Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Príbelciach,
ktoré sa konalo 10.08.2020 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. Voľba hlavného kontrolóra Obce Príbelce
5. Prerokovanie Individuálnej výročnej správy Obce Príbelce za r. 2019
6. Informácia o správe nezávislého audítora o účtovnej závierke zostavenej k 31.12.2019
7. Návrh Rozpočtového opatrenia č. 3/2020
8. Informácia o inventarizácii majetku obce Príbelce k 31.12.2019
9. Rôzne
10. Uznesenia
11. Záver
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Bod 1/ Otvorenie zasadnutia
Starosta obce Ing. Tibor Čierny zahájil zasadnutie OcZ a privítal všetkých prítomných.
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.114/2020 zo dňa 10.08.2020:
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, Jana Cesnaková, Slavomír Jakuš, Ing. Ján Parkáni, Ing. Pavel Ďuriš,
Pavel Šút
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 boli
navrhnutí Ing. Pavel Ďuriš a p. Jana Cesnaková. Za zapisovateľku bola určená Ing. Zuzana Lupová.
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí p. Pavel Šút a Bc. Andrej Babiar.
Uznesenie č. 115/2020 zo dňa 10.08.2020:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. volí
návrhovú komisiu v zložení:
Ing. Ján Parkáni- predseda komisie
Ing. Pavel Ďuriš - člen komisie
Jana Cesnaková - člen komisie
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II. berie na vedomie
a) určenie zapisovateľa:
Ing. Zuzana Lupová
b) učenie overovateľov zápisnice:
Pavel Šút
Bc. Andraj Babiar
Výsledok hlasovania č. 2:
Počet prítomných: 6

Počet neprítomných: 1

Nehlasovalo: 0

Za: 6 – Bc. Andrej Babiar, Jana Cesnaková, Slavomír Jakuš, Ing. Ján Parkáni, Ing. Pavel Ďuriš,
Pavel Šút
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Bod 3/ Kontrola plnenia uznesení
Uznesenie č.110/2020 zo dňa 15.06.2020:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
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
Starosta obce konštatoval, že toto uznesenie bolo splnené.
Uznesenie č.111/2020 zo dňa 15.06.2020:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
III. ukladá
Zabezpečiť podpísanie kúpno-predajnej zmluvy s dohodnutými podmienkami v termíne do
30.06.2020.
Zodpovedný: Obecný úrad Príbelce
Starosta obce konštatoval, že toto uznesenie bolo splnené.
Uznesenie č.112/2020 zo dňa 15.06.2020:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
III. ukladá
predložiť na Obecný úrad v Príbelciach znalecký posudok vypracovaný znalcom v odbore
oceňovania nehnuteľností na predmetné pozemky.
Starosta obce povedal, že toto uznesenie ostáva v plnení.
Uznesenie č.113/2020 zo dňa 15.06.2020:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
II. ukladá
Zabezpečiť podpísanie dodatku ku kúpnej zmluve s dohodnutými podmienkami v termíne do
30.06.2020.
Zodpovedný: Obecný úrad Príbelce
Starosta obce konštatoval, že toto uznesenie bolo splnené.
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Uznesenie č.116/2020 zo dňa 10.08.2020:
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, Jana Cesnaková, Slavomír Jakuš, Ing. Ján Parkáni, Ing. Pavel Ďuriš,
Pavel Šút
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Bod 4/ Voľba hlavného kontrolóra Obce Príbelce
Starosta obce podal informáciu, že z dôvodu neúspešnej voľby kontrolóra Obce Príbelce zo
dňa 27.04.2020, Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach dňa 15.06.2020 Uznesením č. 110/2020
vyhlásilo v zmysle § 18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov opakovanú voľbu na funkciu hlavného kontrolóra Obce Príbelce a určilo
10.08.2020 za deň konania voľby. Otváranie obálok sa uskutočnilo dňa 27.07.2020 o 15.15 hod. na
Obecnom úrade v Príbelciach. Do volieb sa prihlásila jedna kandidátka p. Zdenka Chrapková.
Starosta obce oboznámil poslancov OcZ, že kandidátka na funkciu hlavného kontrolóra spĺňa
kvalifikačné a iné predpoklady, prihláška obsahuje všetky náležitosti, ako aj povinné a ostatné
prílohy. Potom starosta obce odovzdal slovo p. Zdenky Chrapkovej, aby sa predstavila poslancom
OcZ. Po krátkom predstavení sa starosta obce opýtal poslancov OcZ, či majú nejaké otázky na p.
Zdenku Chrapkovú. Keďže poslanci OcZ nemali žiadne otázky, starosta obce oboznámil poslancov,
že hlavný kontrolór sa volí nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov. Následne prebehla voľba
hlavného kontrolóra Obce Príbelce na základe verejného hlasovania nasledovne:
Za: 6 – Bc. Andrej Babiar, Jana Cesnaková, Slavomír Jakuš, Ing. Ján Parkáni, Ing. Pavel Ďuriš,
Pavel Šút
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Na základe výsledkov volieb hlavného kontrolóra Obce Príbelce bolo prijaté nasledovné
uznesenie:
Uznesenie č.117/2020 zo dňa 10.08.2020:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. b e r i e n a v e d o m i e
Prezentáciu kandidátky na funkciu hlavného kontrolóra.
II. konštatuje
Že voľba hlavného kontrolóra sa uskutočnila v súlade so zákonom SNR č. 369/1990
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Zb.

III. volí
V súlade s § 18a ods.1 a ods.5 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov p. Zdenku Chrapkovú do funkcie hlavného kontrolóra Obce Príbelce na dobu určitú od
1.9.2020 do 31.8.2026.
IV. určuje
V súlade s § 11 ods.4 písm. j) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov pracovný úväzok hlavnému kontrolórovi v rozsahu 0,08.
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Výsledok hlasovania č. 4:
Počet prítomných: 6

Počet neprítomných: 1

Nehlasovalo: 0

Za: 6 – Bc. Andrej Babiar, Jana Cesnaková, Slavomír Jakuš, Ing. Ján Parkáni, Ing. Pavel Ďuriš,
Pavel Šút
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Bod 5/ Prerokovanie Individuálnej výročnej správy Obce Príbelce za r. 2019
Starosta obce odovzdal slovo p. Henriete Ďurišovej, ktorá oboznámila poslancov OcZ
s obsahom individuálnej výročnej správy Obce Príbelce za rok 2019, ktorá obsahuje identifikačné
údaje obce, organizačnú štruktúru obce, poslanie, vízie, ciele, základnú charakteristiku obce,
plnenie úloh obce, informáciu o vývoji z pohľadu rozpočtovníctva a informáciu o vývoji obce
z pohľadu účtovníctva, ako aj o hospodárskom výsledku za rok 2019. Keďže poslanci nemali žiadne
otázky, starosta obce dal hlasovať.
Uznesenie č.118/2020 zo dňa 10.08.2020:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. berie na vedomie
Individuálnu výročnú správu Obce Príbelce za rok 2019.
Výsledok hlasovania č. 5:
Počet prítomných: 6

Počet neprítomných: 1

Nehlasovalo: 0

Za: 6 – Bc. Andrej Babiar, Jana Cesnaková, Slavomír Jakuš, Ing. Ján Parkáni, Ing. Pavel Ďuriš,
Pavel Šút
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Bod 6/ Informácia o správe nezávislého audítora o účtovnej závierke zostavenej k 31.12.2019
Pani Henrieta Ďurišová podala poslancom informáciu, že audítor Ing. Ľudovít Vician
uskutočnil v mesiaci jún 2020 audit účtovnej závierky obce Príbelce za rok 2019. Podľa názoru
audítora účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce Príbelce
k 31.12.2019 a výsledkov jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu podľa zákona č.
431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Na základe overenia dodržiavania
povinnosti podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú
samosprávu v znení neskorších predpisov konštatuje, že obec Príbelce konala v súlade
s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách. Zároveň konštatoval, že informácie uvedené vo
výročnej správe zostavenej za rok 2019 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok a výročná
správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve. Keďže poslanci nemali žiadne otázky,
starosta obce dal hlasovať.

Uznesenie č.119/2020 zo dňa 10.08.2020:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. berie na vedomie
Správu nezávislého audítora o účtovnej závierke zostavenej k 31.12.2019.
Výsledok hlasovania č. 6:
Počet prítomných: 6

Počet neprítomných: 1
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Nehlasovalo: 0

Za: 6 – Bc. Andrej Babiar, Jana Cesnaková, Slavomír Jakuš, Ing. Ján Parkáni, Ing. Pavel Ďuriš,
Pavel Šút
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Bod 7/ Návrh Rozpočtového opatrenia č. 3/2020
Starosta obce podal informáciu, že v júni 2020 bolo schválené rozpočtové opatrenie
č. 2/2020 na základe zverejnenej prognózy v mesiaci apríl 2020. Na základe zverejnených údajov
na web stránke MF SR - prognóza jún 2020 bol výnos dane z príjmov poukázaný územnej
samospráve v rozpočtovom opatrení č. 3/2020 zvýšený o 2 731,00 Eur.
Z uvedeného dôvodu sa na strane výdavkov v časti bežného rozpočtu upravujú aj
nasledovné položky, a to výdavky na dotácie pre spoločenské organizácie zvýšené o 1 800,- Eur,
ktoré boli krátené rozpočtovým opatrením č. 2/2020 a výdavky na úpravu altánku v hornej časti
Príbeliec ako spolufinancovanie v sume 931,- Eur. Keďže poslanci nemali žiadne pripomienky
k predmetnému návrhu rozpočtového opatrenia č. 3/2020, starosta obce dal hlasovať za tento návrh.
Uznesenie č.120/2020 zo dňa 10.08.2020:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č. 3/2020 navýšením rozpočtu v príjmovej aj výdavkovej časti o 2 731,- Eur
na čiastku 403 576,- Eur.
Výsledok hlasovania č. 7:
Počet prítomných: 6

Počet neprítomných: 1

Nehlasovalo: 0

Za: 6 – Bc. Andrej Babiar, Jana Cesnaková, Slavomír Jakuš, Ing. Ján Parkáni, Ing. Pavel Ďuriš,
Pavel Šút
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Bod 8/ Informácia o inventarizácií majetku obce Príbelce k 31.12.2019
Pani Henrieta Ďurišová informovala poslancov OcZ, že na základe zákona č. 431/2002 Z. z.
o účtovníctve v znení neskorších predpisov, bola vykonaná riadna inventarizácia majetku,
záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov ku dňu 31.12.2019. Účelom inventarizácie bolo zistiť
fyzický stav majetku, tento stav porovnať s účtovným stavom, vyčísliť rozdiely, rozhodnúť o ich
vysporiadaní a vypracovať inventarizačné zápisy, ktorých súčasťou sú inventarizačné súpisy, ako aj
preveriť spôsob zabezpečenia ochrany majetku, správnosť uloženia a zodpovednosť za zverený
majetok. Inventarizácia bola vykonaná prostredníctvom inventarizačných komisií. Výsledkom
inventarizácie bolo zistené, že skutočný stav inventarizovaného majetku, záväzkov a pohľadávok
súhlasí s účtovným stavom.
Uznesenie č.121/2020 zo dňa 10.08.2020:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. berie na vedomie
Informáciu o inventarizácií majetku obce Príbelce k 31.12.2019.
Výsledok hlasovania č. 8:
Počet prítomných: 6

Počet neprítomných: 1

Nehlasovalo: 0

Za: 6 – Bc. Andrej Babiar, Jana Cesnaková, Slavomír Jakuš, Ing. Ján Parkáni, Ing. Pavel Ďuriš,
Pavel Šút
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
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Bod 9 /Rôzne
V bode rôzne starosta obce oboznámil poslancov OcZ s novelou zákona č. 39/2007 Z. z.
o veterinárnej starostlivosti. Obec je zo zákona povinná oznámiť vlastníkom psov, že majú
povinnosť zabezpečiť trvalé označenie psa najneskôr do 12 týždňov veku psa transpondérom, čiže
čipom obsahujúcim základné údaje o psovi a jeho majiteľovi. V prípade, že tak vlastník psa
neurobí, orgán veterinárnej správy uloží vlastníkovi pokutu vo výške 50 Eur. Zároveň je obec zo
zákona povinná zabezpečiť odchyt túlavých zvierat na území obce a ich umiestnenie do karanténnej
stanice alebo útulku pre zvieratá. Takýto odchyt túlavých zvierať môže robiť iba osoba, ktorú
Štátna veterinárna a potravinová správa schválila na odchyt túlavých zvierat. Ak obec nie je osobu
schválenou na odchyt takýchto zvierat, je povinná uzavrieť zmluvu o odchyte túlavých zvierat
s osobou, ktorá je schválená na takýto odchyt zvierat. Obec je taktiež povinná prevziať túlavé
zvieratá nájdené na území obce a umiestniť ich v karanténnej stanice alebo útulku pre zvieratá.
Následne starosta obce oboznámil poslancov OcZ s ponukou na uzavretie Zmluvy o odchyte
túlavých a zabehnutých zvierat od občianskeho združenia Klub priateľov zvierat so sídlom
v Krupine, ktoré ponúka mesačný paušálny poplatok vo výške 30 Eur za zabezpečenie odchytovej
služby 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Starosta navrhol uzavretie zmluvy s týmto občianskym
združením na odchyt zvierat. Po krátkej diskusii dal starosta hlasovať za tento návrh.
Uznesenie č.122/2020 zo dňa 10.08.2020:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. berie na vedomie
informáciu k novele zákona o veterinárnej starostlivosti
II. schvaľuje
podpísanie zmluvy o odchyte a zabehnutých zvierat s občianskym združením Klub priateľov
zvierat, Kopanice 1278, 963 01 Krupina
Výsledok hlasovania č. 9:
Počet prítomných: 6

Počet neprítomných: 1

Nehlasovalo: 0

Za: 6 – Bc. Andrej Babiar, Jana Cesnaková, Slavomír Jakuš, Ing. Ján Parkáni, Ing. Pavel Ďuriš,
Pavel Šút
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
V bode rôzne sa o slovo z radu občanov prihlásil p. Pavol Kollár, ktorý sa opýtal p. Zdenky
Chrapkovej, v ktorých obciach vykonáva účtovnícke práce. Pani Chrapková odpovedala, že
v Dolných Strhároch, Malých Zlievcach, Pravici a pre príspevkovú organizáciu Malé Zlievce.
Ďalej pán Kollár uviedol, že podľa jeho názoru VZN Obce Príbelce, ktorým sa upravujú
niektoré podmienky držania psov, nie je aktuálne. Starosta obce oponoval, že vo VZN sa vymedzia
miesta, kde je voľný pohyb psa a vstup so psom zakázaný, ostatné podmienky držania psov
upravuje zákon a nie je potrebné, aby boli duplicitne obsiahnuté vo VZN obce.
Pán Kollár sa ďalej informoval, či obec dodržiava lehoty v správnych konaniach. Ing.
Zuzana Lupová odpovedala, že obec lehoty dodržiava.
Ďalej sa pán Kollár informoval ohľadom zapožičiavania pracovného stroja Locust.
Následne sa opýtal, či prebehla kolaudácia školiaceho strediska. Starosta obce odpovedal, že
vybudovanie školiaceho strediska si nevyžaduje kolaudáciu.
Pán Kollár sa ďalej informoval ohľadom zberného dvora v obci. Starosta obce odpovedal, že
zberný dvor bol predmetom predchádzajúceho zasadnutia OcZ.
Ďalej sa pán Kollár opýtal na znečisťovanie životného prostredia v obci a poukázal na čiernu
skládku. Starosta obce odpovedal, že odpad podobný komunálnemu, bol vyvezený.
Pán Kollár sa na záver informoval, prečo obec nemá podpísanú zmluvu na vývoz
odpadových vôd zo žúmp. Starosta obce vysvetlil, že vývoz odpadových vôd sa realizuje na základe
objednávky u oprávnených spoločností.
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Bod 10/ Uznesenia
Poslanec Ing. Ján Parkáni prečítal súborné schválené uznesenia OcZ
Bod 11/ 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 10.08.2020
Zapísala: Ing. Zuzana Lupová

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

Overovatelia:
Pavel Šút

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

Bc. Andrej Babiar

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

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