Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Príbelciach,
ktoré sa konalo 30.09.2019 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. Prerokovanie Individuálnej výročnej správy Obce Príbelce za rok 2018
5. Návrh Rozpočtového opatrenia č. 2/2019
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. 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. 64/2019 zo dňa 30.09.2019:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. schvaľuje
Program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Výsledok hlasovania č. 1:
Počet prítomných: 6

Počet neprítomných: 1

Nehlasovalo: 0

Za: 6 - Bc. Andrej Babiar, Bc. F. Celleng, J. Cesnaková, Ing. Pavel Ďuriš, S. Jakuš,
Pavel Šút
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Bod 2/ Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za predsedu návrhovej komisie bol navrhnutý Pavel Šút a za členov komisie boli navrhnutí
Bc. Andrej Babiar a Jana Cesnaková. Za zapisovateľku bola určená Ing. Zuzana Lupová. Za
overovateľov zápisnice boli určení Ing. Pavel Ďuriš a Bc. Filip Celleng.
Uznesenie č. 65/2019 zo dňa 30.09.2019:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. volí
návrhovú komisiu v zložení:
Pavel Šút
Bc. Andrej Babiar
Jana Cesnaková
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II. berie na vedomie
a) určenie zapisovateľa:
Ing. Zuzana Lupová
b) určenie overovateľov zápisnice:
Ing. Pavel Ďuriš
Bc. Filip Celleng
Výsledok hlasovania č. 2:
Počet prítomných: 6

Počet neprítomných: 1

Nehlasovalo: 0

Za: 6 - Bc. Andrej Babiar, Bc. F. Celleng, J. Cesnaková, Ing. Pavel Ďuriš, S. Jakuš,
Pavel Šút
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Bod 3/ Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce konštatoval, že uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OcZ dňa 08.07.2019
neobsahovali ukladaciu časť.
Uznesenie č. 66/2019 zo dňa 30.09.2019:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. berie na vedomie
Kontrolu plnenia uznesení.
Výsledok hlasovania č. 3:
Počet prítomných: 6

Počet neprítomných: 1

Nehlasovalo: 0

Za: 6 - Bc. Andrej Babiar, Bc. F. Celleng, J. Cesnaková, Ing. Pavel Ďuriš, S. Jakuš,
Pavel Šút
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Bod 4/ Prerokovanie Individuálnej výročnej správy Obce Príbelce za rok 2018
Starosta obce odovzdal slovo p. Henriete Ďurišovej, ktorá oboznámila poslancov s obsahom
Individuálnej výročnej správy Obce Príbelce za rok 2018.
Keďže poslanci OcZ nemali žiadne otázky, starosta obce dal hlasovať za Individuálnu
výročnú správu Obce Príbelce za rok 2018.
Uznesenie č. 67/2019 zo dňa 30.09.2019
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. berie na vedomie
Individuálnu výročnú správu Obce Príbelce za rok 2018.
Výsledok hlasovania č. 4:
Počet prítomných: 6

Počet neprítomných: 1

Nehlasovalo: 0

Za: 6 - Bc. Andrej Babiar, Bc. F. Celleng, J. Cesnaková, Ing. Pavel Ďuriš, S. Jakuš,
Pavel Šút
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
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Následne p. Henrieta Ďurišová informovala poslancov OcZ o Správe nezávislého audítora
o účtovnej závierke zostavenej k 31.12.2018. Keďže poslanci OcZ nemali žiadne otázky, starosta
obce dal hlasovať za Správu nezávislého audítora o účtovnej závierke zostavenej k 31.12.2018.
Uznesenie č. 68/2019 zo dňa 30.09.2019:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. berie na vedomie
Správu nezávislého audítora o účtovnej závierke zostavenej k 31.12.2018.
Výsledok hlasovania č. 5:
Počet prítomných: 6

Počet neprítomných: 1

Nehlasovalo: 0

Za: 6 - Bc. Andrej Babiar, Bc. F. Celleng, J. Cesnaková, Ing. Pavel Ďuriš, S. Jakuš,
Pavel Šút
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Bod 5/ Návrh Rozpočtového patrenia č. 2/2019
Starosta obce podal informáciu o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok
z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), opatrenie: 7, podopatrenie:
7.4, aktivita: 6 – investície súvisiace so zvýšením bezpečnosti, t.j. nákup prídavných zariadení na
komunálnu techniku na čistenie, údržbu zelene a zimnú údržbu miestnych komunikácií
a chodníkov, a to nakladača s príslušenstvom v celkovej výške 57 399,00 Eur, čo predstavuje 100 %
z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít projektu.
Zároveň starosta obce informoval poslancov, že z dôvodu prefinancovania tejto dotácie je
nutné prijať krátkodobý úver z Prima banka Slovensko, a. s., vo výške 57 399,00 Eur pri úrokovej
miere 0,90 %., ktorý bude splatený po refundácii finančných prostriedkov z Európskeho
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka do 1 kalendárneho roka.
Následne Ing. Slávka Čerpáková prečítala Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Príbelce
k čerpaniu úveru.
Keďže poslanci OcZ nemali žiadne otázky, starosta obce dal za návrh hlasovať.
Uznesenie č. 69/2019 zo dňa 30.09.2019:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. berie na vedomie
informáciu
o schválení
žiadosti
o nenávratný
finančný
príspevok
z Európskeho
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), opatrenie: 7, podopatrenie: 7.4, aktivita: 6
– investície súvisiace so zvýšením bezpečnosti, t.j. nákup prídavných zariadení na komunálnu
techniku na čistenie, údržbu zelene a zimnú údržbu miestnych komunikácií a chodníkov, a to
nakladača s príslušenstvom v celkovej výške 57 399,00 Eur, čo predstavuje 100 % z celkových
oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít projektu.
II. schvaľuje
1. prijatie Municipálneho úveru – Univerzál (ďalej len „úver“) vo výške 57 399,00 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.
2. v prípade ak bude na základe každoročného prehodnotenia výšky úveru bankou jeho výška
znížená tak, že obec vyčerpala ku dňu vykonaného prehodnotenia výšky poskytnutého úveru väčší
objem finančných prostriedkov ako je bankou novostanovená výška úveru, obec je oprávnená
uhradiť rozdiel medzi pôvodnou a novou výškou úveru do 30.05. daného kalendárneho roka.
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V prípade, ak obec neuhradí rozdiel medzi pôvodnou a novou výškou úveru, obecné zastupiteľstvo
schvaľuje, že vo výške tohto rozdielu bude úver zmenený na terminovaný úver, a to za podmienok
dojednaných v príslušnej úverovej zmluve.
Výsledok hlasovania č. 6:
Počet prítomných: 6

Počet neprítomných: 1

Nehlasovalo: 0

Za: 6 - Bc. Andrej Babiar, Bc. F. Celleng, J. Cesnaková, Ing. Pavel Ďuriš, S. Jakuš,
Pavel Šút
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Následne starosta obce informoval poslancov OcZ, že vzhľadom na schválenie úveru vo
výške 57 399,00 Eur, je potrebné navýšiť príjmy aj výdavky o túto sumu, ktorá nebola zapracovaná
v pôvodnom zverejnenom návrhu Rozpočtového opatrenia č. 2/2019.
Keďže poslanci OcZ nemali ďalšie otázky, starosta obce dal hlasovať za schválenie
Rozpočtového opatrenia č. 2/2019 navýšením rozpočtu v príjmovej aj výdavkovej časti o 95 538,00
Eur na čiastku 430 723,00 Eur.
Uznesenie č. 70/2019 zo dňa 30.09.2019:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č. 2/2019 navýšením rozpočtu v príjmovej aj výdavkovej časti o 95 538,- Eur
na čiastku 430 723,- Eur.
Výsledok hlasovania č. 7:
Počet prítomných: 6

Počet neprítomných: 1

Nehlasovalo: 0

Za: 6 - Bc. Andrej Babiar, Bc. F. Celleng, J. Cesnaková, Ing. Pavel Ďuriš, S. Jakuš,
Pavel Šút
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Bod 6/ Rôzne
V bode rôzne sa poslanec Pavel Šút informoval ohľadom zatekania dažďovej vody, na čo
upozornili niektorí nájomníci v nájomných bytoch počas verejného hovoru, konaného 02.08.2019.
Starosta obce odpovedal, že momentálne nie je problém so zatekaním v nájomných bytoch.
Z radu občanov sa o slovo prihlásil MUDr. Karol Tenk, ktorý sa informoval ktorý rodinný
dom v obci má súpisné číslo 32. Ing. Lupová odpovedala, že vlastníčkou je Mgr. Monika
Zapletalová.
Ďalej sa o slovo z radu občanov prihlásil p. Pavol Kollár, ktorý sa informoval o koľko boli
navýšené výdavky na oslavy obce, ohľadom generelu miestnych komunikácií a o svojej sťažnosti,
ktorú adresoval Komisii pre vybavovanie sťažností dňa 31.07.2019.
Po krátkej diskusii k položeným otázkam p. Pavla Kollára, keďže neboli ďalšie otázky,
starosta obce ukončil bod rôzne.
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Bod 7/ Uznesenia
Poslanec Pavel Šút 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 30.09.2019
Zapísala: Ing. Zuzana Lupová

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

Overovatelia:
Ing. Pavel Ďuriš

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

Bc. Filip Celleng

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

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