Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Príbelciach,
ktoré sa konalo 28.09.2021 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. Návrh rozpočtového opatrenia č. 2/2021
5. Rôzne
6. Uznesenia
7. 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.172/2021 zo dňa 28.09.2021:
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, Bc. Filip Celleng, Ing. Pavel Ďuriš, 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 Bc. Filip Celleng a za členov komisie boli
navrhnutí Ing. Ján Parkáni a Ing. Pavel Ďuriš. Za zapisovateľku bola určená Ing. Zuzana Lupová.
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí Bc. Andrej Babiar a p. Pavel Šút.
Uznesenie č. 173/2021 zo dňa 28.09.2021:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. volí
návrhovú komisiu v zložení:
Bc. Filip Celleng - predseda komisie
Ing. Ján Parkáni - člen komisie
Ing. Pavel Ďuriš - člen komisie
II. berie na vedomie
a) určenie zapisovateľa:
Ing. Zuzana Lupová
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b) učenie overovateľov zápisnice:
Bc. Andrej Babiar
Pavel Šút
Výsledok hlasovania č. 2:
Počet prítomných: 5

Počet neprítomných: 2

Nehlasovalo: 0

Za: 5 – Bc. Andrej Babiar, Bc. Filip Celleng, Ing. Pavel Ďuriš, Ing. Ján Parkáni, Pavel Šút
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Bod 3/ Kontrola plnenia uznesení
168/2021 Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
II. ukladá
Zabezpečiť podpísanie kúpnej zmluvy s dohodnutými podmienkami v termíne do 31.júla 2021.
Zodpovedný: Obecný úrad Príbelce
Starosta obce oboznámil poslancov OcZ, že kúpna a zámenná zmluvu s kupujúcim p. Maciej
Urbański bola podpísaná, toto uznesenie bolo splnené.
170/2021 Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
III. ukladá
Uzavrieť zmluvu o dielo na realizáciu stavby „Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci
Príbelce, SO 02 Rekonštrukcia ulice na Škriavnik“ v roku 2021.
Zodpovedný: Obecný úrad Príbelce
Termín: 31. júla 2021
Starosta obce informoval poslancov, že toto uznesenie bolo splnené a rekonštrukcia ulice na
Škriavnik prebehla.
171/2021 Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
III. ukladá
Uzavrieť zmluvu o dielo na realizáciu stavby „Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci
Príbelce, Objekty – Vetva „A“ a Vetva „B“ v roku 2021.
Zodpovedný: Obecný úrad Príbelce
Termín: 31. júla 2021
Starosta obce oboznámil poslancov OcZ, že prebehla rekonštrukcia miestnych komunikácií
v obci Príbelce, Objekty – Vetva „A“ a Vetva „B“, aj toto uznesenie bolo splnené.
Uznesenie č.174/2021 zo dňa 28.09.2021:
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, Bc. Filip Celleng, Ing. Pavel Ďuriš, Ing. Ján Parkáni, Pavel Šút
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Bod 4/ Návrh rozpočtového opatrenie č. 2/2021
Pani Henrieta Ďurišová informovala poslancov OcZ o návrhu Rozpočtového opatrenia
č. 2/2021, v ktorom boli navýšené príjmy aj výdavky o sumu 95 805,- Eur na čiastku 408 848,- Eur.
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Do rozpočtového opatrenia bola zapracovaná dotácia na COVID 19, dotácia z BBSK,
rekonštrukcia miestnych komunikácií, projekt Efektívna verejná správa /EVS/. Starosta obce ešte
doplnil tento bod a keďže poslanci nemali otázky, dal hlasovať.
Uznesenie č.175/2021 zo dňa 28.09.2021:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. schvaľuje
Návrh rozpočtového opatrenia č. 2/2021.
Výsledok hlasovania č. 4:
Počet prítomných: 5

Počet neprítomných: 0

Nehlasovalo: 0

Za: 5 – Bc. Andrej Babiar, Bc. Filip Celleng, Ing. Pavel Ďuriš, Ing. Ján Parkáni, Pavel Šút
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Bod 5/ Rôzne
V bode rôzne starosta obce informoval poslancov OcZ o Programe rozvoja obce Príbelce,
ako súčasti Mikroregiónu Východný Hont na roky 2014 – 2020, ktorý bol schválený dňa
14.05.2015 uznesením č. 34/2015. Pri predkladaní žiadostí o dotáciu musí obec predkladať platný
Program rozvoja obce, ktorý obsahuje danú aktivitu, na ktorú sa žiada dotácia. Starosta obce
navrhol predĺžiť platnosť tohto dokumentu do 31.12.2022. Ďalej Ing. Zuzana Lupová podala
informáciu, že prebieha spracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Príbelce
na roky 2021 – 2030, súčasťou ktorého sú navrhnuté rámcové aktivity obce, ktoré budú
prerokované s poslancami OcZ. Po jeho dokončení bude predmetom schvaľovania na zasadnutí
OcZ. Keďže poslanci nemali žiadne otázky, starosta obce dal hlasovať.
Uznesenie č.176/2021 zo dňa 28.09.2021:
Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:
I. schvaľuje
V súlade s § 8 ods. 5 zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších
predpisov, predĺženie platnosti Programu rozvoja obce Príbelce, ako súčasti Mikroregiónu
Východný Hont na roky 2014-2020, schváleného dňa 14.05.2015 uznesením č. 34/2015, na obdobie
do schválenia nového PHSR Obce Príbelce na roky 2021-2030, najneskôr do 31.12.2022.
Výsledok hlasovania č. 5:
Počet prítomných: 5
Počet neprítomných: 0
Nehlasovalo: 0
Za: 5 – Bc. Andrej Babiar, Bc. Filip Celleng, Slavomír Jakuš, Ing. Pavel Ďuriš, Pavel Šút
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
Ďalej starosta obce v bode rôzne podal informáciu, že z prebiehajúcej rekonštrukcie cesty
I. triedy bol odpad z asfaltu pridelený aj obci Príbelce. Z tohto odpadového materiálu plánuje obec
dosypať krajnice popri miestnych komunikáciách, zasypať veľké jamy v časti obce Škriavnik,
smerom na strelnicu, ako aj spevnenie cesty do pieskovej bane. Na manipuláciu s týmto materiálom
je potrebné objednať nákladné auto, ako aj valec.
Poslanec Bc. Filip Celleng sa informoval na projekt Wifi pre Teba. Starosta obce odpovedal,
že je nutné urobiť nové verejné obstarávanie.
Potom starosta obce informoval poslancov, že z dotácie z BBSK v sume 1 300,- Eur
prebiehajú práce na oplotení cintorína v dolnej časti obce.
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Následne starosta obce podal informáciu, že obec dala spracovať projektovú dokumentáciu
na rekonštrukciu ďalších častí miestnych komunikácií v obci, a to:
- vetva A – od križovatky po rodinný dom p. Jána Textorisa,
- vetva B – od rodinného domu Ing. Dušana Tučeka, smerom pod cintorín v hornej časti obce,
- vetva C – cesta na strelnicu,
- samostatná vetva C1 – riešiaca len prepadnutú časť nad priepustom,
- vetva D – od Babičkinho dvora po križovatku na cestu I. triedy.
Poslanec Bc. Filip Celleng sa informoval ohľadom zabezpečenia zimnej údržby miestnych
komunikácií v obci. Starosta obce odpovedal, že plánuje uzavrieť zmluvu s Agrodružstvom
Príbelce.
Poslanec p. Pavel Šút upozornil, že vo večerných hodinách v letných mesiacoch má problém
s vodou. Z dôvodu výdatného polievania niektorých občanov a slabého tlaku nastane výpadok
vody.
Bod 6/ Uznesenia
Poslanec Bc. Filip Celleng prečítal súborné schválené uznesenia OcZ.
Bod 7/ 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 28.09.2021
Zapísala: Ing. Zuzana Lupová

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

Overovatelia:
Bc. Andrej Babiar

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

Pavel Šút

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

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