Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Príbelciach,
ktoré sa konalo 18.05.2020 v Kultúrnom dome 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. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže – objekt bývalého bistra
5. Prerokovanie žiadosti o súhlas vlastníka pozemku s výrubom dreviny
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 opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia,
ktoré musia byť dodržané pri zasadnutí obecného zastupiteľstva. Následne oboznámil poslancov
OcZ 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.100/2020 zo dňa 18.05.2020:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach
I. schvaľuje
Program zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Výsledok hlasovania č. 1:
Počet prítomných: 7

Počet neprítomných: 0

Nehlasovalo: 0

Za: 7 – Bc. Andrej Babiar, Bc. Filip Celleng, Jana Cesnaková, Ing. Pavel Ďuriš, Slavomír Jakuš,
Ing. Ján Parkáni, Pavel Šút
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 boli
navrhnutí Ing. Pavel Ďuriš a Jana Cesnaková. Za zapisovateľku bola určená Ing. Zuzana Lupová.
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí Bc. Andrej Babiar a Pavel Šút.
Uznesenie č. 101/2020 zo dňa 18.05.2020:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. volí
návrhovú komisiu v zložení:
Ing. Ján Parkáni - predseda komisie
Ing. Pavel Ďuriš - člen komisie
Jana Cesnaková - člen komisie
II. berie na vedomie
a) určenie zapisovateľa:
Ing Zuzana Lupová
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b) učenie overovateľov zápisnice:
Bc. Andrej Babiar
Pavel Šút
Výsledok hlasovania č. 2:
Počet prítomných: 7

Počet neprítomných: 0

Nehlasovalo: 0

Za: 7 – Bc. Andrej Babiar, Bc. Filip Celleng, Jana Cesnaková, Ing. Pavel Ďuriš, Slavomír Jakuš,
Ing. Ján Parkáni, Pavel Šút
Zdržalo sa: 0
Bod 3/ Kontrola plnenia uznesení
94/2020
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
II. ukladá
Podpísať zmluvy o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Príbelce v roku 2020.
Zodpovedný: Obec Príbelce
97/2020

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
II. ukladá
1. Zabezpečiť vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Príbelce na úradnej tabuli,
internetovej adrese obce Príbelce a v okresných novinách Pokrok.
Termín: ihneď, alebo najmenej 40 dní pred termínom doručenia písomných
prihlášok.
Zodpovedný: Obecný úrad
2. Zabezpečiť zverejnenie výsledkov voľby hlavného kontrolóra Obce Príbelce na
obecnej tabuli a internetovej adrese www.pribelce.sk
Termín: 30.04.2020
Zodpovedný: Obecný úrad

98/2020

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
II. ukladá
reagovať na list súdneho komisára, že Obec Príbelce nesúhlasí s kúpnou cenou
2 716,01 Eur, ktorá sa má zložiť do súdneho depozitu. V prípade, že sa kúpna cena
zníži a nikto iný neprejaví záujem o ich odkúpenie, môže súdny komisár opätovne
kontaktovať Obec Príbelce s novou ponukou.
Starosta obce konštatoval, že tieto uznesenia boli splnené.

Uznesenie č.102/2020 zo dňa 18.05.2020:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach
I. berie na vedomie
Kontrolu plnenia uznesení.
Výsledok hlasovania č. 1:
Počet prítomných: 7

Počet neprítomných: 0

Nehlasovalo: 0

Za: 7 – Bc. Andrej Babiar, Bc. Filip Celleng, Jana Cesnaková, Ing. Pavel Ďuriš, Slavomír Jakuš,
Ing. Ján Parkáni, Pavel Šút
Zdržalo sa: 0
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Bod 4/ Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže – objekt bývalého bistra
Starosta obce oboznámil poslancov OcZ s vyhodnotením verejnej obchodnej súťaže, do
ktorej sa prihlásila len jedna záujemkyňa, a to Mgr. Monika Zapletalová. Zároveň dňa 18.05.2020
doručila oznámenie o zrušení účasti vo verejnej obchodnej súťaži o prenájom nebytových
priestorov v obci Príbelce. Následne starosta obce otvoril obálku s návrhom Mgr. Moniky
Zapletovej, ktorá predložila záväznú ponuku na prenájom bývalého kultúrneho domu s. č. 74
s priľahlým pozemkom spolu vo výške 500,- Eur/m2/ rok s DPH bez energií. Zároveň starosta obce
konštatoval, že táto ponuka už nie je aktuálna a iná ponuka nebola predložená. Poslanec Bc. Filip
Celleng sa informoval, či obec znova vyhlási obchodnú verejnú súťaž. Starosta odpovedal, že
momentálne obec nebude vyhlasovať obchodnú verejnú súťaž.
Uznesenie č.103/2020 zo dňa 18.05.2020:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach
I. b e r i e n a v e d o m i e
List pani Mgr. Moniky Zapletalovej ohľadom zrušenia účasti vo verejnej obchodnej súťaži
o prenájme nebytových priestorov v obci Príbelce, s. č. 74, ako jedinej uchádzačky, a tým aj
o neúspešnej verejnej obchodnej súťaži na prenájom objektu.
Za: 7 – Bc. Andrej Babiar, Bc. Filip Celleng, Jana Cesnaková, Ing. Pavel Ďuriš, Slavomír Jakuš,
Ing. Ján Parkáni, Pavel Šút
Zdržalo sa: 0
Bod 5/ Prerokovanie žiadosti o súhlas vlastníka pozemku s výrubom dreviny
Starosta obce oboznámil poslancov OcZ, že dňa 28. februára 2020 bola na Obec Príbelce
doručená žiadosť od pána Jána Cibuľu o súhlas vlastníka pozemku na výrub dreviny lipy malolistej,
ktorá rastie na pozemku C-KN parcela číslo 589/1 – zastavaná plocha a nádvorie (E-KN parcela
číslo 1221/) v k. ú. Dolné Príbelce, v zastavanom území obce, ktoré je na základe výpisu listu
vlastníctva č 1111 vo vlastnícke Obce Príbelce. Následne starosta obce informoval poslancov OcZ,
že Obec Príbelce oslovila občanov obce bývajúcich na ulici Janka Kráľa dotazníkovou metódou
o vyjadrenie názoru, či Obec Príbelce má vydať súhlas na výrub tejto dreviny. Z 34 oslovených
rodín, sa vrátilo 14 dotazníkov, pričom 8 respondentov nesúhlasilo s výrubom a 6 respondentov
súhlasilo s výrubom dreviny. Poslanec Ing. Pavel Ďuriš sa informoval na názor pána Jána
Parkániho, ktorý tento strom vysadil. Zároveň poslanec Slavomír Jakuš sa informoval na názor
obecného úradu. Starosta obce odpovedal, že Obec Príbelce nevidí dôvod na vypílenie tejto dreviny.
Poslanec Bc. Filip Celleng sa informoval, či tento strom ohrozuje okolitú stavbu rodinného domu p.
Cibuľu, resp. zasahuje do elektrického vedenia. Poslanec Pavel Šút sa vyjadril, že pokiaľ nie je
dôvod na výrub dreviny, aby sa strom nevypiľoval. Po krátkej diskusii, starosta obce dal hlasovať,
či OcZ súhlasí, resp. nesúhlasí s výrubom dreviny lipy malolistej.
Uznesenie č.104/2020 zo dňa 18.05.2020:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. nesúhlasí
s výrubom dreviny lipy malolistej (tilia cordata), ktorá rastie na pozemku vo vlastníctve obce
Príbelce a to na pozemku C-KN 589/1 – zastavané plochy a nádvoria (E-KN 1221) v katastrálnom
území Dolné Príbelce.
Za: 6 – Bc. Andrej Babiar, Bc. Filip Celleng, Jana Cesnaková, Slavomír Jakuš, Ing. Ján Parkáni,
Pavel Šút
Zdržalo sa: 1- Ing. Pavel Ďuriš
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Bod 6/ Rôzne
V bode rôzne starosta obce informoval poslancov OcZ, že do voľby hlavného kontrolóra
Obce Príbelce sa nikto neprihlásil. Zároveň oboznámil poslancov OcZ, že po zrušení mimoriadnej
situácie bude opätovne vyhlásené výberové konanie na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra obce
v súlade s § 30f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Ďalej starosta obce oboznámil poslancov OcZ, že dňa 15. mája 2020 Obec Príbelce obdržala
pracovný stroj LOCUST 903 na základe schválenej žiadosti o NFP z Pôdohospodárskej platobnej
agentúry vo výške 57 399,- Eur. Poslanci OcZ navrhli, aby pracovný stroj slúžil nielen obci, ale aj
občanom obce. Po krátkej diskusii poslanci OcZ navrhli, aby bola spracovaná smernica na
požičiavanie tohto pracovného stroja.
Starosta obce ďalej v bode rôzne informoval poslancov OcZ, že BBSK schválil Obci
Príbelce dotáciu na Obnovu altánku na trase Náučného chodníka Horné Príbelce v sume 800,- Eur.
Ďalej starosta oboznámil poslancov OcZ s prognózou výnosu DPFO zo 196 284,- Eur na
182 920,- Eur, čo predstavuje zníženie príjmu o 13 364,- Eur. Zároveň informoval poslancov OcZ,
že na najbližšom zasadnutí OcZ bude predmetom rokovania OcZ schvaľovanie rozpočtového
opatrenia. Následne oboznámil poslancov OcZ, že veľké investičné projekty sa budú realizovať až
v roku 2021.
Poslanec Slavomír Jakuš sa informoval ohľadom voľného pohybu psa p. Mäsiara. Starosta
obce oboznámil poslancov OcZ, že p. Mäsiar bol písomne upozornený, že voľný pohyb psa na
verejnom priestranstve je zakázaný. Zároveň informoval poslancov, že obec neeviduje žiadne
písomné sťažnosti o voľnom pohybe psa p. Mäsiara.
Poslankyňa Jana Cesnaková upozornila na vysypaný stavebný materiál a kamene na ceste
smerom na Škriavnik.
Poslanec Ing. Ján Parkáni podal informáciu, že pani Ing. Jana Božiková chová 27 psov vo
svojom dvore.
Ďalej starosta obce v bode rôzne informoval poslancov OcZ o pokosení všetkých cintorínov
v obci. Zároveň navrhol, aby sa upravili hroby v cintorínoch, o ktoré sa už nikto nestará a sú
opustené, aby sa upravili a zarovnali. Poslanci OcZ navrhli, aby sa názory občanov zistili
prostredníctvom dotazníkového prieskumu.
Poslanec Bc. Filip Celleng navrhol zverejniť na informačnej tabuli pri autobusovej zastávke
telefónne číslo na Obecný úrad v Príbelciach, aby sa turisti mohli informovať ohľadom trasy na
Kamennú ženu.
Poslankyňa Jana Cesnaková upozornila na to, že návštevníci pieskovej bane sa zdržiavajú
pod stenou bane, kde hľadajú žraločie zuby, čím ju poškodzujú a zvyšujú riziko jej zosuvu. Preto
navrhla na viditeľné miesto umiestniť tabuľu, ktorá návštevníkom oznámi, že vstup do tejto časti je
len na vlastné nebezpečenstvo.
Bod 7/ Uznesenia
Poslanec 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.

4

V Príbelciach, dňa 18.05.2020
Zapísala: Ing. Zuzana Lupová

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

Overovatelia:
Bc. Andrej Babiar

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

Pavel Šút

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

............................................
Ing. Tibor Čierny
starosta obce
Príloha: Prezenčná listina
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