Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Príbelciach,
ktoré sa konalo 15.06.2021 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. Prerokovanie Záverečného účtu Obce Príbelce za rok 2020
5. Prerokovanie Individuálnej výročnej správy Obce Príbelce za r. 2020
6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Príbelce II. polrok 2021
7. Žiadosť o prevod a majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností
8. Informácia o inventarizácii majetku obce
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.152/2021 zo dňa 15.06.2021:
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. 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 Bc. Filip Celleng a za členov komisie boli
navrhnutí p. Pavel Šút a Bc. Andrej Babiar. Za zapisovateľku bola určená Ing. Zuzana Lupová. Za
overovateľov zápisnice boli navrhnutí Ing. Pavel Ďuriš a p. Jana Cesnaková.
Uznesenie č. 153/2021 zo dňa 15.06.2021:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. volí
návrhovú komisiu v zložení:
Bc. Filip Celleng - predseda komisie
Pavel Šút - člen komisie
Bc. Andrej Babiar - člen komisie
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II. berie na vedomie
a) určenie zapisovateľa:
Ing. Zuzana Lupová
b) učenie overovateľov zápisnice:
Ing. Pavel Ďuriš
Jana Cesnaková
Výsledok hlasovania č. 2:
Počet prítomných: 5

Počet neprítomných: 2

Nehlasovalo: 0

Za: 5 – Bc. Andrej Babiar, Jana Cesnaková, Bc. Filip Celleng, Ing. Pavel Ďuriš, Pavel Šút
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Bod 3/ Kontrola plnenia uznesení
148/2021 Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
III. ukladá
Zverejniť zámer na prevod majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Zodpovedný: Obecný úrad Príbelce
Termín: 30. apríla 2021
Starosta obce podal informáciu, že zámer na predaj nehnuteľného majetku obce z dôvodu
osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli v obci, ako aj na webovej stránke obce
http://www.pribelce.sk/ v termíne od 20.04.2021 do 15.06.2021.
149/2021 Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
III. ukladá
Podpísať zmluvu o zriadení vecného bremena s oprávnenými z vecného bremena.
Zodpovedný: Obecný úrad Príbelce
Termín: 15. mája 2021
Starosta obce informoval poslancov OcZ o podpísaní zmluvy o zriadení vecného bremena
s povinnými z vecného bremena p. Annou Vaškorovou a Emíliou Vaškorovou. Vklad do katastra
nehnuteľností bol povolený dňa 25.05.2021.
150/2021 Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
III. ukladá
Vyhlásiť ponukové konanie cez portál internetu pre prípadných záujemcov.
Zodpovedný: Obecný úrad Príbelce
Termín: 15. mája 2021
Starosta obce podal informáciu, že obec zverejnila ponuku cez portál internetu na odpredaj
častí terénneho nákladného automobilu PAD-1, M2, Praga V3S.
151/2021 Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
III. ukladá
Podpísať darovaciu zmluvu s určenými podmienkami.
Zodpovedný: Obecný úrad Príbelce
Termín: 15. mája 2021
Starosta obce informoval poslancov o podpísaní darovacej zmluvy s darcom Bc. Filipom
Cellengom, trvale bytom Príbelce 81.
Výsledok hlasovania č. 3:
Počet prítomných: 5

Počet neprítomných: 2
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Nehlasovalo: 0

Za: 5 – Bc. Andrej Babiar, Jana Cesnaková, Bc. Filip Celleng, Ing. Pavel Ďuriš, Pavel Šút
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Bod 4/ Prerokovanie Záverečného účtu Obce Príbelce za rok 2020
Starosta obce odovzdal slovo p. Henriete Ďurišovej, ktorá podrobne oboznámila poslancov
OcZ s obsahom Záverečného účtu Obce Príbelce za rok 2020. Zároveň podala informáciu, že
hospodárenie obce predstavovalo v Návrhu Záverečného účtu na rok 2020 sumu 19 257,73 Eur,
ktorá bola upravená po vylúčení finančných prostriedkov školského stravovania vo výške 249,60
Eur na sumu 19 008,13 Eur. Následne prečítala stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému
účtu obce Príbelce za rok 2020. Keďže poslanci nemali žiadne otázky, starosta obce dal hlasovať za
tento návrh.
Uznesenie č.155/2021 zo dňa 15.06.2021:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. berie na vedomie
Návrh Záverečného účtu Obce Príbelce za rok 2020
II. schvaľuje
1.Celoročné hospodárenie Obce Príbelce za rok 2020 bez výhrad.
2.Použitie prebytku hospodárenia Obce Príbelce za rok 2020 do rezervného fondu obce podľa
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo výške 19 008,13 €.
III. prijíma opatrenie
Z dôvodu, že do dňa schvaľovania Záverečného účtu Obce Príbelce za rok 2020, účtovná závierka
nebola preverená audítorom, vykonať audit v zmysle zákona
č. 431/2002 Z.z.
o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
Termín: 31.12.2021
Zodpovedný: Obecný úrad
Výsledok hlasovania č. 4:
Počet prítomných: 5

Počet neprítomných: 2

Nehlasovalo: 0

Za: 5 – Bc. Andrej Babiar, Jana Cesnaková, Bc. Filip Celleng, Ing. Pavel Ďuriš, Pavel Šút
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Bod 5/ Prerokovanie Individuálne výročnej správy Obce Príbelce za r. 2020
Pani Henrieta Ďurišová informovala poslancov OcZ o obsahu Individuálnej výročnej správy
Obce Príbelce za rok 2020. Keďže poslanci nemali žiadne otázky, starosta obce dal hlasovať za
tento návrh.
Uznesenie č.156/2021 zo dňa 15.06.2021:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. berie na vedomie
Individuálnu výročnú správu Obce Príbelce za r. 2020.
Výsledok hlasovania č. 5:
Počet prítomných: 5

Počet neprítomných: 2

Nehlasovalo: 0

Za: 5 – Bc. Andrej Babiar, Jana Cesnaková, Bc. Filip Celleng, Ing. Pavel Ďuriš, Pavel Šút
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
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Bod 6/ Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Príbelce II. polrok 2021
Ing. Zuzana Lupová prečítala návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce
Príbelce na II. polrok 2021.
Uznesenie č.157/2021 zo dňa 15.06.2021:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. berie na vedomie
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2021
Výsledok hlasovania č. 6:
Počet prítomných: 5

Počet neprítomných: 2

Nehlasovalo: 0

Za: 5 – Bc. Andrej Babiar, Jana Cesnaková, Bc. Filip Celleng, Ing. Pavel Ďuriš, Pavel Šút
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Bod 7/ Žiadosť o prevod a majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností
Starosta obce začal tento bod programu rokovania OcZ so žiadosťou p. Milana Pástora zo
dňa 03.03.2021 o odkúpenie pozemku registra C-KN parcelné číslo 307, druh pozemku záhrada,
ktorý je zapísaný na LV č. 1111, pre okres: Veľký Krtíš, obec: Príbelce, katastrálne územie: Dolné
Príbelce, o výmere 81 m².
Táto žiadosť bola predmetom rokovania OcZ dňa 19.04.2021, na ktorom poslanci OcZ
schválili zámer na predaj nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného zreteľa, ktorý bol
zverejnený na úradnej tabuli v obci, ako na webovej stránke obce www.pribelce.sk v termíne od
20.04.2021 do 15.06.2021.
Pozemok sa odpredáva za kúpnu cenu 1,00 € / 1 m2 čo pri výmere 81 m2 predstavuje
celkovú kúpnu cenu 81,00 €.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že odkupovaný pozemok sa nachádza
v bezprostrednom susedstve nehnuteľností – pozemku registra C-KN parcely č. 306, o výmere 588
m², druh pozemku zastavané plochy a nádvoria a stavby rodinného domu s. č. 152, ktoré sú vo
výlučnom vlastníctve kupujúceho, pozemok je trvale oplotený a dlhodobo tvorí súčasť pozemku
s rodinným domom, cez ktorý je prístup k rodinnému domu s. č. 152.
Keďže poslanci nemali žiadne otázky, starosta obce dal hlasovať a zároveň upozornil
poslancov, že za tento návrh sa hlasuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Uznesenie č.158/2021 zo dňa 15.06.2021:
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 307, druh pozemku záhrada, ktorý je zapísaný na LV č.
1111, pre okres: Veľký Krtíš, obec: Príbelce, katastrálne územie: Dolné Príbelce, o výmere 81 m²
za kúpnu cenu 1,00 € / 1 m² čo pri výmere 81 m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 81,00 € pre
kupujúceho: Milan Pástor, nar. 14.08.1975, trvale bytom Príbelce, Dolné Príbelce č. 152.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že odkupovaný pozemok sa nachádza
v bezprostrednom susedstve nehnuteľností – pozemku registra C-KN parcely č. 306, o výmere 588
m², druh pozemku zastavané plochy a nádvoria a stavby rodinného domu s. č. 152, ktoré sú vo
výlučnom vlastníctve kupujúceho a pozemok je trvale oplotený a dlhodobo tvorí súčasť pozemku
s rodinným domom, cez ktorý je prístup k rodinnému domu s. č. 152.
II. ukladá
Zabezpečiť podpísanie kúpnej zmluvy s dohodnutými podmienkami v termíne do 30.06.2021.
Zodpovedný: Obecný úrad Príbelce
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Výsledok hlasovania č. 7:
Počet prítomných: 5

Počet neprítomných: 2

Nehlasovalo: 0

Za: 5 – Bc. Andrej Babiar, Jana Cesnaková, Bc. Filip Celleng, Ing. Pavel Ďuriš, Pavel Šút
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Ďalej starosta obce oboznámil poslancov OcZ, že dňa 21.04.2021 doručil na obecný úrad
p. Maciej Urbański, ul. Stawna 18, 816 29 Gdynia, Poľsko žiadosť o odkúpenie pozemku registra
C-KN parcelné číslo 271, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, ktorý je zapísaný na LV č.
1111, pre okres: Veľký Krtíš, obec: Príbelce, katastrálne územie: Dolné Príbelce, o výmere 242 m².
V žiadosti uviedol návrh na výmenu pozemku registra E-KN parcelné číslo 123, druh
pozemku záhrada, ktorý je zapísaný na LV č. 43, pre okres: Veľký Krtíš, obec: Príbelce, katastrálne
územie: Dolné Príbelce o výmere 72 m2, ktorej je vlastníkom Maciej Urbański, ul. Stawna 18, 816
29 Gdynia, Poľsko. Ostatná časť pozemku o výmere 170 m2 sa navrhuje odpredať.
Následne starosta obce odovzdal slovo z radu občanov p. Pavlovi Tomaškinovi, ktorý
podrobne oboznámil poslancov OcZ s predloženou žiadosťou p. Maciejho Urbańskiho.
Starosta obce sa opýtal poslancov OcZ na návrh kúpnej ceny za m2. Poslanci OcZ sa
jednohlasne zhodli, aby sa pozemok odpredal za rovnakú cenu ako aj ostatným občanom obce, a to
za cenu 3,50 Eur za 1 m2, čo pri 170 m2 predstavuje celkovú kúpnu cenu 595,- Eur.
Nehnuteľný majetok obce sa prevedie na základe zverejnenia zámeru na prevod majektu
obce ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že odkupovaný pozemok sa nachádza
v bezprostrednom susedstve nehnuteľností – pozemku registra C-KN parcely č. 267, o výmere 26
m², druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, pozemku registra C-KN parcely č. 268, o výmere
394 m², druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, pozemku registra C-KN parcely č. 269,
o výmere 68 m², druh záhrada, pozemku registra C-KN parcely č. 270, o výmere 253 m², druh
pozemku záhrada a stavby rodinného domu s. č. 164, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve kupujúceho
a pozemok dlhodobo tvorí súčasť pozemku s rodinným domom.
Starosta obce dal hlasovať za tento návrh.
Uznesenie č.159/2021 zo dňa 15.06.2021:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. schvaľuje
Žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti – žiadateľ: Maciej Urbański, nar. 25.02.1976, ul. Stawna 18,
816 29 Gdynia, Poľsko.
II. schvaľuje
1. že, nehnuteľnosť, ktorú zamýšľa Obec Príbelce z časti odpredať a z časti zameniť v zmysle časti
II. bod 2 tohto uznesenia je pre Obec Príbelce neupotrebiteľným a prebytočným majetkom.
2. zámer na prevod z majetku Obce Príbelce nehnuteľnosť – pozemok registra C-KN parcelné číslo
271, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, ktorý je zapísaný na LV č. 1111, pre okres: Veľký
Krtíš, obec: Príbelce, katastrálne územie: Dolné Príbelce, o výmere 242 m² nasledovne:
a) časť pozemku o výmere 72m2 výmenou za pozemok registra E-KN parcelné číslo 123, druh
pozemku záhrada, ktorý je zapísaný na LV č. 43, pre okres: Veľký Krtíš, obec: Príbelce, katastrálne
územie: Dolné Príbelce, ktorej je vlastníkom Maciej Urbański, nar. 25.02.1976, ul. Stawna 18, 816
29 Gdynia, Poľsko.
b) ostatná časť pozemku o výmere 170 m2 sa odpredáva za kúpnu cenu 3,50 € / 1 m², čo pri výmere
170 m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 595,- € pre kupujúceho: Maciej Urbański, nar. 25.02.1976,
ul. Stawna 18, 816 29 Gdynia, Poľsko.
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Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že odkupovaný pozemok sa nachádza
v bezprostrednom susedstve nehnuteľností – pozemku registra C-KN parcely č. 267, o výmere 26
m², druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, pozemku registra C-KN parcely č. 268, o výmere
394 m², druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, pozemku registra C-KN parcely č. 269,
o výmere 68 m², druh záhrada, pozemku registra C-KN parcely č. 270, o výmere 253 m², druh
pozemku záhrada a stavby rodinného domu s. č. 164, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve kupujúceho
a pozemok dlhodobo tvorí súčasť pozemku s rodinným domom.
III. ukladá
Zverejniť zámer na prevod majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Zodpovedný: Obecný úrad Príbelce
Termín: 30.06.2021
Výsledok hlasovania č. 8:
Počet prítomných: 5

Počet neprítomných: 2

Nehlasovalo: 0

Za: 5 – Bc. Andrej Babiar, Jana Cesnaková, Bc. Filip Celleng, Ing. Pavel Ďuriš, Pavel Šút
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Bod 8/ Informácia o inventarizácii majetku obce
Pani Henrieta Ďurišová informovala poslancov OcZ, že na základe zákona č. 431/2002 Z. z.
o účtovníctve v znení neskorších predpisov, bola vykonaná dokladová inventarizácia majetku,
záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov ku dňu 31.12.2020. Účelom inventarizácie bolo zistiť stav
majetku, vyčísliť rozdiely, rozhodnúť o ich vysporiadaní a vypracovať inventarizačné zápisy.
Dokladovú inventarizáciu majetku a záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov majetku vyhotovili
členovia ústrednej inventarizačnej komisie v termíne do 14.02.2021. Výsledkom inventarizácie bolo
zistené, že skutočný stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov súhlasí s účtovným
stavom. Keďže poslanci nemali žiadne otázky, starosta obce dal hlasovať.
Uznesenie č.160/2021 zo dňa 15.06.2021:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. berie na vedomie
Individuálnu výročnú správu Obce Príbelce za r. 2020.
Výsledok hlasovania č. 9:
Počet prítomných: 5

Počet neprítomných: 2

Nehlasovalo: 0

Za: 5 – Bc. Andrej Babiar, Jana Cesnaková, Bc. Filip Celleng, Ing. Pavel Ďuriš, Pavel Šút
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Bod 9/ Rôzne
Starosta obce oboznámil poslancov OcZ s plánovanou rekonštrukciou miestnej komunikácie
v úseku od rodinného domu č. 282 Ing. Jána Selského po rodinný dom č. 288 Mgr. Róberta
Bosmana. Na základe vyhláseného verejného obstarávania bola vysúťažená celková cena zákazky
v sume 46 046,80 Eur. Starosta obce podal informáciu, že obec má k dispozícii dotáciu
z Ministerstva financií SR v sume 20 000,- Eur, ktorú je potrebné vyčerpať do 31.12.2021. Suma
10 000,- Eur je plánová v rozpočte na rok 2021. Zároveň podal informáciu, že obec Príbelce dala
vypracovať projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu miestnej komunikácie v hornej časti obce
a to od budovy bývalého kaštieľa až po rodinný dom č. 76 p. Ivetu Balikovú a od rodinného domu
č. 35 p. Miroslava Mäsiara po rodinný dom č. 49 p. Pavla Šúta. Predpokladaná hodnota prvej
komunikácie je 15 231,79 Eur a druhej 26 938,34 Eur. Poslanci OcZ sa informovali ohľadom
financovania týchto rekonštrukcií. Starosta obce odpovedal, že má k dispozícii predbežnú ponuku
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financovania z Prima Banka prostredníctvom úveru za úrok 1 %. V prípade, že sa schváli
rekonštrukcia miestnych komunikácií prebehne jednanie s Prima bankou o výške úroku.
Ďalej starosta obce podal informáciu, že šachta nad výpustným ventilom pri vodnej nádrži
v hornej časti obce bola uzatvorená.
Starosta obce informoval poslancov OcZ o vypílení dutého stromu v starom cintoríne v časti
obce Príkľak, nakoľko ohrozoval pomníky v cintoríne. Starosta obce vyslovil poďakovanie členom
DHZO Príbelce.
Ďalej starosta obce podal informáciu ohľadom žiadosti o preloženie a výmenu dreveného
podperného bodu NN siete v hornej časti obce pred rozostavaným rodinným domom Bc. Filipa
Cellenga z dôvodu jeho zlého technického stavu a zároveň stĺp zasahuje do miestnej komunikácie.
Stredoslovenská distribučná, Žilina informovala obec Príbelce, že elektrické zariadenie je možné
preložiť na náklady obce. Zároveň vyzvala obec na odstránenie vedenia verejného osvetlenia na
dvoch VN distribučných stožiarových trafostaniciach v obci Príbelce na križovatke pri budove
bývalej základnej školy a v časti obce Škriavnik.
Starosta obce informoval poslancov OcZ, že je navrhnutá do výroby tabuľa s nápisom
ZÁKAZ SYPAŤ SMETI, ktorá bude osadená v pieskovej bani a tento objekt bude monitorovaný
kamerovým systémom prostredníctvom zakúpenej fotopasce.
Ďalej starosta obce informoval poslancov OcZ ohľadom vykonaných prác okolo zberného
miesta v hornej časti obce navezením zeminy a jeho vyčistením. Zberné miesto sa plánuje oplotiť.
Starosta obce ďalej informoval poslancov OcZ ohľadom ponuky na predaj časti terénneho
nákladného automobilu PAD-1, M2, Praga V3S, bez evidenčných čísel. Ponuka bola zverejnená na
úradnej tabuli v obci, ako aj na internete. Najvyššiu cenovú ponuku dal p. Peter Majoroš, bytom
Mučín č. 25 a to v sume 600,- Eur. Ďalšie ponuky boli od p. Branislava Bartoša za 500,- Eur bez
motora a od p. Jozefa Bublaka za sumu 400,- Eur. Poslanci OcZ jednohlasne súhlasili s najvyššou
cenovou ponukou. Starosta obce dal hlasovať.
Uznesenie č.161/2021 zo dňa 15.06.2021:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. berie na vedomie
Ponuky na odkúpenie zvyšných častí terénneho nákladného automobilu PAD-1, M2, Praga V3S,
bez evidenčných čísel.
II. schvaľuje
Uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi Obcou Príbelce a Petrom Majorošom, bytom Mučín 25, na
odpredaj zvyšných častí vozidla PAD-1, M2, Praga V3S, bez evidenčných čísel a to za sumu 600,Eur.
III. ukladá
Podpísať kúpnu zmluva na predaj zvyšných častí terénneho nákladného automobilu.
Zodpovedný: Obecný úrad Príbelce
Termín: 30.06.2021
Výsledok hlasovania č. 10:
Počet prítomných: 5
Počet neprítomných: 2

Nehlasovalo: 0

Za: 5 – Bc. Andrej Babiar, Jana Cesnaková, Bc. Filip Celleng, Ing. Pavel Ďuriš, Pavel Šút
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
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Ďalej starosta obce v bode rôzne podrobne informoval poslancov OcZ o vypracovaných
návrhoch na Smernicu obce Príbelce o používaní a prenájme cestných motorových vozidiel vo
vlastníctve Obce Príbelce. Pre potreby športových alebo kultúrnych aktivít TJD Príbelce, DHZ
Príbelce, SPZ Podskala Príbelce, FSk Bažalička, CZ ECAV Príbelce a ŠSK Príbelce sa motorové
vozidlá VW Multivan a Škoda Fabia poskytnú bez náhrad. Poslanec Ing. Pavel Ďuriš navrhol, aby
sa poskytovali pre tieto organizácie aj nákladné motorové vozidlá PRAGA V3S valník a ZŤS UN
053 za spotrebované palivo. Z radu občanov sa o slovo prihlásil JUDr. Stanislav Celleng, ktorý
podrobne vysvetlil obsah podpísaných zmlúv medzi Obcou Príbelce a Ministerstvom vnútra SR.
Starosta navrhol, aby nákladné motorové vozidlo nakladač LOCUST 903 S bolo poskytované
občanom obce za palivo prepočítané za 1 Mh 2,5 litra. Keďže poslanci nemali ďalšie otázky,
starosta obce dal hlasovať za upravený návrh smernice.
Uznesenie č.162/2021 zo dňa 15.06.2021:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. berie na vedomie
Informáciu o vypracovaní Návrhu Smernice o používaní a prenájme cestných motorových vozidiel
vo vlastníctve Obce Príbelce.
II. schvaľuje
Upravený a doplnený Návrh Smernice o používaní a prenájme cestných motorových vozidiel vo
vlastníctve Obce Príbelce s účinnosťou od 16.06.2021.
Výsledok hlasovania č. 11:
Počet prítomných: 5
Počet neprítomných: 2

Nehlasovalo: 0

Za: 4 – Bc. Andrej Babiar, Jana Cesnaková, Ing. Pavel Ďuriš, Pavel Šút
Proti: 0
Zdržalo sa: 1 – Bc. Filip Celleng
Ďalej sa o slovo z radu občanov prihlásil p. Pavel Tomaškin, ktorý upozornil na presakujúcu
dažďovú vodu do priestorov pod budovou MŠ, v ktorej má prenajaté priestory ŠSK Príbelce, ako aj
na striešku nad schodiskom. Poukázal na klesajúcu výšku dotácie pre ŠSK Príbelce z rozpočtu obce,
napriek tomu, že ŠSK prináša medaile zo športových súťaží.
Ďalej sa o slovo z radu občanov prihlásil Ing. Ján Tomaškin, ktorý informoval poslancov
ohľadom očakávaného rozkopania cesty pred rodinným domom p. Milana Macka, Horné Príbelce,
s. č. 11 z dôvodu zriadenia novej vodovodnej prípojky. Zároveň poslanci OcZ poverili starostu obce
rokovaním na StVPS, a. s. Veľký Krtíš ohľadom zamedzenia, hoci aj čiastočného rozkopania
miestnej komunikácie, pred týmto rodinným domom a hľadaním iného technického riešenia
zriadenia novej vodovodnej prípojky.
Uznesenie č.163/2021 zo dňa 15.06.2021:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. berie na vedomie
Informáciu ohľadom rozkopania cesty pred rodinným domom p. Milana Macka, Horné Príbelce, s.
č. 11 z dôvodu zriadenia novej vodovodnej prípojky.
II. poveruje
starostu obce Ing. Tibora Čierneho rokovaním na StVPS, a. s. Veľký Krtíš ohľadom zamedzenia,
hoci aj čiastočného rozkopania miestnej komunikácie, pred rodinným domom p. Milana Macka,
Horné Príbelce, s. č. 11, a hľadaním iného technického riešenia zriadenia novej vodovodnej
prípojky.
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Výsledok hlasovania č. 12:
Počet prítomných: 5
Počet neprítomných: 2

Nehlasovalo: 0

Za: 5 – Bc. Andrej Babiar, Jana Cesnaková, Bc. Filip Celleng, Ing. Pavel Ďuriš, Pavel Šút
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Ďalej sa z radu občanov o slovo prihlásil JUDr. Stanislav Celleng, ktorý vyjadril súhlasné
stanovisko k rekonštrukcii miestnych komunikácií v obci. Zároveň navrhol, aby sa spevnila cesta do
pieskovej bane. Následne vyslovil poďakovanie za poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre TJD
Príbelce.
V závere starosta obce informoval poslancov, že od 01.03. 2021 je Ing. Zuzana Lupová
zamestná v rámci projektu Podpora koordinačných a implementačných kapacít regionálneho
rozvoja v okrese Veľký Krtíš, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu. Zároveň podal
informáciu, že od 01.06.2021 nastúpil do pracovného pomeru na dobru určitú p. Marek Parkáni.
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 15.06.2021
Zapísala: Ing. Zuzana Lupová

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

Overovatelia:
Ing. Pavel Ďuriš

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

Jana Cesnaková

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

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