Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Príbelciach,
ktoré sa konalo 07.12.2020 v Zasadacej miestnosti Obecného úradu v Príbelciach
so začiatkom o 17:00 hod.
Program rokovania:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Návrh VZN Obce Príbelce č. 2/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Príbelce č. 3/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
na území obce Príbelce
5. Návrh VZN Obce Príbelce č. 3/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Príbelce č. 2/2014 o miestnych daniach na území Obce Príbelce
6. Návrh VZN Obce Príbelce č. 4/2020, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov na
území obce Príbelce
7. Návrh rozpočtového opatrenia č. 4/2020
8. Návrh rozpočtu Obce Príbelce 2021-2023
9. Rôzne
10. Uznesenia
11. Záver
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Bod 1/ Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie OcZ zahájila a privítala všetkých prítomných zástupkyňa starostu obce
p. Jana Cesnaková, ktorá oboznámila všetkých prítomných, že bola poverená starostom obce
Ing. Tiborom Čiernym viesť toto zasadnutie, ktorý sa nachádza v karanténe v súvislosti s ochorením
COVID-19. Následne oboznámila poslancov OcZ s programom rokovania obecného zastupiteľstva.
Zároveň sa opýtala poslancov, či má niekto nejaký návrh na zmenu programu rokovania. Keďže
neboli žiadne návrhy, zástupkyňa starostu konštatovala, že rokovanie OcZ je uznášaniaschopné a
dala hlasovať za program zasadnutia OcZ.
Uznesenie č.129/2020 zo dňa 07.12.2020:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach
I. schvaľuje
Program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Výsledok hlasovania č. 1:
Počet prítomných: 5

Počet neprítomných: 2

Nehlasovalo: 0

Za: 5 – Bc. Andrej Babiar, Jana Cesnaková, Bc. Filip Celleng, 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 Ing. Ján Parkáni a za členov komisie boli
navrhnutí Bc. Filip Celleng a Henrieta Ďurišová. Za zapisovateľku bola určená Ing. Zuzana Lupová.
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí p. Pavel Šút a Bc. Andrej Babiar.
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Uznesenie č. 130/2020 zo dňa 07.12.2020:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. volí
návrhovú komisiu v zložení:
Ing. Ján Parkáni - predseda komisie
Bc. Filip Celleng - člen komisie
Henrieta Ďurišová - člen komisie
II. berie na vedomie
a) určenie zapisovateľa:
Ing. Zuzana Lupová
b) učenie overovateľov zápisnice:
Pavel Šút
Bc. Andrej Babiar
Výsledok hlasovania č. 2:
Počet prítomných: 5

Počet neprítomných: 2

Nehlasovalo: 0

Za: 5 – Bc. Andrej Babiar, Jana Cesnaková, Bc. Filip Celleng, Ing. Ján Parkáni, Pavel Šút
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Bod 3/ Kontrola plnenia uznesení
Uznesenie č.127/2020 zo dňa 21.09.2020:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
III. ukladá
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
Zástupkyňa starostu obce p. Jana Cesnaková oboznámila poslancov OcZ, že toto uznesenie
bolo splnené a obec už návratnú finančnú výpomoc obdržala na bankový účet.
Uznesenie č.131/2020 zo dňa 07.12.2020:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení.
Výsledok hlasovania č. 3:
Počet prítomných: 5

Počet neprítomných: 2

Nehlasovalo: 0

Za: 5 – Bc. Andrej Babiar, Jana Cesnaková, Bc. Filip Celleng, Ing. Ján Parkáni, Pavel Šút
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Bod 4/ Návrh VZN Obce Príbelce č. 2/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné
nariadenie Obce Príbelce č. 3/2014 o miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné
odpady na území obce Príbelce
Zástupkyňa starostu obce odovzdala slovo Ing. Zuzane Lupovej, ktorá oboznámila
poslancov OcZ s obsahom Návrhu VZN Obce Príbelce č. 2/2020, ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Príbelce č. 3/2014 o miestnom poplatku za komunálne
a drobné stavebné odpady na území obce Príbelce.
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Správca poplatku navrhol zvýšenie sadzby poplatku na území obce Príbelce pre poplatníka podľa
§ 2 ods. 2 písm. a) vo výške 0,0466 EUR za osobu a kalendárny deň, t. j. ročná sadzba poplatku
17,00 EUR za osobu a rok.
Ďalej správca poplatku navrhol zvýšenie sadzby poplatku na území obce Príbelce pre poplatníka
podľa § 2 ods. 2 písm. b) a písm. c):
a) 0,0280 EUR za liter odpadu pre nádobu s objemom 110 litrov, 120 litrov,
b) 0,0250 EUR za liter odpadu pre nádobu s objemom 240 litrov,
c) 0,0180 EUR za liter odpadu pre kontajner s objemom 1 100 litrov.
Poplatok za drobné stavebné odpady ostáva nezmenený.
Po krátkej diskusii zástupkyňa starostu obce dala hlasovať za predložený návrh VZN.
Uznesenie č.132/2020 zo dňa 07.12.2020:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Príbelce č. 2/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne
záväzné nariadenie Obce Príbelce č. 3/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Príbelce.
Výsledok hlasovania č. 4:
Počet prítomných: 5

Počet neprítomných: 2

Nehlasovalo: 0

Za: 5 – Bc. Andrej Babiar, Jana Cesnaková, Bc. Filip Celleng, Ing. Ján Parkáni, Pavel Šút
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Bod 5/ Návrh VZN Obce Príbelce č. 3/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné
nariadenie Obce Príbelce č. 2/2014 o miestnych daniach na území obce Príbelce
Zástupkyňa starostu obce odovzdala slovo Ing. Zuzane Lupovej, ktorá oboznámila
poslancov OcZ s Návrhom VZN Obce Príbelce č. 3/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne
záväzné nariadenie Obce Príbelce č. 2/2014 o miestnom daniach na území obce Príbelce.
Správca dane navrhol zvýšenie ročnej sadzby dane z pozemkov a to pri:
- ornej pôde, chmeľniciach, viniciach, ovocných sadoch, trvalých trávnych porastoch
z 0,25% na 0,30 %,
- lesných pozemkoch, na ktorých sú hospodárske lesy z 0,35% na 0,40 %.
Sadzby ostatných miestnych daní na území obce Príbelce ostávajú v nezmenenej výške.
Zároveň Ing. Zuzana Lupová informovala poslancov OcZ, že obec Príbelce spracovala analýzu
sadzby daní a miestnych poplatkov obcí v okrese Veľký Krtíš, pričom obec Príbelce má schválenú
najnižšiu ročnú sadzu dane z pozemkov za ornú pôdu a lesné pozemky.
Po krátkej diskusii zástupkyňa starostu obce dala hlasovať za predložený návrh VZN.
Uznesenie č.133/2020 zo dňa 07.12.2020:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Príbelce č. 3/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne
záväzné nariadenie Obce Príbelce č. 2/2014 o miestnych daniach na území obce Príbelce.
Výsledok hlasovania č. 5:
Počet prítomných: 5

Počet neprítomných: 2

Nehlasovalo: 0

Za: 5 – Bc. Andrej Babiar, Jana Cesnaková, Bc. Filip Celleng, Ing. Ján Parkáni, Pavel Šút
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
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Bod 6/ Návrh VZN Obce Príbelce č. 4/2020, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania
psov na území obce Príbelce
Zástupkyňa starostu obce odovzdala slovo Ing. Zuzane Lupovej, ktorá oboznámila
poslancov OcZ s obsahom Návrhu VZN Obce Príbelce č. 4/2020, ktorým sa upravujú niektoré
podmienky držania psov na území obce Príbelce.
Predmetom tohto nariadenia je úprava niektorých podmienok týkajúcich sa držania psov na
území obce Príbelce, a to:
a) určenie sumy úhrady za náhradnú evidenčnú známku psa,
b) úprava podrobností o vodení psov,
c) vymedzenie miest, kde je voľný pohyb psa zakázaný,
d) určenie miest, kde je vstup so psom zakázaný,
e) úprava podrobností o znečisťovaní verejných priestranstiev psami.
Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa povinný do 14 dní odo dňa zistenia
oznámiť obci Príbelce. Obec vydá držiteľovi psa náhradnú evidenčnú známku za úhradu vo výške
3,50 Eur.
Ing. Zuzana Lupová informovala poslancov OcZ, že Obec Príbelce navrhuje „zákaz voľného
pohybu psov“ a „zákaz vstupu so psom“ upraviť oproti pôvodnému návrhu VZN nasledovne:
Voľný pohyb psov na území obce Príbelce je zakázaný na tých miestach, ktoré sú v majetku obce a
sú viditeľné označené nápisom „zákaz voľného pohybu psov“:
a) priestranstvo pred obecným úradom a kultúrnym domom,
b) oplotený areál bývalej základnej školy,
c) všetky miestne komunikácie, chodníky, parkoviská a plochy verejnej zelene.
Na území obce Príbelce je vstup so psom zakázaný na týchto miestach, ktoré sú v majetku obce a sú
viditeľne označené nápisom „zákaz vstupu so psom“:
a) budova obecného úradu a kultúrneho domu,
b) oplotený areál a budova materskej školy,
c) budova bývalej základnej školy,
d) oplotený areál futbalového ihriska, multifunkčného ihriska a detského ihriska,
e) oplotené areály cintorínov.
Keďže poslanci OcZ nemali ďalšie návrhy, zástupkyňa starostu obce dala hlasovať za predložený
návrh VZN.
Uznesenie č.134/2020 zo dňa 07.12.2020:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. berie na vedomie
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Príbelce č. 4/2020, ktorým sa upravujú niektoré podmienky
držania psov na území obce Príbelce s pripomienkami.
Výsledok hlasovania č. 6:
Počet prítomných: 5

Počet neprítomných: 2

Nehlasovalo: 0

Za: 5 – Bc. Andrej Babiar, Jana Cesnaková, Bc. Filip Celleng, Ing. Ján Parkáni, Pavel Šút
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
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Bod 7/ Návrh rozpočtového opatrenia č. 4/2020
Zástupkyňa starostu obce odovzdala slovo p. Henriete Ďurišovej, ktorá oboznámila
poslancov OcZ s Návrhom Rozpočtového opatrenia č. 4/2020. V návrhu došlo k navýšeniu príjmov
aj výdavkov o sumu 24 237,- Eur na čiastku 427 813,- Eur.
Keďže poslanci OcZ nemali žiadne otázky, zástupkyňa starostu obce dala hlasovať za
predložený Návrh Rozpočtového opatrenia č. 4/2020.
Uznesenie č.135/2020 zo dňa 07.12.2020:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. schvaľuje
Rozpočtové opatrenie č. 4/2020 navýšením rozpočtu v príjmovej aj výdavkovej časti o 24 237,- Eur
na čiastku 427 813,- Eur.
Výsledok hlasovania č. 7:
Počet prítomných: 5

Počet neprítomných: 2

Nehlasovalo: 0

Za: 5 – Bc. Andrej Babiar, Jana Cesnaková, Bc. Filip Celleng, Ing. Ján Parkáni, Pavel Šút
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Bod 8/ Návrh rozpočtu Obce Príbelce 2021-2023
Zástupkyňa starostu obce odovzdala slovo p. Henriete Ďurišovej, ktorá predložila
poslancom Návrh rozpočtu obce na roky 2021-2023, pričom záväzné sú iba rozpočtované príjmy
a rozpočtované výdavky na rok 2021. Následne bolo prečítané Stanovisko hlavnej kontrolórky obce
Príbelce k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2021-2023 a k návrhu rozpočtu obce na rok
2021.
Keďže poslanci OcZ nemali žiadne otázky, zástupkyňa starostu obce dala hlasovať za
predložený Návrh Rozpočtu obce Príbelce na roky 2021-2023.
Uznesenie č.136/2020 zo dňa 07.12.2020:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. schvaľuje
Rozpočet obce Príbelce na rok 2021. Rozpočet ako celok vyrovnaný:
"Bežný rozpočet"
Bežné príjmy
Rozdiel bežného rozpočtu
"Kapitálový rozpočet"
Kapitálové príjmy
Rozdiel kapitálového rozpočtu
Finančné operácie
Príjmové finančné operácie
Rozdiel finančných operácií
Príjmy spolu
Rozdiel príjmov a výdavkov

269 654,00 € a bežné výdavky
32 853,00 €

236 801,00 €

0,00 € a kapitálové výdavky
-10 000,00 €

10 000,00 €

0,00 € a výdavkové fin. operácie
-22 853,00 €
269 654,00 € a výdavky spolu
0,00 €

22 853,00 €

II. berie na vedomie
1. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu Obce Príbelce na rok 2021
2. Rozpočet obce Príbelce na roky 2022-2023
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269 654,00 €

Výsledok hlasovania č. 8:
Počet prítomných: 5

Počet neprítomných: 2

Nehlasovalo: 0

Za: 5 – Bc. Andrej Babiar, Jana Cesnaková, Bc. Filip Celleng, Ing. Ján Parkáni, Pavel Šút
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Bod 9/ Rôzne
V bode rôzne poslanec Bc. Filip Celleng informoval poslancov OcZ, že ho oslovila p. Anna
Hvodliková, Príbelce č. 120 ohľadom vyčistenia rigolu pod jej rodinným domom, nakoľko je úplne
upchtý a neodteká z neho stojaca voda.
Ďalej sa poslanci OcZ informovali ohľadom výstavby detského ihriska v obci. Ing. Zuzana
Lupová podala informáciu, že firma AGGER, s. r. o. dodala a osadila hracie prvky a dokončovacie
práce na detskom ihrisku budú prebiehať v roku 2021.
Potom sa poslanci OcZ informovali ako prebiehajú rekonštrukčné práce v budove materskej
školy po prívalových dažďoch. Ing. Zuzana Lupová odpovedala, že na jednej časti strechy budovy
materskej školy prebehla izolácia strechy firmou ENES plus, s. r.o. Druhá časť rekonštrukcie
strechy je naplánovaná v roku 2021. Rekonštrukčné práce prebiehajú aj vo vnútorných priestoroch
materskej školy, a to oprava stropu a nátery vnútorných stien.
Keďže poslanci nemali ďalšie otázky, bod rôzne bol ukončený.
Bod 10/ Uznesenia
Poslanec Ing. Ján Parkáni prečítal súborné schválené uznesenia OcZ.
Bod 11/ Záver
Zástupkyňa starostu obce p. Jana Cesnaková poďakovala poslancom OcZ za aktívnu účasť
na zasadnutí OcZ, skonštatovala, že program zasadnutia OcZ bol prerokovaný a vyhlásila rokovanie
za ukončené.
V Príbelciach, dňa 07.12.2020
Zapísala: Ing. Zuzana Lupová

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

Overovatelia:
Pavel Šút

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

Bc. Andrej Babiar

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

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