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Z á p i s n i c a  
 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Príbelciach,  

ktoré sa konalo 21.01.2019 v Zasadacej miestnosti Obecného úradu v Príbelciach  

so začiatkom o 18:00 hod. 

Program rokovania:   

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Návrh VZN Obce Príbelce č. 1/2019, ktorým sa mení dopĺňa 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 v znení Všeobecne záväzného nariadenia Obce Príbelce č. 2/2018 

5. Návrh rozpočtového opatrenia č. 1/2019 

6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Príbelce na obdobie január – jún 2019 

7. Rôzne  

8. Uznesenia 

9. 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. Zároveň sa opýtal poslancov, 

či má niekto nejaký návrh na zmenu programu rokovania. Keďže neboli žiadne návrhy, starosta 

obce konštatoval, že rokovanie OcZ je uznášaniaschopné a dal hlasovať za program zasadnutia 

OcZ.  
  

Uznesenie č. 22/2019 zo dňa 21.01.2019: 

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 

I .  s c h v a ľ u j e  

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

Výsledok hlasovania č. 1:  

Počet prítomných: 7  Počet neprítomných: 0   Nehlasovalo: 0  

 

Za: 7 -  Bc. Andrej Babiar, Jana Cesnaková, Filip Celleng, Ing. Pavel Ďuriš, Slavomír Jakuš, Ing. 

Ján Parkáni, Pavel Šút 

Proti: 0       

Zdržalo sa: 0  

 

 V úvode rokovania sa z radu občanov p. Ján Parkáni prihovoril starostovi obce a poslancom 

obecného zastupiteľstva a opustil rokovanie OcZ. 

 

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

 Za predsedu návrhovej komisie bol navrhnutý Pavel Šút a za členov komisie boli navrhnutí 

Filip Celleng a Ing. Pavel Ďuriš. Za zapisovateľku bola určená Ing. Zuzana Lupová. Za 

overovateľov zápisnice boli určení Ing. Ján Parkáni a Jana Cesnaková. 
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Uznesenie č. 23/2019 zo dňa 21.01.2019: 

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 

I .  v o l í  

návrhovú komisiu v zložení: 

 Pavel Šút 

 Filip Celelng 

 Ing. Pavel Ďuriš 

 

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. Ján Parkáni 

 Jana Cesnaková 

  

Výsledok hlasovania č. 2:  

Počet prítomných: 7  Počet neprítomných: 0   Nehlasovalo: 0  

 

Za: 7 -  Bc. Andrej Babiar, Jana Cesnaková, Filip Celleng, Ing. Pavel Ďuriš, Slavomír Jakuš, Ing. 

Ján Parkáni, Pavel Šút 

Proti: 0       

Zdržalo sa: 0  

 

 

Bod 3/ Kontrola plnenia uznesení 

Starosta obce konštatoval, že žiadne z uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OcZ nemalo 

ukladaciu časť. 

 

Uznesenie č. 24/2019 zo dňa 21.01.2019: 

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 

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

Kontrolu plnenia uznesení. 

 

Výsledok hlasovania č. 3:  

Počet prítomných: 7  Počet neprítomných: 0   Nehlasovalo: 0  

 

Za: 7 -  Bc. Andrej Babiar, Jana Cesnaková, Filip Celleng, Ing. Pavel Ďuriš, Slavomír Jakuš, Ing. 

Ján Parkáni, Pavel Šút 

Proti: 0       

Zdržalo sa: 0  

 

 

Bod 4/ Návrh VZN Obce Príbelce č. 1/2019, ktorým sa mení dopĺňa 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 v znení Všeobecne záväzného nariadenia Obce Príbelce č. 2/2018 

 Starosta obce oboznámil poslancov OcZ s predkladaným návrhom VZN. Vysvetlil, že 

finančné prostriedky sa prideľujú obci podľa počtu zapísaných detí v materskej škole 

k 15.septembru predchádzajúceho kalendárneho roka. Pri stanovení dotácie na mzdy a prevádzku 

MŠ sa vychádza z celkového výnosu dane z príjmov FO SR a z celkového prepočítaného počtu detí. 

Výška dotácia na školské zariadenia na rok 2019 predstavuje spolu 65 786,67 Eur. Po krátkej 

diskusii, starosta obce dal hlasovať za predloženým návrh VZN. 
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Uznesenie č. 25/2019 zo dňa 21.01.2019: 

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 

I .  s c h v a ľ u j e  

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Príbelce č. 1/2019, ktorým sa mení a dopĺňa 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 v znení Všeobecne záväzného nariadenia Obce Príbelce č. 2/2018  

 

Výsledok hlasovania č. 4:  

Počet prítomných: 7   Počet neprítomných: 0    Nehlasovalo: 1  

 

Za: 7 -  Bc. Andrej Babiar, Jana Cesnaková, Filip Celleng, Ing. Pavel Ďuriš, Slavomír Jakuš, Ing. 

Ján Parkáni, Pavel Šút 

Proti: 0       

Zdržalo sa: 0  

 

Bod 5/ Návrh rozpočtového opatrenia č. 1/2019 
 Starosta obce podrobne oboznámil poslancov OcZ s predloženým návrhom Rozpočtového 

opatrenia č. 1/2019 a jeho jednotlivými položkami, v ktorých došlo k úprave. Po krátkej diskusii, 

starosta obce dal hlasovať za predložený návrh Rozpočtového opatrenia č. 1/2019.  

 

Uznesenie č. 26/2019 zo dňa 21.01.2019: 

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 

I .  s c h v a ľ u j e  

Rozpočtové opatrenie č. 1/2019 navýšením rozpočtu v príjmovej aj výdavkovej časti o 64 000,- Eur 

na čiastku 335 185,- Eur. 

Výsledok hlasovania č. 5:  

Počet prítomných: 7   Počet neprítomných: 0    Nehlasovalo: 0  

 

Za: 7 -  Bc. Andrej Babiar, Jana Cesnaková, Filip Celleng, Ing. Pavel Ďuriš, Slavomír Jakuš, Ing. 

Ján Parkáni, Pavel Šút 

Proti: 0       

Zdržalo sa: 0  

 

 

Bod 6/ Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Príbelce na obdobie január 

– jún 2019 
 Ing. Lupová oboznámila poslancov OcZ s predloženým návrhom plánu kontrolnej činnosti 

hlavnej kontrolórky obce Ing. Slávky Čerpákovej, ktorá ospravedlnila svoju neúčasť na zasadnutí 

OcZ.  

 

Uznesenie č. 27/2019 zo dňa 21.01.2019: 

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 

I .  s c h v a ľ u j e  

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Príbelce na obdobie január – jún 2019 

 

Výsledok hlasovania č. 6:  

Počet prítomných: 7   Počet neprítomných: 0    Nehlasovalo: 0  

 

Za: 7 -  Bc. Andrej Babiar, Jana Cesnaková, Filip Celleng, Ing. Pavel Ďuriš, Slavomír Jakuš, Ing. 

Ján Parkáni, Pavel Šút 

Proti: 0       

Zdržalo sa: 0  
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Bod 7/ Rôzne 

 V bode rôzne starosta obce informoval poslancov OcZ o návrhu na uzavretie záložnej 

zmluvy s Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky na povolenie vkladu záložného 

práva do katastra nehnuteľností k nehnuteľnostiam a to stavby obecných nájomných bytov s. č. 361, 

362 a 363 a parcely registra C KN č. 102/2, 102/3 a 102/4. Keďže poslanci nemali otázky, starosta 

obce dal hlasovať. 

 

Uznesenie č. 28/2019 zo dňa 21.01.2019: 

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 

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

Návrh na uzavretie záložnej zmluvy s Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky na 

povolenie vkladu záložného práva do katastra nehnuteľností – Bytové domy - Obecné nájomné byty 

12 b.j. – Príbelce. 

I I .  s c h v a ľ u j e  

Uzatvorenie záložnej zmluvy č. 0135-PRB/2016 / Z so záložným veriteľom Ministerstvom dopravy 

a výstavby Slovenskej republiky, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava, IČO 30416094, na 

povolenie vkladu záložného práva do katastra nehnuteľností k nasledovným nehnuteľnostiam: 

a) stavba Obecné nájomné byty 12 b.j. so súpisným číslom 361 zapísaná na liste vlastníctva č. 1111 

v katastrálnom území Dolné Príbelce, obec Príbelce, okres Veľký Krtíš, nachádzajúca sa na parcele 

registra C KN č. 102/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 299 m²,  

b) stavba Obecné nájomné byty 12 b.j. so súpisným číslom 362 zapísaná na liste vlastníctva č. 1111 

v katastrálnom území Dolné Príbelce, obec Príbelce, okres Veľký Krtíš, nachádzajúca sa na parcele 

registra C KN č. 102/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 299 m², 

c) stavba Obecné nájomné byty 12 b.j. so súpisným číslom 363 zapísaná na liste vlastníctva č. 1111 

v katastrálnom území Dolné Príbelce, obec Príbelce, okres Veľký Krtíš, nachádzajúca sa na parcele 

registra C KN č. 102/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 299 m², 

d) parcela registra C KN č. 102/2, o výmere 299 m², zastavaná plocha a nádvorie, zapísaná na liste 

vlastníctva č. 1111 v katastrálnom území Dolné Príbelce, obec Príbelce, okres Veľký Krtíš, 

e) parcela registra C KN č. 102/3, o výmere 299 m², zastavaná plocha a nádvorie, zapísaná na liste 

vlastníctva č. 1111 v katastrálnom území Dolné Príbelce, obec Príbelce, okres Veľký Krtíš, 

f) parcela registra C KN č. 102/4, o výmere 299 m², zastavaná plocha a nádvorie, zapísaná na liste 

vlastníctva č. 1111 v katastrálnom území Dolné Príbelce, obec Príbelce, okres Veľký Krtíš. 

 

I I I .  u k l a d á  

Zabezpečiť podpísanie záložnej zmluvy s Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky 

na povolenie vkladu záložného práva do katastra nehnuteľností s dohodnutými podmienkami.   

Termín: do 25.01.2019    Zodpovedný: Obecný úrad Príbelce 

 

 

Výsledok hlasovania č. 7:  

Počet prítomných: 7   Počet neprítomných: 0    Nehlasovalo: 0  

 

Za: 7 -  Bc. Andrej Babiar, Jana Cesnaková, Filip Celleng, Ing. Pavel Ďuriš, Slavomír Jakuš, Ing. 

Ján Parkáni, Pavel Šút 

Proti: 0       

Zdržalo sa: 0  

 

 Ďalej starosta obce v bode rôzne informoval poslancov OcZ o žiadosti Všeobecnej 

nemocnice s poliklinikou, n. o. vo Veľkom Krtíši o finančnú pomoc pri nákupe CT prístroja. 

Navrhol poskytnúť finančný príspevok vo výške 0,50 € na obyvateľa prostredníctvom ZMOVR a to 

až po preukázaní, že VšNsP, n. o. Veľký Krtíš má zabezpečené dofinancovanie nákupu CT prístroja 

z iných zdrojov. Poslanci súhlasili s týmto a starosta obce dal hlasovať za tento návrh. 
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Uznesenie č. 29/2019 zo dňa 21.01.2019: 

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 

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

Žiadosť Všeobecnej nemocnice s poliklinikou, n.o. Nemocničná 1, Veľký Krtíš o finančnú pomoc 

pri nákupe CT prístroja. 

 

I I .  s c h v a ľ u j e  

Poskytnutie finančného príspevku vo výške 0,50 €/obyvateľa na nákup CT prístroja pre Všeobecnú 

nemocnicu s poliklinikou n.o. Veľký Krtíš, prostredníctvom Združenia miest a obcí 

Veľkokrtíšskeho regiónu, po preukázaní, že VšNsP n.o. Veľký Krtíš má zabezpečené 

dofinancovanie nákupu CT prístroja z iných zdrojov. 

 

I I I .  u k l a d á  

Zabezpečiť prevod finančných prostriedkov na nákup CT prístroja prostredníctvom Združenia miest 

a obcí Veľkokrtíšskeho regiónu. 

Termín: po preukázaní podmienky podľa bodu II.  Zodpovedný: Obecný úrad Príbelce 

 

 

Výsledok hlasovania č. 8:  

Počet prítomných: 7   Počet neprítomných: 0    Nehlasovalo: 0  

 

Za: 7 -  Bc. Andrej Babiar, Jana Cesnaková, Filip Celleng, Ing. Pavel Ďuriš, Slavomír Jakuš, Ing. 

Ján Parkáni, Pavel Šút 

Proti: 0       

Zdržalo sa: 0  

 

 Starosta obce ďalej v bode rôzne informoval o žiadosti Združenia miest a obcí Slovenska 

o sprístupnenie emailových adries poslancov OcZ ohľadom zasielania informácií na zvyšovanie 

informovanosti volených predstaviteľov obce. Všetci poslanci súhlasili s sprístupnením svojich 

emailových adries pre ZMOS. 

 

 Ďalej starosta obce v bode rôzne rozdal poslancom OcZ menovacie dekréty na menovanie 

predsedu a členov Krízového štábu Obce Príbelce. Zároveň rozdal predsedovi a členom Komisie na 

ochranu verejného záujmu čestné vyhlásenia. 

 

 Starosta obce v bode rôzne poďakoval poslancovi Bc. Andrejovi Babiarovi za účinkovanie 

v programe mikulášskeho večierka, ako aj poslankyni p. Jane Cesnakovej za pomoc pri 

organizovaní vianočného minifutbalu.  

 

 Poslanec p. Filip Celleng sa informoval ohľadom sťažností, ktoré boli adresované na obecný 

úrad. Ing. Zuzana Lupová odpovedala, že bola sťažnosť na voľne sa pohybujúceho psa Ing. Zuzany 

Bosmanovej. Starosta obce doplnil, že bola sťažnosť na nefungujúce verejné osvetlenie pri 

rodinnom dome č. 225 a v osade Škriavnik pri rodinnom dome č. 13, čo bolo následne odstránené. 

 

 Poslanec p. Slavomír Jakuš sa informoval ohľadom nového zamestnanca p. Pavla Ďuriša. 

Starosta obce podal informáciu poslancom OcZ, že k 31.12.2018 bol ukončený pracovný pomer  

v skúšobnej lehote s p. Pavlom Keťkom v rámci projektu Cesta na trh práce cez ÚPSVaR a toto 

miesto bolo preobsadené p. Pavlom Ďurišom. 

 

 Starosta obce informoval poslancov OcZ o pripravovaných oslavách 775. výročia od prvej 

písomnej zmienky o obci Príbelce v r. 2019. 
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Bod 8/ Uznesenia 

Poslanec Pavel Šút prečítal súborné schválené uznesenia OcZ. 

 

Bod 9/ 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 21.01.2019                    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

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

  

 

Overovatelia: 

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

Ing. Ján Parkáni    

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

Jana Cesnaková 

 

 

 

 

 

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

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

                starosta obce 

 

Príloha: Prezenčná listina 


