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Z á p i s n i c a  
 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Príbelciach,  

ktoré sa konalo 13.12.2021 v Kultúrnom dome 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. 3/2021, 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 rozpočtu Obce Príbelce 2022-2024 

6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2022 

7. Rôzne 

8. Uznesenia 

9. 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.177/2021 zo dňa 13.12.2021: 

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. Filip Celleng, Jana Cesnaková, Slavomír Jakuš, 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 p. Jana Cesnaková a Bc. Filip Celleng. Za zapisovateľku bola určená Ing. Zuzana 

Lupová. Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí p. Slavomír Jakuš a p. Pavel Šút. 

 

Uznesenie č. 178/2021 zo dňa 13.12.2021: 

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 

I .  v o l í  

návrhovú komisiu v zložení: 

   Ing. Ján Parkáni - predseda komisie 

   Jana Cesnaková - člen komisie 

   Bc. Filip Celleng - 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: 

 Slavomír Jakuš 

 Pavel Šút 

 

Výsledok hlasovania č. 2: 

Počet prítomných: 5  Počet neprítomných: 2   Nehlasovalo: 0 

 

Za: 5 – Bc. Filip Celleng, Jana Cesnaková, Slavomír Jakuš, Ing. Ján Parkáni, Pavel Šút 

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 

 

Bod 3/ Kontrola plnenia uznesení 

 Starosta obce konštatoval, že uznesenia z 28.09.2021 neobsahovali ukladaciu časť. 

 

Uznesenie č.179/2021 zo dňa 13.12.2021: 

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. Filip Celleng, Jana Cesnaková, Slavomír Jakuš, Ing. Ján Parkáni, Pavel Šút 

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 

 

Bod 4/ Návrh VZN Obce Príbelce č. 3/2021, 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 

 Starosta obce odovzdal slovo Ing. Zuzane Lupovej, ktorá oboznámila poslancov OcZ 

s obsahom Návrhu VZN Obce Príbelce č. 3/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Obce Príbelce               

č. 3/2014 o miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady na území obce Príbelce.  

Správca poplatku navrhol zvýšenie sadzby poplatku na území obce Príbelce pre poplatníka 

podľa § 2 ods. 2 písm. a) vo výške 0,0493 EUR za osobu a kalendárny deň, t. j. ročná sadzba 

poplatku 18,00 EUR za osobu a rok. Ostatné sadzby poplatkov navrhol, aby ostali v nezmennej 

výške. Po krátkej diskusii dal starosta obce hlasovať za predložený návrh VZN. 

 

Uznesenie č.180/2021 zo dňa 13.12.2021: 

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:  

I .  s c h v a ľ u j e  

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Príbelce č. 3/2021, 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: 0   Nehlasovalo: 0 

 

Za: 5 – Bc. Filip Celleng, Jana Cesnaková, Slavomír Jakuš, Ing. Ján Parkáni, Pavel Šút 

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 
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Bod 5/ Návrh rozpočtu Obce Príbelce 2022-2024 

Starosta obce odovzdal slovo p. Henriete Ďurišovej, ktorá predložila poslancom Návrh 

rozpočtu obce na roky 2022-2024, pričom záväzné sú iba rozpočtované príjmy a rozpočtované 

výdavky na rok 2022. Následne hlavná kontrolórka obce prečítala svoje  Stanovisko k návrhu 

viacročného rozpočtu obce na roky 2022-2024 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2022.  

Po krátkej diskusii, starosta obce dal hlasovať za predložený Návrh Rozpočtu obce Príbelce 

na roky 2022-2024. 

 

Uznesenie č.181/2021 zo dňa 13.12.2021: 

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:  

I .  s c h v a ľ u j e  

Rozpočet obce Príbelce na rok 2022. Rozpočet ako celok vyrovnaný: 

"Bežný rozpočet"  

Bežné príjmy  331 827,00 € a  bežné výdavky 301 418,00 € 

Rozdiel bežného rozpočtu 30 409,00 €       

"Kapitálový rozpočet" 

Kapitálové príjmy 0 € a kapitálové výdavky 2 000,00 € 

Rozdiel kapitálového rozpočtu -2 000,00 €       

Finančné operácie 

Príjmové finančné operácie 0 € a  výdavkové fin. operácie 28 409,00 € 

Rozdiel finančných operácií - 28 409,00 €       

     Príjmy spolu 331 827,00 € a výdavky spolu 331 827,00 € 

Rozdiel príjmov a výdavkov 0,00 €       

 

I I .  b e r i e  n a  v e d o m i e  

1. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu Obce Príbelce na rok 2022 

2. Rozpočet obce Príbelce na roky 2023-2024 

 

Výsledok hlasovania č. 5: 

Počet prítomných: 5  Počet neprítomných: 0   Nehlasovalo: 0 

 

Za: 5 – Bc. Filip Celleng, Jana Cesnaková, Slavomír Jakuš, Ing. Ján Parkáni, Pavel Šút 

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 

 

Bod 6/ Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2022 

 Hlavná kontrolórka obce p. Zdenka Chrapková prečítala návrh Plánu kontrolnej činnosti na 

I. polrok 2022. Keďže poslanci nemali žiadne otázky, starosta obce dal hlasovať za tento 

predložený návrh hlavnou kontrolórkou. 

 

Uznesenie č.182/2021 zo dňa 13.12.2021: 

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:  

I .  s c h v a ľ u j e  

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2022. 

Výsledok hlasovania č. 6: 

Počet prítomných: 5  Počet neprítomných: 0   Nehlasovalo: 0 
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Za: 5 – Bc. Filip Celleng, Jana Cesnaková, Slavomír Jakuš, Ing. Ján Parkáni, Pavel Šút 

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 

 

Bod 7/ Rôzne 

 Pani Henrieta Ďurišová oboznámila poslancov OcZ, že audit účtovnej závierky účtovnej 

jednotky Obce Príbelce k 31.12.2020 vykonala Ing. Slávka Molčányiová. Následne prečítala Správu 

nezávislého audítora o účtovnej závierke zostavenej k 31.12.2020. 

Keďže poslanci nemali žiadne otázky, starosta obce dal hlasovať za tento predložený návrh. 

 

Uznesenie č.183/2021 zo dňa 13.12.2021: 

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:  

I .  b e r i e  n a  v e d o m i e   

Správu nezávislého audítora o účtovnej závierke zostavenej k 31.12.2020. 

Výsledok hlasovania č. 7: 

Počet prítomných: 5  Počet neprítomných: 0   Nehlasovalo: 0 

 

Za: 5 – Bc. Filip Celleng, Jana Cesnaková, Slavomír Jakuš, Ing. Ján Parkáni, Pavel Šút 

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 

 

 

 V bode rôzne starosta obce informoval poslancov OcZ o predložených žiadostiach o dotácie 

Obce Príbelce: 

- žiadosť o dotáciu z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v rámci 

projektu „Rekonštrukcia miestnych komunikácií Horné Príbelce – II. etapa“, na základe 

spracovanej projektovej dokumentácie na rekonštrukciu 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 ku kostolu a ukončený pod cintorín 

v hornej časti obce, 

- vetva C – cesta na strelnicu, 

- vetva D – od Babičkinho dvora po križovatku na cestu I. triedy. 

 

- žiadosť o dotáciu z Banskobystrického samosprávneho kraja v rámci projektu „Rekonštrukcia 

viacúčelového ihriska 33x18m – Príbelce“ na údržbu trávnatej plochy ihriska a oplotenia ihriska. 

Poslanec Bc. Filip Celleng poukázal na zničené brány, siete, ako aj samotné oplotenie ihriska. 

Starosta obce povedal, že v rámci projektu by sa riešili aj roztrhané a poškodené ochranné siete 

výmenou za nové a oplotenie ihriska novým oporným múrikom z hornej časti s novým pletivom 

a osadením troch nových bráničiek. 

Poslanec Ing. Ján Parkáni navrhol nastaviť nové pravidlá na užívanie viacúčelového ihriska, aby sa 

opäť nezničilo používaním. Zároveň navrhol, aby sa k ihrisku osadil plechový sklad. 

 

- žiadosť o dotáciu z Banskobystrického samosprávneho kraja v rámci projektu „Príbelská vareška“ 

na zorganizovanie I. ročníka súťaže vo varení guľáša v mesiaci jún, resp. júl 2022 (podľa 

pandemickej situácie). 

 

- žiadosť o dotáciu z Environmentálneho fondu v rámci projektu „Zlepšenie triedeného zberu 

vybudovaním zberného dvora v obci Príbelce“. 

 

Ďalej starosta obce oboznámil poslancov OcZ,že obec plánuje podať žiadosť o poskytnutie 

nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Kvalita životného prostredia so 

zameraním na triedený zber komunálnych odpadov v rámci projektu „Vybudovanie zberného dvora 

v Obci Príbelce“. 
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 Poslankyňa p. Jana Cesnaková navrhla, aby sa zberné miesto aspoň oplotilo, kým budú 

podporené dané projekty. Poslanec Ing. Ján Parkáni upozornil na kontajner pri dome smútku, do 

ktorého vyhadzujú odpad aj ľudia z okolo idúcich áut. Starosta obce navrhol presunutie veľkých 

kontajnerov pri dome smútku, ako aj pod cintorínom v hornej časti obce na zberné miesto. V týchto 

cintorínoch sa osadia menšie kontajnery o objeme 1 100 litrov. 

 

 Ďalej starosta obce informoval poslancov o vyhlásení nového verejného obstarávania na 

zhotoviteľa v rámci projektu „Wifi pre Teba“. 

 

 Následne starosta obce podal informáciu na možnosť podania žiadosti o poskytnutie 

finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie 

v rámci projektu „Chyť sa svojej šance“ cez Úrad prace, sociálnych vecí a rodiny. Projekt by bol 

podporený vo výške 80% celkovej ceny práce na obdobie 6 mesiacov s podmienkou ďalšieho 

zamestnávania bez príspevku po dobu 3 mesiacov. Vhodným uchádzačom o zamestnanie by bol              

p. Ján Ondrejka, ktorý bol v auguste 2021 prepustený z Ústavu na výkon trestu odňatia slobody, 

Želiezovce.   

 

 V závere poslankyňa p. Jana Cesnaková vyslovila poďakovanie za celoročnú spoluprácu 

s obecným úradom. Poslanec Bc. Filip Celleng poďakoval za TJD Príbelce za spoluprácou s Obcou 

Príbelce, ako aj s DHZO Príbelce a PZ Podskala Príbelce. Poslanci OcZ sa vyslovili, že by uvítali 

viac kultúrnych a spoločenských akcií v obci, ak to pandemická situácia dovolí v roku 2022. 

 

Bod 8/ Uznesenia 
Poslanec Ing. Ján Parkáni prečítal súborné schválené uznesenia OcZ. 

 

Bod 9/ 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 13.12.2021 

     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

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

 

  

Overovatelia:  

       

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

         

Pavel Šút       ........................................... 

  

 

 

 

 

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

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

                                             starosta obce 

Príloha: Prezenčná listina 


