. 263, 

ktorá sa nachádza na pozemku parcelné číslo C-KN 133 a tieto sú vo výlučnom vlastníctve 

kupujúcich, tento pozemok majú oplotený, využívajú ako predzáhradku a s Obcou Príbelce majú 

uzatvorenú Zmluvu o nájme pozemku zo dňa 25.11.2014, za kúpnu cenu 1,- € / 1 m² čo pri výmere 

149 m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 149,- € pre kupujúcich: Jána Oláha, nar. 13.04.1967, 

a Eriku Oláhovú, rod. Malnoczkú, nar. 19.11.1969, trvale bytom Príbelce 263, 991 25 Čebovce. 

 

I I I .  u k l a d á  

 Zverejniť zámer na prevod majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa. 
Zodpovedný: Obecný úrad Príbelce    Termín: 28.02.2018 

 

Výsledok hlasovania č. 7:  

Počet prítomných: 5   Počet neprítomných: 2   Nehlasovalo: 0  

 

Za: 5  -  Ing. Zuzana Bosmanová, Ing. Pavel Ďuriš, Milan Parkáni, Ing. Ján Parkáni, Mgr. Ján 

Vozár 

Proti: 0       

Zdržalo sa: 0  
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Bod 8/ Ponuka na predaj pozemku 

Starosta obce informoval poslancov o ponuke na predaj pozemku cintorína v dolnej                   

časti  obce od Ing. Jána Selského. Celková výmera pozemkov predstavuje 3845 m2. Sumu 3845,00 

Eur navrhol vyplatit v troch splátkach za tri roky. 

Poslanci Ing. Zuzana Bosmanová, ako aj Milan Parkáni sa vyjadrili, že súhlasia s ponukou Ing. Jána 

Selského. Starosta obce povedal, že obecný úrad pripraví kúpnu zmluvu s vlastníkom pozemku 

s uvedenými podmienkami na odkúpenie daných pozemkov na najbližšie zasadnutie OcZ. 

 

Uznesenie č. 235/2018 zo dňa 15.02.2018: 

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 

I .  b e r i e  n a  v e d o m i e  

Ponuku na predaj pozemku cintorína v dolnej časti obce od Ing. Jána Selského. 

 

I I .  u k l a dá   

Pripraviť kúpnu zmluvu s vlastníkom pozemku s uvedenými podmienkami na odkúpenie daných 

pozemkov. 

Zodpovedný: Obecný úrad Príbelce Termín: do najbližšieho zasadnutia OcZ 

 

Výsledok hlasovania č. 8:  

Počet prítomných: 5   Počet neprítomných: 2   Nehlasovalo: 0  

 

Za: 5  -  Ing. Zuzana Bosmanová, Ing. Pavel Ďuriš, Milan Parkáni, Ing. Ján Parkáni, Mgr. Ján 

Vozár 

Proti: 0       

Zdržalo sa: 0  

 

 

Bod 9/ Informácia o inventarizácii majetku obce 

Ing. Lupová stručne informovala poslancov OcZ o vykonanej inventarizácii majetku Obce 

Príbelce k 31.12.2017. 

 

Uznesenie č. 236/2018 zo dňa 15.02.2018: 

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 

I .  b e r i e  n a  v e d o m i e  

Informáciu o inventarizácii majetku obce. 

 

Výsledok hlasovania č. 9:  

Počet prítomných: 5   Počet neprítomných: 2   Nehlasovalo: 0  

 

Za: 5  -  Ing. Zuzana Bosmanová, Ing. Pavel Ďuriš, Milan Parkáni, Ing. Ján Parkáni, Mgr. Ján 

Vozár 

Proti: 0       
Zdržalo sa: 0  

 

Bod 10/ Informácia o stave výstavby nájomných bytov 

Starosta obce podal informáciu o prebiehajúcich prácach vo vnútorných priestoroch 

nájomných bytov, a to obklady v kúpeľniach a kuchyniach, dlažba v predsieňach a vstupných 

chodbách, maľovanie stien jednotlivých izieb a nakoniec dôjde ku kladeniu plávajúcich podláh. 

Poslanec Milan Parkáni sa informoval ohľadom kolaudácie nájomných bytov. Starosta obce 

odpovedal, že kolaudácia sa plánuje do konca mesiaca marec 2018 v prípade priaznivého počasia, 

že sa podarí zrealizovať aj vonkajšie terénne úpravy, príjazdovú komunikáciu a parkoviská. 

V prípade nepriaznivého počasia sa to môže posunúť na mesiac apríl 2018.  
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Ďalej poslanec Milan Parkáni konštatoval, že jednotlivým žiadateľom o nájomné byty nebol 

umožnený výber konkrétneho bytu. Starosta obce odpovedal, že až po schválení žiadostí bytovou 

komisiou, bude žiadateľovi umožnený výber bytu. Poslankyňa Ing. Zuzana Bosmanová sa 

informovala ohľadom kritérií prideľovania nájomných bytov. Starosta obce odpovedal, že kritériá si 

zvolí bytová komisia v súlade s platným VZN č. 3/2016. Súčasne navrhol zriadiť bytovú komisiu zo 

všetkých poslancov OcZ spolu so zástupcami obce. 

 

Uznesenie č. 237/2018 zo dňa 15.02.2018: 

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 

I .  b e r i e  n a  v e d o m i e  

Informáciu o výstavbe nájomných bytov. 

 

II .  s c h v a ľ u j e   

V zmysle čl. 4 ods. 1 VZN Obce Príbelce č. 3/2016 o podmienkach prideľovania a užívania 

obecných nájomných bytov bytovú komisiu v zložení: 

Ing. Zuzana Bosmanová 

Mgr. Milan Cesnak 

Ing. Pavel Ďuriš 

Ing. Drahomír Oslík 

Ing. Ján Parkáni 

Milan Parkáni 

Mgr. Ján Vozár 

Ing. Tibor Čierny 

Ing. Zuzana Lupová 

 

Výsledok hlasovania č. 10:  

Počet prítomných: 5   Počet neprítomných: 2   Nehlasovalo: 0  

 

Za: 4  -  Ing. Pavel Ďuriš, Milan Parkáni, Ing. Ján Parkáni, Mgr. Ján Vozár 

Proti: 0       

Zdržalo sa: 1 – Ing. Zuzana Bosmanová 

 

 Ďalej starosta obce informoval poslancov o potrebe prijatia úveru vo výške                    

42 000,00 Eur z Prima banka Slovensko, a. s., Žilina, ktoré budú použité na dofinancovanie 

obstarania technickej vybavenosti k nájomným bytom, v zmysle zmluvy o budúcej zmluve 

dovybavenie bytov rozvodmi pre TV a internet a zmenu podlahy vo vstupných chodbách 

z plávajúcej podlahy na keramickú dlažbu. 

 

Uznesenie č. 238/2018 zo dňa 15.02.2018: 

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 

I .  s c h v a ľ u j e  

Prijatie Municipálneho úveru  - Klasik (ďalej len „úver“) vo výške 42 000,00 Eur poskytnutého zo 

strany Prima banka Slovensko, a. s., so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, 
IČO: 31 575 951, IČ DPH: SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu 

v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L (ďalej len „banka“) za podmienok dojednaných 

v príslušnej úverovej zmluve. 

Účel investičného úveru bude dofinancovanie obstarania technickej vybavenosti k nájomným 

bytom, 12 b. j., dovybavenie bytov rozvodmi pre TV a internet a zmenu podlahy vo vstupných 

chodbách z plávajúcej podlahy na keramickú dlažbu. 
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Výsledok hlasovania č. 11:  

Počet prítomných: 5   Počet neprítomných: 2   Nehlasovalo: 0  

 

Za: 5  -  Ing. Zuzana Bosmanová, Ing. Pavel Ďuriš, Milan Parkáni, Ing. Ján Parkáni, Mgr. Ján 

Vozár 

Proti: 0       

Zdržalo sa: 0  

 

 

Bod 11/ Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2017 

 Ing. Zuzana Lupová prečítala Správu o vnútornej kontrolnej činnosti za rok 2017, ktorú 

vypracovala Ing. Slávka Čerpáková, hlavná kontrolórka obce Príbelce. 

 

Uznesenie č. 239/2018 zo dňa 15.02.2018: 

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 

I .  b e r i e  n a  v e d o m i e  

Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2018. 

 

Výsledok hlasovania č. 12:  

Počet prítomných: 5  Počet neprítomných: 2   Nehlasovalo: 0  

 

Za: 5  -  Ing. Zuzana Bosmanová, Ing. Pavel Ďuriš, Milan Parkáni, Ing. Ján Parkáni, Mgr. Ján 

Vozár 

Proti: 0       

Zdržalo sa: 0  

 

 

Bod 12/ Rôzne 

V bode rôzne starosta obce informoval poslancov OcZ o rozhodnutí Okresného úradu Veľký 

Krtíš, katastrálneho odboru, o prerušení návrhu na vklad vlastníckeho práva na základe Kúpnej 

zmluvy zo dňa 27.03.2017 na prevod vlastníctva k nehnuteľnostiam medzi Obcou Príbelce 

a Máriou Györgyovou, rod. Chovanovou, bytom Príbelce č. 103, z dôvodu potreby doplnenia 

vecného práva – predkupného práva predávajúceho v článkoch IX. a XI. do dodatku ku kúpnej 

zmluve. 

 

Uznesenie č. 240/2018 zo dňa 15.02.2018: 

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 

I .  s c h v a ľ u j e  

Podpísanie dodatku ku kúpnej zmluve zo dňa 27.03.2017 na prevod vlastníctva k nehnuteľnostiam 

spojenú s vecným právom – predkupným právom k nehnuteľnostiam medzi Obcou Príbelce 

a Máriou Györgyovou, rod. Chovanovou, bytom Príbelce č. 103, ohľadom doplnenia vecného práva 

– predkupného práva predávajúceho v článkoch IX. a XI. kúpnej zmluvy. 

Zodpovedný: Obecný úrad Príbelce         Termín: 28.02.2018 

 

Výsledok hlasovania č. 13:  

Počet prítomných: 5   Počet neprítomných: 2   Nehlasovalo: 0  

 

Za: 5  -  Ing. Zuzana Bosmanová, Ing. Pavel Ďuriš, Milan Parkáni, Ing. Ján Parkáni, Mgr. Ján 

Vozár 

Proti: 0       

Zdržalo sa: 0  
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Starosta obce ďalej podal informáciu o prijatí Petronely Martinovej do pracovného pomeru 

v rámci projektu „Praxou k zamestnaniu“ cez ÚPSVaR vo Veľkom Krtíši, a to od 01.01.2018 do 

30.6.2018, ako aj o umožnení 7 pracovníkom pracovať na aktivačných prácach formou menších 

obecných služieb od 01.02.2018 do 30.06.2018 na 4 hod. denne. 

Následne informoval poslancov OcZ, že Ing. Petronela Viazaničková požiadala o skončenie 

pracovného pomeru dohodou k 28.02.2018. 

 O slovo z radu občanov sa prihlásil pán Pavol Kollár, ktorý sa informoval, či sa počas 

výstavby nájomných bytov menila projektová dokumentácia. Starosta obce odpovedal, že k zmene 

projektovej dokumentácie nedošlo. Následne sa informoval ohľadom kontrolného dňa poslancov na 

stavbe nájomných bytov. Starosta obce odpovedal, že sa konala obhliadka nájomných bytov, na 

ktorej sa zo všetkých pozvaných poslancov zúčastnili dvaja poslanci OcZ. 

 Ďalej sa o slovo z radu občanov prihlásil MUDr. Karol Tenk, ktorý sa informoval ohľadom 

vysypania stavebného materiálu smerom od strelnice, a následne predložil fotodokumentáciu. 

Starosta obce odpovedal, že o tomto odpade nemá vedomosť. Potom MUDr. Karol Tenk upozornil 

na zvýšené množstvo odpadu na zbernom mieste v hornej časti obce pri požiarnej zbrojnici. 

Starosta obce odpovedal, že zberné miesto priebežne čistia pracovníci v rámci menších obecných 

služieb. Poslankyňa Ing. Zuzana Bosmanová poukázala na to, že zberný dvor by mal byť 

uzamknutý, ktorý by mal správcu. Starosta obce podal informáciu ohľadom prebiehajúceho 

vypracovávania projektu na vybudovanie zberného dvora v obci a o pláne podať projekt na dotáciu 

na zberný dvor. 

  

 

Bod 13/ Uznesenia 
Mgr. Ján Vozár prečítal súborné schválené uznesenia OcZ. 

 

Bod 14/ Záver 

 Starosta obce sa poďakoval poslancom OcZ za aktívnu účasť na zasadnutí OcZ, 

skonštatoval, že program zasadnutia OcZ bol prerokovaný a vyhlásil rokovanie za ukončené. 

 

V Príbelciach, dňa 15.02.2018                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Zapísala: Ing. Zuzana Lupová              .........................................   

 

Overovatelia: 

      ....................................... 

Ing. Zuzana Bosmanová    

       ........................................... 

Milan Parkáni 

 

 

 

 

 
                 ..................................................... 

                             I n g .  T i b o r  Č i e r n y   

                starosta obce 

 

 

Príloha: Prezenčná listina 


