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Z á p i s n i c a  
 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Príbelciach,  

ktoré sa konalo 15.02.2020 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. 1/2021, ktorým sa mení Všeobecné záväzné nariadenie Obce 

Príbelce č. 1/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy 

Príbelce a jej súčasti Školskej jedálne pri Materskej škole Príbelce so sídlom na území obce 

Príbelce v znení Všeobecne záväzného nariadenia Obce Príbelce č. 2/2018, č. 1/2019 a č. 

1/2020 

5. Návrh VZN Obce Príbelce č. 2/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 

Obce Príbelce č. 1/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 

na území obce Príbelce 

6. Návrh rozpočtového opatrenia č. 1/2021 

7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Príbelce I. polrok 2021 

8. Prerokovanie žiadostí organizácií a cirkvi o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2021 

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.137/2021 zo dňa 15.02.2021: 

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach 

I .  s ch v aľ u j e  

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, Slavomír Jakuš, Pavel Šút 

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 

 

Bod 2/ Voľba návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 Za predsedu návrhovej komisie bol navrhnutý Bc. Filip Celleng a za členov komisie boli 

navrhnutí Bc. Andrej Babiar a p. Pavel Šút. Za zapisovateľku bola určená Ing. Zuzana Lupová. Za 

overovateľov zápisnice boli navrhnutí p. Jana Cesnaková a p. Slavomír Jakuš. 
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Uznesenie č. 138/2021 zo dňa 15.02.2021: 

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 

I .  v o l í  

návrhovú komisiu v zložení: 

  Bc. Filip Celleng - predseda komisie 

  Bc. Andrej Babiar - člen komisie 

  Pavel Šút - člen komisie 

 

I I .  b e r i e  n a  v ed omie  

a) určenie zapisovateľa: 

 Ing. Zuzana Lupová 

 

b) učenie overovateľov zápisnice: 

 Jana Cesnaková 

 Slavomír Jakuš 

 

Výsledok hlasovania č. 2: 

Počet prítomných: 5  Počet neprítomných: 2   Nehlasovalo: 0 

 

Za: 5 – Bc. Andrej Babiar, Jana Cesnaková, Bc. Filip Celleng, Slavomír Jakuš, Pavel Šút 

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 

 

Bod 3/ Kontrola plnenia uznesení 

 Uznesenia zo dňa 07.12.2020 neobsahovali ukladaciu časť. 

 

Uznesenie č.139/2021 zo dňa 15.02.2021: 

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, Bc. Filip Celleng, Slavomír Jakuš, Pavel Šút 

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 

 

Bod 4/ Návrh VZN Obce Príbelce č. 1/2021, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie 

Obce Príbelce č. 1/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa Materskej školy 

Príbelce a jej súčasti Školskej jedálne pri Materskej škole Príbelce so sídlom na území obce 

Príbelce v znení Všeobecne záväzného nariadenia Obce Príbelce č. 2/2018, č. 1/2019 a č. 

1/2020 

 Starosta obce oboznámil poslancov OcZ s predkladaným návrhom VZN. Vysvetlil, že 

finančné prostriedky sa obci prideľujú podľa počtu zapísaných detí v materskej škole k                     

15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka. Pri stanovení dotácie na mzdy a prevádzku MŠ 

sa vychádza z celkového výnosu dane z príjmov FO SR a z celkového prepočítaného počtu detí. 

Výška dotácia na MŠ a jej súčasť ŠJ na rok 2021, ktoré obec obdrží v rámci podielových daní 

predstavuje sumu 62 492,32 Eur. Riaditeľka MŠ Mgr. Alena Macková sa informovala ohľadom 

finančného rozdielu, ktorý je potrebné dofinancovať zo strany obce. Starosta obce odpovedal, že 

predpokladaný rozdiel predstavuje sumu 9 288,68 Eur na prevádzku materskej školy a školskej 

jedálne, ktoré obec dofinancuje z vlastných zdrojov. Po krátkej diskusii,  starosta obce dal hlasovať 

za návrh VZN. 
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Uznesenie č.140/2021 zo dňa 15.02.2021: 

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:  

I .  s c h v a ľ u j e  

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Príbelce č. 1/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku 

a mzdy na dieťa Materskej školy Príbelce a jej súčasti Školskej jedálne pri Materskej škole Príbelce 

so sídlom na území obce Príbelce v znení Všeobecne záväzného nariadenia Obce Príbelce č. 

2/2018, č. 1/2019 a č. 1/2020 
 

Výsledok hlasovania č. 4: 

Počet prítomných: 5  Počet neprítomných: 2   Nehlasovalo: 0 

 

Za: 5 – Bc. Andrej Babiar, Jana Cesnaková, Bc. Filip Celleng, Slavomír Jakuš, Pavel Šút 

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 

 

Bod 5/ Návrh VZN Obce Príbelce č. 2/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie Obce Príbelce č. 1/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi na území obce Príbelce 

 Starosta obce podal informáciu, že predmetom úpravy tohto nariadenia je upraviť nakladanie 

s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom na území obce Príbelce. Podľa zákona                         

č. 460/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších 

predpisov sa pre obce od 1. januára 2021 zaviedla povinnosť zabezpečovať vykonávanie triedeného 

zberu komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad („BRKO“). Povinnosť 

zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre biologicky 

rozložiteľný kuchynský odpad sa nevzťahuje na tú časť obce, ktorá preukáže, že 100 % domácností 

kompostuje vlastný odpad“. Obec Príbelce posúdila súčasný stav triedenia odpadu na území obce. 

Vzhľadom na sídelnú štruktúru obce Príbelce, ale aj vzhľadom na súčasné technické možnosti a 

hygienické požiadavky sa navrhuje ako vhodné riešenie zberu BRKO pre obyvateľov obce (pre 

domácnosti), využiť súčasný systém zberu BRKO prostredníctvom domácich kompostérov. V roku 

2019 obec Príbelce dodala do každej obývanej domácností v obci Príbelce a do bytových domov (6 

b.j. a 12 b.j.) kompostér cez projekt EÚ. Celkovo sa rozdalo 180 kusov kompostérov. Starosta obce 

vysvetlil, že preto sa navrhuje zaviesť na území obce zber BRKO do už rozdaných kompostérov. Po 

krátkej diskusii, starosta obce dal hlasovať za návrh VZN. 

 

Uznesenie č.141/2021 zo dňa 15.02.2021: 

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:  

I .  s ch v aľu j e  

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Príbelce č. 1/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a drobnými stavebnými odpadmi 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, Slavomír Jakuš, Pavel Šút 

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 

 

Bod 6/ Návrh Rozpočtového opatrenia č. 1/2021 

 Starosta obce podrobne oboznámil poslancov OcZ s návrhom Rozpočtového opatrenia                

č. 1/2021. Zároveň podal informáciu, že účtovníčka zastupujúca p. Henrietu Ďurišovú, ktorá je 

dlhodobo PN, vypracovala novú štruktúru rozpočtu. V návrhu Rozpočtového opatrenia č. 1/2021 sú 

navýšené príjmy aj výdavky o sumu 43 389,00 Eur na čiastku 313 043,00 Eur. Poslanec Bc. Filip 

Celleng sa informoval ohľadom výdavkových položiek rozpočtu rekonštrukcia miestnych 

komunikácií. Starosta obce odpovedal, že plánuje rekonštrukciu miestnych komunikácií v dolnej 
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časti obce, a to smerom od obecného úradu popri p. Marianovi Tomaškinovi a od p. Petra 

Štefanidesa smerom k Ing. Jánovi Selskému. Poslanec Bc. Filip Celleng navrhol, aby sa 

zrekonštruovala miestna komunikácia aj popri p. Mirovi Mäsiarovi smerom do pieskovej bane. 

Ďalej poslankyňa p. Jana Cesnaková navrhla, aby sa zrekonštruovala aj miestna komunikácia od 

bývalého bistra smerom k p. Jánovi Terekovi. Starosta obce povedal, že k spomínaným miestnym 

komunikáciám sa musí vypracovať projektová dokumentácia. Po krátkej diskusii, starosta obce dal 

hlasovať za návrh Rozpočtového opatrenia č. 1/2021.  

 

Uznesenie č.142/2021 zo dňa 15.02.2021: 

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:  

I .  s ch v aľu j e  

Rozpočtové opatrenie č. 1/2021 navýšením rozpočtu v príjmovej aj výdavkovej časti o 43 389,- Eur 

na čiastku 313 043,- Eur. 

 

Výsledok hlasovania č. 6: 

Počet prítomných: 5  Počet neprítomných: 2   Nehlasovalo: 0 

 

Za: 5 – Bc. Andrej Babiar, Jana Cesnaková, Bc. Filip Celleng, Slavomír Jakuš, Pavel Šút 

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 

 

Bod 7/ Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2021 

 Ing. Zuzana Lupová informovala poslancov OcZ, že hlavná kontrolórka obce p. Zdenka 

Chrapková sa ospravedlnila z účasti na rokovaní OcZ. Následne prečítala návrh Plánu kontrolnej 

činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2021. Keďže poslanci nemali žiadne otázky, starosta 

obce dal hlasovať za tento predložený návrh hlavnou kontrolórkou. 

 

Uznesenie č.143/2021 zo dňa 15.02.2021: 

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:  

I .  s ch v aľu j e  

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2021. 

 

Výsledok hlasovania č. 7: 

Počet prítomných: 5  Počet neprítomných: 2   Nehlasovalo: 0 

 

Za: 5 – Bc. Andrej Babiar, Jana Cesnaková, Bc. Filip Celleng, Slavomír Jakuš, Pavel Šút 

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 

 

Bod 8/ Prerokovanie žiadostí organizácií a cirkvi o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 

2021  
Starosta obce informoval poslancov OcZ o žiadostiach jednotlivých organizácií a cirkvi o 

poskytnutie dotácií z rozpočtu obce Príbelce na rok 2021. Organizácie žiadajú dotácie v celkovej 

výške 10 000,- Eur a cirkev 1 000,- Eur. Zároveň starosta obce podal informáciu, že v rozpočte 

obce na rok 2021 je schválená suma 6 500,- Eur na dotácie pre organizácie a 500,- Eur pre cirkev.  

Poslanec Slavomír Jakuš sa informoval, aký návrh je na prerozdelenie dotácií pre 

organizácie a cirkev zo strany obce. Ďalej podotkol, že rokovania OcZ sa nezúčastnil ani jeden 

zástupca z organizácií a cirkvi. Starosta obce odpovedal, že poslanci OcZ majú predložiť návrh na 

prerozdelenie dotácie jednotlivým organizáciám a cirkvi. Po dlhej diskusii poslanec p. Slavomír 

Jakuš navrhol rozdelenie dotácií nasledovne: 

ŠSK Príbelce         300,- Eur 

DHZO Príbelce          700,- Eur   

TJD Príbelce                5 500,- Eur 
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CZ ECAV Príbelce         500,- Eur  

 

Následne starosta obce povedal návrh na nasledovné prerozdelenie dotácií: 

 

ŠSK Príbelce         300,- Eur 

DHZO Príbelce          800,- Eur   

TJD Príbelce                5 400,- Eur 

CZ ECAV Príbelce         500,- Eur  

 

Keďže poslanci OcZ nemali ďalšie návrhy k prerozdeleniu dotácií z rozpočtu obce 

a konsenzuálne s ním súhlasili, starosta obce dal hlasovať za tento návrh. 

V prípade pozitívneho vývoja podielových daní je možné v priebehu roka sa vrátiť 

k ďalšiemu rozdeleniu dotácií. 

 

Uznesenie č.144/2021 zo dňa 15.02.2021: 

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:  

I .  s ch v aľu j e  

dotácie z rozpočtu obce na rok 2021 pre organizácie a cirkev nasledovne: 
 

TJD Príbelce   5 400,00 Eur 

DHZO Príbelce      800,00 Eur 

ŠSK Príbelce      300,00 Eur 

ECAV Príbelce     500,00 Eur 

 

I I .  u k l ad á  

Podpísať zmluvy o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Príbelce v roku 2021. 

Zodpovedný: Obecný úrad Príbelce   Termín: 15. marec 2021 

 

Výsledok hlasovania č. 8: 

Počet prítomných: 5  Počet neprítomných: 2   Nehlasovalo: 0 

 

Za: 5 – Bc. Andrej Babiar, Jana Cesnaková, Bc. Filip Celleng, Slavomír Jakuš, Pavel Šút 

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 

 

Bod 9/ Rôzne 

 V bode rôzne sa riaditeľka MŠ Mgr. Alena Macková informovala ohľadom preplatenia 

škodovej udalosti na budove materskej školy. Starosta obce odpovedal, že zo strany Komunálnej 

poisťovne bola preplatená škodová udalosť. Zároveň podal informáciu, že na rok 2021 je 

naplánovaná rekonštrukcia dolnej časti strechy na budove materskej školy. Ďalej Mgr. Alena 

Macková podala informáciu, že bol podaný projekt na úpravu exteriéru materskej školy cez 

Všeobecnú úverovú banku. 

 Poslanec Bc. Filip Celleng sa informoval ohľadom plánovaných prác na novej hasičskej 

zbrojnici. Starosta obce odpovedal, že členovia DHZO plánujú vybudovanie prístrešku vedľa 

hasičskej zbrojnice, ako aj prístupový chodník vedľa hasičskej zbrojnice. 

 Starosta obce podal informáciu, že Obec Príbelce plánuje testovanie obyvateľstva na 

prítomnosť ochorenia COVID-19 v dvojtýždňových intervaloch. 

 Ďalej starosta obce informoval poslancov OcZ, že od 15.02.2021 prebieha samosčítanie 

obyvateľov prostredníctvo elektronického formulára a potrvá do 31.03.2021. Asistované sčítanie z 

dôvodu závažnej epidemiologickej situácie spôsobenej pretvávajúcim šírením COVID-19 sa posúva 

a bude sa realizovať po 01.04.2021 až do 31.10.2021.  

 Poslanec Pavel Šút sa informoval ohľadom projektu Zelené obce Slovenska a na Zberný 

dvor v obci. Starosta obce odpovedal, že projekt Zelené obce Slovenska je v procese schvaľovania. 
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Ďalej podal informáciu, že plánuje oplotenie zberného dvoru. Poslanec Bc. Filip Celleng navrhol, 

aby bol zberný dvor monitorovaný kamerovým systémom. 

 Poslanec Bc. Andrej Babiar sa informoval, či sú práce na detskom ihrisku ukončené. 

Starosta obce odpovedal, že na detskom ihrisku ešte plánuje osadenie 2 ks drevených lavičiek 

a smetný kôš. 

 Mgr. Alena Macková navrhla osadenie smetného košu aj v areáli materskej školy. 

 Poslanec Slavomír Jakuš navrhol doplniť kontajner na sklo pri potravinách na križovatke, 

existujúci kontajner bol presunutý na zberný dvor. 

 Poslankyňa Jana Cesnaková sa informovala ohľadom zrútenia domu p. Slavomírom 

Ďurišom, ktorý tým spôsobil škodu p. Davidovi Podlesnému. Starosta obce odpovedal, že sa 

dohodli na mimo súdnom vyrovnaní a p. Slavomír Ďuriš písomne prisľúbil odstránenie sutín domu. 

 Mgr. Alena Macková navrhla zorganizovať brigádu v pieskovej bani prostredníctvom 

organizácií pôsobiacich v obci, nakoľko obec tieto organizácie finančne podporuje. Podotkla, že 

piesková baňa je navštevovaná turistami a je nevyhnutná úprava jej okolia. 

 Poslanec Bc. Andrej Babiar sa informoval ohľadom zimnej údržby miestnych komunikácií 

v obci. Starosta obce odpovedal, že zimnú údržbu miestnych komunikácií vyhŕňaním snehu 

zabezpečuje Agrodružstvo Príbelce a posýpanie zabezpečuje firma Marius Pedersen, a. s. Veľký 

Krtíš. Ďalej podal informáciu, že dňa 09.02.2021 nahlásil o 16:00 hod. vyhŕňanie snehu, s ktorým 

Agrodružstvo Príbelce začalo neskôr z dôvodu, že sa pokazil traktor, ktorý mal zabezpečovať 

vyhŕňanie snehu. 

 

Bod 10/ Uznesenia 

Poslanec Bc. Filip Celleng 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 15.02.2021     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

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

  

Overovatelia:  

       

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

         

Slavomír Jakuš      ........................................... 

  

 

 

 

 

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

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

                                             starosta obce 

Príloha: Prezenčná listina 


