Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Príbelciach,
ktoré sa konalo 01.10.2018 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 Rozpočtového opatrenia č. 1/2018
5. Návrh na predaj nehnuteľností
6. Rôzne
7. Uznesenia
8. 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. Následne starosta obce
konštatoval, že rokovanie OcZ je uznášaniaschopné a dal hlasovať za program zasadnutia OcZ.
Uznesenie č. 278/2018 zo dňa 01.10.2018:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. schvaľuje
Program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Výsledok hlasovania č. 1:
Počet prítomných: 5

Počet neprítomných: 2

Nehlasovalo: 0

Za: 5 - Ing. Zuzana Bosmanová, Ing. Pavel Ďuriš, Ing. Ján Parkáni, M. 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 Ing. Ján Parkáni a za členov komisie Mgr. Ján
Vozár a Ing. Pavel Ďuriš. Za zapisovateľku bola určená Ing. Zuzana Lupová. Za overovateľov
zápisnice boli určení Ing. Zuzana Bosmanová a Milan Parkáni.
Uznesenie č. 279/2018 zo dňa 01.10.2018:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. volí
návrhovú komisiu v zložení:
Ing. Ján Parkáni
Mgr. Ján Vozár
Ing. Pavel Ďuriš
II. berie na vedomie
a) určenie zapisovateľa:
Ing. Zuzana Lupová
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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, Ing. Ján Parkáni, M. Parkáni, Mgr. Ján Vozár
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Bod 3/ Kontrola plnenia uznesení
272/2018
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
II. ukladá
Zabezpečiť podpísanie kúpnej zmluvy na kúpu bytov a technickej vybavenosti
č. Príbelce BD/ 2018 s dohodnutými podmienkami.
Termín: 31.08.2018
Zodpovedný: Obecný úrad Príbelce
273/2018

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
III. ukladá
Zverejniť zámer na prevod majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Zodpovedný: Obecný úrad Príbelce
Termín: 31.08.2018

277/2018

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
II. ukladá
Zabezpečiť podpísanie zmluvy o poskytnutie dotácie pre ŠSK Príbelce.
Termín: 31.08.2018
Zodpovedný: Obecný úrad Príbelce

Starosta obce konštatoval, že tieto uznesenia boli splnené. Zároveň informoval poslancov OcZ, že
Spoločenstvo božej lásky zobralo späť svoju žiadosť o zriadenie neverejného pohrebiska – hrobky.
Uznesenie č. 280/2018 zo dňa 01.10.2018:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. berie na vedomie
Kontrolu plnenia uznesení.
Výsledok hlasovania č. 3:
Počet prítomných: 5

Počet neprítomných: 2

Nehlasovalo: 0

Za: 5 - Ing. Zuzana Bosmanová, Ing. Pavel Ďuriš, Ing. Ján Parkáni, M. Parkáni, Mgr. Ján Vozár
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Bod 4/ Návrh Rozpočtového opatrenia č. 1/2018
Ing. Lupová oboznámila poslancov OcZ o vypracovanom návrhu Rozpočtového opatrenia
č. 1/2018. Keďže poslanci OcZ nemali žiadne otázky, starosta obce dal hlasovať za tento
predložený návrh Rozpočtového opatrenia č. 1/2018.
Uznesenie č. 281/2018 zo dňa 01.10.2018:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č. 1/2018 navýšením rozpočtu v príjmovej aj výdavkovej časti o 88 284,- Eur
na čiastku 985 307,- Eur.
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Výsledok hlasovania č. 4:
Počet prítomných: 5

Počet neprítomných: 2

Nehlasovalo: 0

Za: 5 - Ing. Zuzana Bosmanová, Ing. Pavel Ďuriš, Ing. Ján Parkáni, M. Parkáni, Mgr. Ján Vozár
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Bod 5/ Návrh na predaj nehnuteľností
Starosta obce informoval poslancov OcZ o zverejnenom zámere na predaj nehnuteľného
majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre kupujúcich Milana Parkániho a Evu
Parkániovú, trvale bytom Príbelce s. č. 138, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere
68m2 za kúpnu cenu 1,00 €/1m2, čo predstavuje celkovú kúpnu cenu 68,00 € a tento pozemok
využívajú ako predzáhradku rodinného domu.
Uznesenie č. 282/2018 zo dňa 01.10.2018:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. berie na vedomie
predaj majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, predaj pozemku vo vlastníctve Obce
Príbelce, a to:
časť pozemku registra E-KN parcelné číslo 1221 o celkovej výmere 10 605 m2, 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 10 842 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. 36046728-51/2018
dňa 25.04.2018, autorizačne overeného Ing. Jánom Šimunom dňa 26.04.2018 a úradne overeného
Ing. Zuzanou Kelementovou dňa 03.05.2018 pod č.j. 116/2018, čo v prírode predstavuje
novovytvorený pozemok registra C-KN a to parcelné číslo 589/5, o výmere 68 m², druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria v prospech kupujúcich: Milana Parkániho, nar. 10.02.1968, a Evu
Parkániovú, rod. Tučekovú, nar. 11.11.1962, trvale bytom Príbelce 138, 991 25 Čebovce za kúpnu
cenu 1,00 € / 1 m² čo pri výmere 68 m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 68,00 €.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že odkupovaný pozemok sa nachádza
v bezprostrednom susedstve nehnuteľností – pozemkov registra C-KN parcely č. 338/2, o výmere
131 m² a parcely č. 341/2, o výmere 36 m2, druh pozemkov zastavané plochy a nádvoria a stavby
rodinného domu č. s. 138, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve kupujúcich a tento pozemok využívajú
ako predzáhradku.
II. ukladá
Zabezpečiť podpísanie kúpnej zmluvy s dohodnutými podmienkami v termíne do 31.10.2018.
Zodpovedný: Obecný úrad Príbelce
Výsledok hlasovania č. 6:
Počet prítomných: 5

Počet neprítomných: 2

Nehlasovalo: 0

Za: 5 - Ing. Zuzana Bosmanová, Ing. Pavel Ďuriš, Ing. Ján Parkáni, M. Parkáni, Mgr. Ján Vozár
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
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Bod 6/ Rôzne
Starosta obce informoval poslancov OcZ o žiadosti CZ ECAV Príbelce o navýšenie dotácie
z rozpočtu obce na stavebné úpravy modlitebne a jej okolia vo výške 375,- €. Poslanci jednohlasne
navrhli schválenie dotácie pre CZ ECAV Príbelce vo výške 400,- €.
Uznesenie č. 283/2018 zo dňa 01.10.2018:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. berie na vedomie
Žiadosť CZ ECAV Príbelce o navýšenie dotácie z rozpočtu Obce Príbelce pre rok 2018.
II. schvaľuje
Poskytnutie dotácie pre CZ ECAV Príbelce na stavebné úpravy modlitebne a jej okolia vo výške
400,- € .
III. ukladá
Zabezpečiť podpísanie zmluvy o poskytnutie dotácie pre CZ ECAV Príbelce.
Termín: 15.10.2018
Zodpovedný: Obecný úrad Príbelce
Výsledok hlasovania č. 7:
Počet prítomných: 5

Počet neprítomných: 2

Nehlasovalo: 0

Za: 5 - Ing. Zuzana Bosmanová, Ing. Pavel Ďuriš, Ing. Ján Parkáni, M. Parkáni, Mgr. Ján Vozár
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Ďalej starosta obce v bode rôzne informoval o sťažnosti p. Pavla Kollára proti postupom
starostu obce pri vybavovaní žiadostí o sprístupnenie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov adresovanú Komisii na vybavovanie sťažnosti.
Zároveň Ing. Lupová prečítala žiadosť p. Pavla Kollára o prerokovanie výzvy o verejné
zhromaždenie obyvateľov obce Príbelce zo zameraním na skutočnosť ukončenia volebného obdobia
volebných zástupcov obce, ktorá bola adresovaná obecnému zastupiteľstvu a starostovi obce.
Poslanci OcZ sa poďakovali za upozornenie a jednohlasne sa uzhodli na tom, že každý
občan, ktorý má problém verejne prezentovať svoje pochybnosti /ako sa píše v liste p. Kollára/,
môže ich prezentovať na najbližšom zasadnutí OcZ. Navrhli, aby sa na túto žiadosť reagovalo
listom.
Uznesenie č. 284/2018 zo dňa 01.10.2018:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. berie na vedomie
Písomnú žiadosť p. Pavla Kollára a navrhuje vyriešiť túto záležitosť listom.
Výsledok hlasovania č. 4:
Počet prítomných: 5

Počet neprítomných: 2

Nehlasovalo: 0

Za: 5 - Ing. Zuzana Bosmanová, Ing. Pavel Ďuriš, Ing. Ján Parkáni, M. Parkáni, Mgr. Ján Vozár
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Starosta obce ďalej v bode rôzne informoval poslancov OcZ o prijatí zamestnanca, Pavla
Keťka, v rámci projektu ÚPSVaR Cesta na trh práce na vykonávanie pomocných prác na obecnom
úrade.
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Ďalej starosta obce v bode rôzne podal informáciu o ukončení rekonštrukcie miestnej
komunikácie v obci Príbelce, v úseku od križovatky I/75 (pri rodinnom dome č. 124) až po koniec
miestnej časti Príkľak (pri rodinnom dome č 210), ktorá bola vykonaná spoločnosťou RENOVIA,
s. r. o. Zvolen v dňoch 24.09. a 25.09.2018. Zároveň oboznámil poslancov OcZ, že boli upravené aj
krajnice miestnej komunikácie v časti obce Príkľak.
Starosta obce ďalej informoval o ukončení prístavby a rekonštrukcie hasičskej zbrojnice –
I. etapa v celkovej sume 36 106,42 Eur spoločnosťou STEAM, Jozef Šaranko, Veľký Krtíš.
Zároveň podal informáciu, že bola schválená dotácia na prístavbu a rekonštrukciu hasičskej
zbrojnice – II. etapa v sume 30 000,- Eur z Ministerstva vnútra SR.
Starosta obce informoval poslancov o zozname zaregistrovaných kandidátov pre voľby
starostu obce, ako aj pre voľby do obecného zastupiteľstva, ktoré sa budú konať dňa 10.11.2018.
Ďalej starosta obce podal informáciu, že dňa 21.10.2018 o 14.00 hod. sa bude konať
kultúrne podujatie Úcta k starším.
Potom starosta obce oboznámil poslancov OcZ, že psy p. Jána Ondrejku, ktorý je v Ústave
na výkon trestu odňatia slobody v Želiezovciach, boli umiestnené do útulku v Lučenci.
Poslanec Milan Parkáni upozornil na hydranty, ktoré vyčnievajú z miestnej komunikácie
a pri zimnej údržbe miestnych komunikácií môže dôjsť k ich poškodeniu.
Poslankyňa Ing. Zuzana Bosmanová opätovne upozornila na využívanie suchého WC pri
budove kultúrneho domu. Starosta obce oboznámil poslancov OcZ, že pri úprave verejného
priestranstva pred obecným úradom sa plánuje zrušiť suché WC, ktoré bude prerobené na skladové
priestory. Zároveň navrhol prepojenie týchto priestorov s budovou kultúrneho domu.
Bod 7/ Uznesenia
Ing. Ján Parkáni prečítal súborné schválené uznesenia OcZ.
Bod 8/ 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 01.10.2018
Zapísala: Ing. Zuzana Lupová

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

Overovatelia:
.......................................
Ing. Zuzana Bosmanová
...........................................
Milan Parkáni

.....................................................
Ing. Tibor Čiern y
starosta obce
Príloha: Prezenčná listina
5

