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Z á p i s n i c a  
 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Príbelciach,  

ktoré sa konalo 21.09.2020 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. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na obdobie od IX. do XII. 2020 

5. Návrh na prijatie návratnej finančnej výpomoci na kompenzáciu výpadku dane z príjmov  

fyzických osôb v roku 2020 

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.123/2020 zo dňa 21.09.2020: 

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach 

I .  s ch v aľ u j e  

Program zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

 

Výsledok hlasovania č. 1: 

Počet prítomných: 5  Počet neprítomných: 2   Nehlasovalo: 0 

 

Za: 5 – Bc. Andrej Babiar, Jana Cesnaková, 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 Pavel Šút a za členov komisie boli navrhnutí 

Bc. Andrej Babiar a Ing. Pavel Ďuriš. Za zapisovateľku bola určená Ing. Zuzana Lupová. Za 

overovateľov zápisnice boli navrhnutí p. Jana Cesnaková a Ing. Ján Parkáni. 

 

Uznesenie č. 124/2020 zo dňa 21.09.2020: 

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 

I .  v o l í  

návrhovú komisiu v zložení: 

 Pavel Šút - predseda komisie 

 Bc. Andrej Babiar - člen komisie 

 Ing. Pavel Ďuriš - člen komisie 
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I I .  b e r i e  n a  v ed omie  

a) určenie zapisovateľa: 

 Ing. Zuzana Lupová 

 

b) učenie overovateľov zápisnice: 

 Jana Cesnaková 

 Ing. Ján Parkáni 

 

Výsledok hlasovania č. 2: 

Počet prítomných: 5  Počet neprítomných: 2   Nehlasovalo: 0 

 

Za: 5 – Bc. Andrej Babiar, Jana Cesnaková, Ing. Ján Parkáni, Ing. Pavel Ďuriš, Pavel Šút 

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 

 

Bod 3/ Kontrola plnenia uznesení 

 Uznesenia zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Príbelciach, ktoré sa konalo dňa 

10.08.2020, neobsahovali ukladaciu časť. 

 

Uznesenie č.125/2020 zo dňa 21.09.2020: 

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:  

I .  b e r i e  n a  v ed om ie  

kontrolu plnenia uznesení. 

 

Výsledok hlasovania č. 3: 

Počet prítomných: 5  Počet neprítomných: 2   Nehlasovalo: 0 

 

Za: 5 – Bc. Andrej Babiar, Jana Cesnaková, Ing. Ján Parkáni, Ing. Pavel Ďuriš, Pavel Šút 

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 

 

Bod 4/ Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na obdobie od IX. do XII. 

2020 

 Ing. Lupová prečítala Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na obdobie 

od IX. do XII. 2020. Keďže poslanci nemali žiadne otázky, starosta obce dal hlasovať za návrh 

plánu kontrolnej činnosti. 

 

Uznesenie č.126/2020 zo dňa 21.09.2020: 

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:  

I .  s c h v a ľ u j e  

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na obdobie od IX. do XII. 2020. 
 

Výsledok hlasovania č. 4: 

Počet prítomných: 5  Počet neprítomných: 2   Nehlasovalo: 0 

 

Za: 5 – Bc. Andrej Babiar, Jana Cesnaková, Ing. Ján Parkáni, Ing. Pavel Ďuriš, Pavel Šút 

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 

 

Bod 5/ Návrh na prijatie návratnej finančnej výpomoci na kompenzáciu výpadku dane 

z príjmov fyzických osôb v roku 2020 

Starosta obce podal informáciu, že Ministerstvo financií Slovenskej republiky predložilo na 

rokovanie vlády Slovenskej republiky návrh na poskytnutie návratných finančných výpomocí 

obciam a vyšším územným celkom na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 
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2020 ovplyvneného pandémiou ochorenia COVID-19. Bezúročná návratná finančná výpomoc 

určená na krytie výdavkov samosprávnych funkcií sa poskytuje na základe žiadosti maximálne do 

výšky výpadku dane z príjmov fyzických osôb za rok 2020 so štvorročnou splatnosťou 

v rovnomerných ročných splátkach, pričom prvá splátka bude uhradená v roku 2024. Poskytnutie 

návratnej finančnej výpomoci je podmienené finančnou disciplínou subjektu územnej samosprávy, 

a preto nemôže byť poskytnutá subjektu územnej samosprávy, ktorý je v odzdravenom režime, 

nútenej správe alebo nespĺňa podmienkou dodržiavania limitu dlhu a dlhovej služby. Finančné  

prostriedky z návratnej finančnej výpomoci sa musia vyčerpať do konca roku 2020. Výpadok dane 

z príjmov fyzických osôb za rok 2020 pre Obec Príbelce je vo výške 10 575,00 Eur. 

Pani Henrieta Ďurišová prečítala kladné stanovisko hlavnej kontrolórky Obce Príbelce 

k prijatiu návratnej finančnej výpomoci. Po krátkej diskusii, starosta obce dal hlasovať za 

predloženie tohto návrhu. 

 

Uznesenie č.127/2020 zo dňa 21.09.2020: 

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:  

I .  b e r i e  n a  vedo mi e  

Informáciu o prijatí uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 494 z 12. augusta 2020 ohľadom 

schválenia návratnej finančnej výpomoci na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb 

v roku 2020 obciam a vyšším územným celkom. 

 

I I .  s ch v aľu j e  

Prijatie návratnej finančnej výpomoci na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb 

v roku 2020 v sume 10 575,00 Eur. 

 

I I I .  u k l ad á  

Predložiť žiadosť o návratnú finančnú výpomoc na kompenzáciu výpadku dane z príjmov FO za 

rok 2020 cez informačný systém RISSAM. 

Zodpovedný: Obecný úrad v Príbelciach   Termín: 25.09.2020 

 

Výsledok hlasovania č. 5: 

Počet prítomných: 5  Počet neprítomných: 2   Nehlasovalo: 0 

 

Za: 5 – Bc. Andrej Babiar, Jana Cesnaková, Ing. Ján Parkáni, Ing. Pavel Ďuriš, Pavel Šút 

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 

 

Bod 6/ Rôzne 

 Starosta obce informoval poslancov OcZ, že dňa 09.09.2020 bola na Obecný úrad 

v Príbelciach doručená žiadosť MUDr. Tenka, bytom Príbelce, Horné Príbelce s. č. 34 o odvoz 

odpadu po vyčistení rigolu pred svojim rodinným domom. Obec Príbelce adresovala                         

MUDr. Tenkovi odpoveď, že v súlade § 3 ods. 3 písm. b) a písm. c) zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov obyvateľ obce sa podieľa na rozvoji 

a zveľaďovaní obce a poskytuje pomoc orgánom obce. V súvislosti s tým je povinný podieľať sa na 

ochrane a zveľaďovaní životného prostredia v obci a napomáhať udržiavať poriadok v obci. 

V zmysle VZN Obce Príbelce č. 1/2020 o verejnom poriadku a verejnej čistote v obci sú fyzické 

osoby povinné zabezpečiť priľahlé pozemky k stavbám rodinných domov, ktoré sú verejnosti 

prístupné, aby boli riadne, včas a v potrebnom rozsahu udržiavané a vyčistené. Dňa 21.09.2020 bola 

na obecný úrad adresovaná žiadosti o prejednanie žiadosti zo dňa 09.09.2020 na Obecnom 

zastupiteľstve v Príbelciach. Starosta obce vysvetlil, že obec nevie zabezpečiť čistenie rigolov 

obyvateľom obce prostredníctvom dvoch pracovníkov, ktorí vykonávajú menšie obecné služby pre 

obec. Obec by vedela takého služby zabezpečiť len prostredníctvom firmy, čo by malo za následok 

zvýšenie miestnych daní. Starosta obce poukázal na to, že je potrebné aj naďalej rešpektovať VZN 

Obce Príbelce č. 1/2020 o verejnom poriadku a verejnej čistote v obci. Poslanci OcZ jednohlasne 

súhlasili, že každý občan má zabezpečiť verejnú čistotu v obci pred svojimi nehnuteľnosťami. 
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Poslanec Ing. Ján Parkáni navrhol upozorniť občanov obce, že vypúšťanie odpadových vôd zo 

žúmp je zakázané.  

 

Uznesenie č.128/2020 zo dňa 21.09.2020: 

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:  

I .  b e r i e  n a  vedo mi e  

List MUDr. Karla Tenka zo dňa 21.09.2020 s pripomienkou, že naďalej je potrebné rešpektovať 

VZN Obce Príbelce č. 1/2020 o verejnom poriadku a verejnej čistote v obci. 

 

Výsledok hlasovania č. 6: 

Počet prítomných: 5  Počet neprítomných: 2   Nehlasovalo: 0 

 

Za: 5 – Bc. Andrej Babiar, Jana Cesnaková, Ing. Ján Parkáni, Ing. Pavel Ďuriš, Pavel Šút 

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 

 

Ďalej v bode rôzne sa o slovo prihlásil z radu občanov p. Pavol Kollár, ktorý poukázal na to, že 

nedostal kompletnú Správu nezávislého audítora obce Príbelce o účtovnej závierke zostavenej 

k 31.12.2019 v rámci žiadosti o informácie. Pani Henrieta Ďurišová vysvetlila, že Správa 

nezávislého audítora pozostáva predovšetkým  z Individuálnej účtovnej závierky, z Poznámok – 

textová časť a z Výročnej správy obce Príbelce. Pán Pavol Kollár povedal, že si v žiadosti 

o informácie vyžiadal celú Správu nezávislého audítora. 

Pán Pavol Kollár sa ďalej informoval ohľadom rozdelenia transferov spoločenským organizáciám 

v rámci prijatého Rozpočtového opatrenia č. 3/2020 a povedal, že spoločenské organizácie sa 

zaviazali, že budú pomáhať obci. Poslanec Ing. Ján Parkáni vysvetlil, že spoločenské organizácie sa 

nikomu nezaviazali, ale že ponúkli obci pomoc pri prácach pre obec. 

Na záver sa p. Pavol Kollár opýtal poslancov OcZ, či vedia v akej sume obec zakúpila merače 

rýchlosti . Poslanci odpovedali, že schvaľovali rozpočtové opatrenie, čiže vedia sumu zaplatenú za 

merače rýchlosti. 

 

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 21.09.2020     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

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

  

Overovatelia:  

       

Jana Cesnaková      ...........................................  

         

Ing. Ján Parkáni                 ........................................... 

  

 

 

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

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

                                             starosta obce 

Príloha: Prezenčná listina 


