Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Príbelciach,
ktoré sa konalo 15.06.2020 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. Prerokovanie Záverečného účtu Obce Príbelce za rok 2019
5. Návrh Rozpočtového opatrenia č. 2/2020
6. Návrh na vyhlásenie opakovanej voľby hlavného kontrolóra
7. Návrh na odpredaj hnuteľného majetku
8. Rôzne
9. Uznesenia
10. 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.105/2020 zo dňa 15.06.2020:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach
I. schvaľuje
Program zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Výsledok hlasovania č. 1:
Počet prítomných: 6

Počet neprítomných: 1

Nehlasovalo: 0

Za: 6 – Bc. Andrej Babiar, Bc. Filip Celleng, Jana Cesnaková, Slavomír Jakuš, Ing. Ján Parkáni,
Pavel Šút
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Bod 2/ Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Za predsedu návrhovej komisie bol navrhnutý Bc. Andrej Babiar a za členov komisie boli
navrhnutí Bc. Filip Celleng a Pavel Šút. Za zapisovateľku bola určená Ing. Zuzana Lupová. Za
overovateľov zápisnice boli navrhnutí Ing. Ján Parkáni a Jana Cesnaková.
Uznesenie č. 106/2020 zo dňa 15.06.2020:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. volí
návrhovú komisiu v zložení:
Bc. Andrej Babiar - predseda komisie
Bc. Filip Celleng - člen komisie
Pavel Šút - člen komisie
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II. berie na vedomie
a) určenie zapisovateľa:
Ing. Zuzana Lupová
b) učenie overovateľov zápisnice:
Ing. Ján Parkáni
Jana Cesnaková
Výsledok hlasovania č. 2:
Počet prítomných: 6

Počet neprítomných: 1

Nehlasovalo: 0

Za: 6 – Bc. Andrej Babiar, Bc. Filip Celleng, Jana Cesnaková, Slavomír Jakuš, Ing. Ján Parkáni,
Pavel Šút
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Bod 3/ Kontrola plnenia uznesení
Starosta obce konštatoval, že uznesenia zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Príbelciach zo dňa 18.05.2020 neobsahovali ukladaciu časť.
Uznesenie č.107/2020 zo dňa 15.06.2020:
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. Filip Celleng, Jana Cesnaková, Slavomír Jakuš, Ing. Ján Parkáni,
Pavel Šút
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Bod 4/ Prerokovanie Záverečného účtu Obce Príbelce za rok 2019
Starosta obce odovzdal slovo pani Henriete Ďurišovej, ktorá podrobne oboznámila
poslancov OcZ s obsahom Záverečného účtu Obce Príbelce za rok 2019. Keďže poslanci nemali
žiadne otázky, starosta obce dal hlasovať za tento návrh.
Uznesenie č.108/2020 zo dňa 15.06.2020:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach
I. b e r i e n a v e d o m i e
Návrh Záverečného účtu Obce Príbelce za rok 2019.
II. schvaľuje
1. Celoročné hospodárenie Obce Príbelce za rok 2019 bez výhrad.
2. Použitie prebytku hospodárenia Obce Príbelce za rok 2019 do rezervného fondu obce podľa
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo výške 4 567,56 Eur.
III. prijíma opatrenie
Z dôvodu, že do dňa schvaľovania Záverečného účtu Obce Príbelce za rok 2019, účtovná závierka
nebola preverená audítora, vykonať audit v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov.
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Termín: 31.12.2020
Výsledok hlasovania č. 4:
Počet prítomných: 6

Zodpovedný: Obecný úrad
Počet neprítomných: 1

Nehlasovalo: 0

Za: 6 – Bc. Andrej Babiar, Bc. Filip Celleng, Jana Cesnaková, Slavomír Jakuš, Ing. Ján Parkáni,
Pavel Šút
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Bod 5/ Návrh Rozpočtového opatrenia č. 2/2020
Starosta obce odovzdal slovo pani Henriete Ďurišovej, ktorá informovala poslancov OcZ
o úprave jednotlivých položiek v príjmovej, ako aj vo výdavkovej časti bežného a kapitálového
rozpočtu a finančných operácií. Poslanec Slavomír Jakuš poukázal na 50 % zníženie položky
Transfery pre spoločenské organizácie pôsobiace v obci a cirkev. Starosta obce navrhol, aby sa
z funkčnej klasifikácie 08 – Kultúrne služby z položky Kultúrne podujatia v sume 500,- Eur
a z položky Reprezentačné – Úcta k starším v sume 500,- Eur, čiže spolu 1000,- Eur presunulo na
položku Transfery spoločenským organizáciám. Zároveň navrhol, aby sa z funkčnej klasifikácie 06
– Bývanie a občianska vybavenosť z položky Materiál na oplotenie cintorínov v sume 200,- Eur
presunulo na položku Transfery cirkvi. Z radu občanov sa o slovo prihlásila pani farárka
Mgr. Zuzana Alcnauerová, ktorá povedala, že nie je potrebné navyšovať dotáciu pre cirkev.
Poslanec Ing. Ján Parkáni poukázal na zrušenie futbalovej sezóny v roku 2020, ako aj na zrušenie
hasičskej súťaže THHL, preto DHZ Príbelce si nenárokuje na dotáciu z rozpočtu obce na rok 2020.
O slovo z radu občanov sa prihlásil JUDr. Stanislav Celleng, ktorý poukázal na to, že TJD Príbelce
dotáciu z rozpočtu obce na rok 2020 investuje do majetku obce. Rovnako sa o slovo prihlásil aj
Ing. Milan Pavlovkin, ktorý informoval poslancov OcZ o plánovanom zdokumentovaní
dosiahnutých výsledkov TJD Príbelce od jej vzniku. Keďže poslanci nemali ďalšie návrhy, starosta
obce dal hlasovať za predložený návrh rozpočtového opatrenia so zapracovaním zmien položiek
v rozpočte.
Uznesenie č.109/2020 zo dňa 15.06.2020:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č. 2/2020 navýšením rozpočtu v príjmovej aj výdavkovej časti o 79 703,- Eur
na čiastku 400 845,- Eur.
Výsledok hlasovania č. 5:
Počet prítomných: 6

Počet neprítomných: 1

Nehlasovalo: 0

Za: 6 – Bc. Andrej Babiar, Bc. Filip Celleng, Jana Cesnaková, Slavomír Jakuš, Ing. Ján Parkáni,
Pavel Šút
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Bod 6/ Návrh na vyhlásenie opakovanej voľby hlavného kontrolóra
Starosta obce informoval poslancov o návrhu na vyhlásenie opakovanej voľby hlavného
kontrolóra. Poslanci OcZ jednohlasne súhlasili s vyhlásením opakovanej voľby.
Uznesenie č.110/2020 zo dňa 15.06.2020:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. berie na vedomie
Návrh na vyhlásenie opakovanej voľby hlavného kontrolóra.
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II. v yhlasuje
1. V zmysle § 18a ods. 2, zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov voľby na funkciu hlavného kontrolóra obce Príbelce
2. V zmysle § 18a ods. 2, zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov deň 10.08.2020 za deň konania voľby hlavného kontrolóra Obce Príbelce
III. určuje
1. Miesto a čas konania voľby hlavného kontrolóra:
a) Miesto konania voľby: priestory zasadačky obecného úradu v Príbelciach
b) Čas konania voľby: 18,00 hod.
2. Termín doručenia písomných prihlášok:
Písomné prihlášky musia byť doručené na obecný úrad/ do podateľne obecného úradu v Príbelciach
najneskôr 27.07.2020 do 12:00 hod. t. j. najneskôr do 14 dní pred dňom konania voľby hlavného
kontrolóra.
3. Spôsob doručenia písomných prihlášok:
Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra písomné prihlášky v zalepenej obálke označenej „Voľba
hlavného kontrolóra 2020 – neotvárať“
a) Zašlú na adresu: Obec Príbelce, Príbelce 234, 991 25 Príbelce alebo
b) Osobne doručia do podateľne obecného úradu v Príbelciach
4. Požiadavky, ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu hlavného kontrolóra:
a) Kvalifikačné predpoklady podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov:
 Ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
b) Kvalifikačné predpoklady podľa zákona SNR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom
záujme v znení neskorších predpisov:
 Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 Bezúhonnosť
c) Iné predpoklady:
 Znalosť legislatívy a noriem na úrovni samosprávy obcí
 Práca s počítačom (min. Microsoft Word, Microsoft Office, internet)
 Flexibilnosť
 Zmysel pre zodpovednosť, presnosť, dôslednosť a samostatnosť
 Prax v oblasti účtovníctva alebo kontroly a znalosti a skúsenosti v oblasti manažmentu sú vítané
5. Náležitosti písomnej prihlášky
 Údaje kandidáta: titul, meno a priezvisko, dátum narodenia
 Adresa trvalého bydliska a adresa na doručovanie ak je iná ako adresa trvalého bydliska
 Kontaktné údaje: e-mail, telefonický kontakt
 Účel podania písomnej prihlášky
6. Prílohy k prihláške:
a) Povinné prílohy:
 Výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace
 Úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
b) Ostatné prílohy:
 Štruktúrovaný životopis
 Čestné vyhlásenie kandidáta o tom, že má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 Písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre účely vykonania voľby
hlavného kontrolóra na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Príbelciach
 Informácia kandidáta, či ku dňu podania písomnej prihlášky na funkciu hlavného kontrolóra:
 Podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť alebo je členom riadiacich, kontrolných alebo
dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť
 Je hlavným kontrolórom aj v inej obci
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7. Začiatok funkčného obdobia hlavného kontrolóra:
V súlade s § 18a ods. 5, zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov funkčné obdobie hlavného kontrolóra sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu
do práce, t.j. 01.09.2020.
8. Rozsah pracovného úväzku hlavného kontrolóra:
V súlade s § 11 ods. 4 písm. j) a § 18 ods. 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov určuje kratší pracovný čas hlavného kontrolóra, ktorý bude zvolený vo
voľbe vyhlásenej obecným zastupiteľstvom, v rozsahu 0,08 úväzku, t. j. 13,0 hodiny mesačného
pracovného času.
9. Spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra:
Voľby hlavného kontrolóra budú vykonané verejným hlasovaním.
10. Proces vykonania voľby hlavného kontrolóra:
a) Voľby hlavného kontrolóra obce Príbelce sa vykonajú na zasadnutí Obecného zastupiteľstva
v Príbelciach dňa 10.08.2020.
b) Starosta obce informuje poslancov obecného zastupiteľstva o počte, forme a dátume doručenia
obálok s označením „Voľba hlavného kontrolóra 2020 – neotvárať“. Posúdenie náležitostí
podaných prihlášok kandidátov v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva v Príbelciach č.
110/2020 zo dňa 15.06.2020 vykoná zapisovateľka obecného zastupiteľstva v Príbelciach spolu so
starostom obce, pred zasadnutím OcZ a informuje poslancov o danej skutočnosti. Vyhodnotia
splnenie náležitostí prihlášok a vypracujú zoznam kandidátov, ktorý obdržia všetci poslanci OcZ.
Zoznam kandidátov bude vyhotovený v abecednom poradí.
c) Poslanci sa oboznámia s prihláškami a prílohami jednotlivých kandidátov.
d) Procesu voľby hlavného kontrolóra predchádza prezentácia jednotlivých kandidátov. Kandidáti
sa prezentujú v poradí, v akom boli doručené ich písomné prihlášky na obecný úrad, pričom každý
kandidát má právo na svoju prezentáciu v časovom rozsahu max. 5 minút.
e) Poslanci môžu po prezentácii kandidáta klásť kandidátovi otázky súvisiace s funkciou hlavného
kontrolóra.
f) Po prezentácii všetkých kandidátov pristúpia poslanci k verejnému hlasovaniu. Hlasuje sa za
každého kandidáta osobitne.
I V . v z m ys l e § 1 8 a o d s . 3 z á k o n a S N R č . 3 6 9 / 1 9 9 0 Z b . o o b e c n o m z r i a d e n í
v znení neskorších predpisov:
Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Ak
ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, obecné zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná
druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší
počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti
s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal
najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom.
V. 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: 30.08.2020
Zodpovedný: Obecný úrad
Výsledok hlasovania č. 6:
Počet prítomných: 6

Počet neprítomných: 1
5

Nehlasovalo: 0

Za: 6 – Bc. Andrej Babiar, Bc. Filip Celleng, Jana Cesnaková, Slavomír Jakuš, Ing. Ján Parkáni,
Pavel Šút
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Bod 7/ Návrh na odpredaj hnuteľného majetku
Starosta obce informoval poslancov OcZ, že Obec Príbelce zamýšľa odpredať hnuteľný
majetok - Špeciálne motorové vozidlo ŠKODA 706 CAS 25 RTHP, ktorý je pre obec
neupotrebiteľným a prebytočným majetkom pre kupujúceho Dobrovoľný hasičský zbor Iža za
kúpnu cenu 2 500,00 Eur. Zostatková cena vozidla je 0,00 Eur. Po krátkej diskusii starosta obce dal
hlasovať za tento návrh.
Uznesenie č.111/2020 zo dňa 15.06.2020:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. berie na vedomie
že hnuteľnú vec, ktorú zamýšľa Obec Príbelce odpredať v zmysle časti II. tohto uznesenia je pre
Obec Príbelce neupotrebiteľným a prebytočným majetkom.
II. schvaľuje
predaj hnuteľného majetku, v súlade s § 9a ods. 8 písm. d) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov - predaj hnuteľnej veci, ktorej zostatková cena je nižšia ako 3 500,00
Eur, vo vlastníctve Obce Príbelce, a to:
Špeciálne motorové vozidlo., výrobca vozidla: ŠKODA, model: ŠKODA 706 CAS 25 RTHP,
farba: červená, výrobné číslo motora: 8141312092, výrobné číslo podvozku (VIN): 120018401,
evidenčné číslo vozidla: VK 891 AJ, rok výroby: 1984, najazdené km: 12.138 km za kúpnu cenu
2 500,00 EUR (slovom dvetisícpäťsto EUR) pre kupujúceho: Dobrovoľný hasičský zbor Iža, Iža
257, 946 39 Iža, IČO: 00177474/2207, zastúpený: Jozef Alföldy, veliteľ DHZ.
III. ukladá
Zabezpečiť podpísanie kúpno-predajnej zmluvy s dohodnutými podmienkami v termíne do
30.06.2020.
Zodpovedný: Obecný úrad Príbelce
Výsledok hlasovania č. 7:
Počet prítomných: 6

Počet neprítomných: 1

Nehlasovalo: 0

Za: 6 – Bc. Andrej Babiar, Bc. Filip Celleng, Jana Cesnaková, Slavomír Jakuš, Ing. Ján Parkáni,
Pavel Šút
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Bod 8/ Rôzne
V bode rôzne starosta obce informoval poslancov OcZ ohľadom schválenej dotácie z BBSK
v sume 800,- Eur na obnovu altánku na trase náučného chodníka. Poslanec Slavomír Jakuš sa
informoval na celkové náklady obce na obnovu altánku. Starosta obce odpovedal, že odhadovaná
cena materiálu je 850,- Eur a cena práce cca 500,- Eur. Poslanec Ing. Ján Parkáni navrhol, že
členovia DHZ by pomohli so stavebnými prácami, čím by sa obci znížili náklady na obnovu
altánku.
Ďalej v bode rôzne starosta obce informoval poslancov OcZ o žiadosti pána Pavla Povaľača,
bytom Kosihovce ohľadom odkúpenia pozemkov vo vlastníctve Obce Príbelce a to parcely registra
E-KN č. 785, trvalý trávny porast vo výmere 828 m2, parcely registra E-KN č. 786, trvalý trávny
porast vo výmere 1 640 m2, parcely registra E-KN č. 787, trvalý trávny porast vo výmere 2 158 m2
v k. ú. Dolné Príbelce vedených na LV č. 1111, za účelom výstavby vodnej nádrže s rozlohou cca
1 000 m2.
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Starosta obce podal informáciu, že súčasným nájomcom uvedených parciel je Agrodružstvo
Príbelce. Následne navrhol rokovanie s Agrodružstvom Príbelce o možnosti predčasnej výpovede
nájomnej zmluvy na tieto pozemky, nakoľko dané pozemky sú v prenájme do 30.09.2027
s 5-ročnou výpovednou lehotou. Zároveň navrhol, aby pán Pavel Povaľač predložil na obecný úrad
znalecký posudok. Po krátkej diskusii, starosta obce dal hlasovať.
Uznesenie č.112/2020 zo dňa 15.06.2020:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. berie na vedomie
Žiadosť p. Pavla Povaľača, bytom Kosihovce č. 248 ohľadom odkúpenia pozemkov vo vlastníctve
Obce Príbelce a to parcely registra E-KN č. 785, trvalý trávny porast vo výmere 828 m2, parcely
registra E-KN č. 786, trvalý trávny porast vo výmere 1 640 m2, parcely registra E-KN č. 787, trvalý
trávny porast vo výmere 2 158 m2 v k. ú. Dolné Príbelce vedených na LV č. 1111 za účelom
výstavby vodnej nádrže s rozlohou cca 1 000 m2.
II. odporúča
prerokovať so súčasným nájomcom uvedených parciel – Agrodružstvom Príbelce možnosť
predčasnej výpovede nájomnej zmluvy, nakoľko dané pozemky sú v prenájme do 30.09.2027.
III. ukladá
predložiť na Obecný úrad v Príbelciach znalecký posudok vypracovaný znalcom v odbore
oceňovania nehnuteľností na predmetné pozemky.
Výsledok hlasovania č. 9:
Počet prítomných: 6

Počet neprítomných: 1

Nehlasovalo: 0

Za: 6 – Bc. Andrej Babiar, Bc. Filip Celleng, Jana Cesnaková, Slavomír Jakuš, Ing. Ján Parkáni,
Pavel Šút
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Starosta obce v bode rôzne podal informáciu, že Okresný úrad Veľký Krtíš, katastrálny
odbor prerušil návrh na vklad vlastníckeho práva na základe Kúpnej zmluvy zo dňa 04.05.2020,
ktorej účastníkmi konania sú Obec Príbelce a Marián Dibala a Eva Dibalová, bytom Veľký Krtíš.
Problémom je uznesenie č. 88/2020 zo dňa 27.01.2020, ktoré nie je v súlade s geometrickým
plánom úradne overeným dňa 09.04.2020 pod č. 90/2020. Starosta obce navrhol prijať nové
uznesenie:
Uznesenie č.113/2020 zo dňa 15.06.2020:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. mení
uznesenie Obecného zastupiteľstva v Príbelciach č. 88/2020 z 12. zasadnutia Obecného
zastupiteľstva v Príbelciach, ktoré sa konalo dňa 27. januára 2020 nasledovne:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. schvaľuje
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:
pozemok registra C-KN parcelné číslo 591/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere
72 m2, ktorý je odčlenený z pozemku registra E-KN par. c. 1221, druh pozemku ostatné plochy, vo
výmere 10.388 m2 a pozemku registra E-KN par č. 1228, druh pozemku ostatné plochy, vo výmere
429 m2. Novovytvorený pozemok je vytvorený geometrickým plánom č. 50927281-25/2020, ktorý
vyhovorila Ing. Viktória Dobosová, Geodetická kancelária, Cesta Slobody 580/21, 991 28 Vinica,
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dňa 20.02.2020, úradne overený Okresným úradom Veľký Krtíš, katastrálnym odborom, dňa
09.04.2020, pod č. j. 90/2020 za kúpnu cenu 3,50 Eur / 1 m2 čo pri výmere 72 m2 predstavuje
celkovú kúpnu cenu 252,00 Eur pre kupujúcich: Mariana Dibalu, nar. 24.03.1963, a Evu Dibalovú,
rod. Daubnerová, nar. 01.04.1971, trvale bytom Veľký Krtíš, A. H. Škultétyho 372/12.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že odkupovaný pozemok sa nachádza
v bezprostrednom susedstve nehnuteľností – pozemkov registra C-KN parcely č. 342, o výmere 985
m², druh pozemku zastavané plochy a nádvoria a parcely č. 343, o výmere 551 m2, druh pozemku
záhrady a stavby rodinného domu č. s. 137, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve kupujúcich a bude
tvoriť prístup k vlastným pozemkom.
II. ukl adá
Zabezpečiť podpísanie dodatku ku kúpnej zmluve s dohodnutými podmienkami v termíne do
30.06.2020.
Zodpovedný: Obecný úrad Príbelce
Výsledok hlasovania č. 8:
Počet prítomných: 6

Počet neprítomných: 1

Nehlasovalo: 0

Za: 6 – Bc. Andrej Babiar, Bc. Filip Celleng, Jana Cesnaková, Slavomír Jakuš, Ing. Ján Parkáni,
Pavel Šút
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Starosta obce informoval poslancov OcZ o podpísaní Zmluvy o poskytnutí NFP s Úradom
podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu – projekt Wifi pre Teba v sume 14 250,- Eur
a spolufinancovanie obce predstavuje 750,- Eur.
Ďalej starosta obce podal informáciu, že na Slovenskú inšpekciu ŽP, Banská Bystrica bol
dňa 29.04.2020 doručený anonymný e-mailový podnet, v ktorom pisateľ žiada prešetriť nelegálnu
skládku odpadu v obci Príbelce. Na základe GPS súradníc bolo zistené, že predmetná lokalita sa
nachádza pri odbočke vľavo zo smeru od Príbeliec – cesta č. 75, jedná sa o parcelu registra C-KN
č. 501 v k. ú. Horné Príbelce. V eróznej trhline je vytvorená pomerne stará nelegálna skládka
s rozlohou v dĺžke cca 150m, v ktorej sa nachádzajú plastové vrecia v rozpade, plastová plachta
pravdepodobne z prekrytia siláže, kostry a kosti zvierat, stavebný odpad pravdepodobne
z prerábania domu, plastové vrecia s odrezkami polystyrénu, kusy plastov z opravy vozidiel,
znečistené plastové obaly, plechová nádoba s vazelínou, koleso z auta, časti starých vozidiel,
plastové obaly z olejov a iné druhy odpadov. Dňa 26.05.2020 za účasti starostu obce bola vykonaná
operatívna kontrola zameraná na šetrenie podnetu spojená s miestnou obhliadkou. Vzhľadom na
skutočnosť, že sa výkonom kontroly nepodarilo určiť osobu zodpovednú za nelegálne uloženie
odpadu, Slovenská inšpekcia ŽP, Banská Bystrica odstúpila predmetnú vec na Okresný úrad, Veľký
Krtíš za účelom ďalšieho šetrenia.
Poslankyňa Jana Cesnaková upozornila skládku konárov pri altánku na trase náučného
chodníka. Starosta obce odpovedal, že konáre pri altánku, ako aj v pieskovej bani budú odstránené.
Starosta obce informoval poslancov OcZ, že plánuje pokračovať v oplotení cintorína
v dolnej časti obce. Navrhol v decembri 2020 zakúpiť materiál a následne v roku 2021 realizovať
oplotenie. Poslanci súhlasili s návrhom realizácie oplotenia až v roku 2021.
Ďalej starosta obce oboznámil poslancov OcZ, že obec požiadala Úrad vlády SR, Bratislava
o povolenie zmeny termínu použitia dotácia v sume 8 000,- Eur na výstavbu detského ihriska
z 31.10.2020 do 31.12.2020. Po úprave rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2020 je vyčlenená
suma na spolufinancovanie detského ihriska 3 500,- Eur, ktorá pravdepodobne nebude postačovať
na zakúpenie hracích prvkov, a k tomu je potrebné pripočítať celkovú úpravu terénu a oplotenie
ihriska.
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Poslanec Pavel Šút sa informoval ohľadom zberného dvora v obci. Starosta obce podal
informáciu, že kontrolou bolo verejné obstarávanie zrušené z dôvodu diskriminačnej podmienky,
ktorá pozostávala z pozáručného servisu. Následne bude podaná nová žiadosť s novým verejným
obstarávaním bez tejto podmienky.
Z radu občanov sa o slovo prihlásila Mgr. Zuzana Alcnauerová, ktorá sa informovala na účel
využívania altánku v hornej časti obce. Starosta obce odpovedal, že tento altánok má slúžiť ako
oddychové miesto na trase náučného chodníka.
Ďalej sa o slovo z radu občanov prihlásil JUDr. Stanislav Celleng, ktorý sa informoval, či
obec brala do úvahy pri schvaľovaní dotácie z rozpočtu obce obsah žiadostí jednotlivých
organizácií. Zároveň podotkol, že obec neplní termíny úhrady dotácií v zmysle podpísanej zmluvy.
Obec reagovala, že vie o tom a pripravuje dodatky k zmluvám. Ďalej vymenoval členov správnej
rady, ktorej súčasťou je aj starosta obce. JUDr. Stanislav Celleng informoval poslancov OcZ, že
TJD Príbelce podala projekt, pri ktorom je spoluúčasť vo výške 3 334,- Eur. Ďalej povedal, že so
správcom ihriska nebola podpísaná dohoda o vykonaní práce, pričom starosta obce oponoval, že to
nie je pravda, dohoda bola podpísaná dňa 09.06.2020.
Ďalej JUDr. Celleng upozornil na skládky konárov pri altánku v hornej časti obce,
v pieskovej bani, ktorú momentálne navštevuje veľa turistov, ako aj na zberné miesto pri požiarnej
zbrojnici. Starosta obce odpovedal, že skládka konárov pri altánku a pieskovej bani je len dočasný
stav a tieto budú odstránené štiepkovaním. Bohužiaľ firme, ktorá prisľúbila poštiepkovať drevnú
hmotu sa pokazil štiepkovač. Zároveň podotkol, že pracovníci zamestnaní na projekty cez ÚPSVaR
každý týždeň čistia zberné miesto pri požiarnej zbrojnici. Starosta obce povedal, že navrhuje
monitorovanie zberného miesta kamerovým systémom a zriadenie dočasného oplotenia. Zároveň
JUDr. Stanislav Celleng povedal, že členovia TJD Príbelce budú nápomocní obci pri brigádnických
prácach.
Bod 9/ Uznesenia
Poslanec Bc. Andrej Babiar prečítal súborné schválené uznesenia OcZ.
Bod 10/ 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 15.06.2020
Zapísala: Ing. Zuzana Lupová

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

Overovatelia:
Ing. Ján Parkáni

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

Jana Cesnaková

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

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