
 1 

Z á p i s n i c a  
 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Príbelciach,  

ktoré sa konalo 27.06.2022 v Zasadacej miestnosti Obecného úradu v Príbelciach  

so začiatkom o 18:00 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 2021 

5. Prerokovanie návrhov na majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností  

6. Rôzne 

7. Uznesenia 

8. 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.228/2022 zo dňa 27.06.2022: 

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach 

I .  s ch v aľ u j e  

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

Výsledok hlasovania č. 1: 

Počet prítomných: 6  Počet neprítomných: 1   Nehlasovalo: 0 

 

Za: 6 – Bc. Filip Celleng, Jana Cesnaková, Ing. Pavel Ďuriš, 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 Bc. Filip Celleng a za členov komisie boli 

navrhnutí Ing. Pavel Ďuriš a Pavel Šút. Za zapisovateľku bola určená Ing. Zuzana Lupová. Za 

overovateľov zápisnice boli navrhnutí Ing. Ján Parkáni a p. Jana Cesnaková 

 

Uznesenie č. 229/2022 zo dňa 27.06.2022: 

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 

I .  v o l í  

návrhovú komisiu v zložení: 

Bc. Filip Celleng - predseda komisie 

Ing. Pavel Ďuriš - člen komisie 

Pavel Šút - člen komisie 

 

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

a) určenie zapisovateľa: 

 Ing. Zuzana Lupová 
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b) určenie overovateľov zápisnice: 

 Ing. Ján Parkáni 

 Jana Cesnaková 

 

Výsledok hlasovania č. 2: 

Počet prítomných: 6  Počet neprítomných: 1   Nehlasovalo: 0 

 

Za: 6 – Bc. Filip Celleng, Jana Cesnaková, Ing. Pavel Ďuriš, Slavomír Jakuš, Ing. Ján Parkáni, 

Pavel Šút 

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 

 

Bod 3/ Kontrola plnenia uznesení 

222/2022 Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 

I I .  u k l a d á  

Zabezpečiť podpísanie kúpnej zmluvy s dohodnutými podmienkami v termíne do 30.06.2022. 

Zodpovedný: Obecný úrad Príbelce    

 

 Starosta obce podal informáciu, že kúpna zmluva na prevod nehnuteľností bola podpísaná 

s p. Ľubomírom Oslíkom. 

 

223/2022 Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 

I I .  u k l a d á  

Zabezpečiť podpísanie kúpnej zmluvy s dohodnutými podmienkami v termíne do 30.06.2022. 

Zodpovedný: Obecný úrad Príbelce   

 

 Starosta obce podal informáciu, že kúpna zmluva na prevod nehnuteľností bola podpísaná 

s p. Petrom Cesnakom a p. Annou Cesnakovou. 

 

226/2022 Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 

I I I .  u k l a d á  

Zverejniť zámer na prevod majetku obce ako prípad hodný osobitného zreteľa. 

Zodpovedný: Obecný úrad Príbelce     Termín: 03.06.2022   

 

 Starosta obce informoval poslancov OcZ, že zámer na prevod majetku obce ako prípad 

hodný osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli v obci, ako aj na internetovej stránke 

obce v termíne od 31.05.2022. 

 

Uznesenie č.230/2022 zo dňa 27.06.2022: 

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: 6  Počet neprítomných: 1   Nehlasovalo: 0 

 

Za: 6 – Bc. Filip Celleng, Jana Cesnaková, Ing. Pavel Ďuriš, Slavomír Jakuš, Ing. Ján Parkáni, 

Pavel Šút 

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 
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Bod 4/ Prerokovanie Záverečného účtu Obce Príbelce za rok 2021 

Starosta obce odovzdal slovo p. Henriete Ďurišovej, ktorá oboznámila poslancov OcZ 

s obsahom Záverečného účtu Obce Príbelce za rok 2021. Hlavná kontrolórka obce spracovala 

stanovisko k záverečnému účtu obce Príbelce za rok 2021. Keďže poslanci nemali žiadne otázky, 

starosta obce dal hlasovať za tento návrh. 

 

Uznesenie č.231/2022 zo dňa 27.06.2022: 

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:  

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

Návrh Záverečného účtu Obce Príbelce za rok 2021 

 

I I .  s ch v aľu j e  

1.Celoročné hospodárenie Obce Príbelce za rok 2021 bez výhrad. 

2.Použitie prebytku hospodárenia Obce Príbelce za rok 2021 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 12 394,47 €. 

 

I I I .  p r i j ím a  op a t r en i e  

Z dôvodu, že do dňa schvaľovania Záverečného účtu Obce Príbelce za rok 2021, účtovná závierka 

nebola preverená audítorom, vykonať audit v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 

neskorších predpisov. 

Termín: 31.12.2022    Zodpovedný: Obecný úrad 

 

Výsledok hlasovania č. 4: 

Počet prítomných: 6  Počet neprítomných: 1   Nehlasovalo: 0 

 

Za: 6 – Bc. Filip Celleng, Jana Cesnaková, Ing. Pavel Ďuriš, Slavomír Jakuš, Ing. Ján Parkáni, 

Pavel Šút 

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 

 

Bod 5/ Prerokovanie návrhov na majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností 

Starosta obce informoval poslancov o hlasovaní za prevod majetku z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa, a to nehnuteľností vo vlastníctve Obce Príbelce, ktoré sú zapísané na Okresnom 

úrade Veľký Krtíš, katastrálnom odbore, v katastrálnom území Dolné Príbelce, na LV č. 1111 

v časti A ako parcely registra C-KN číslo 346 druh pozemku záhrada o výmere 167 m2, C-KN číslo 

349 druh pozemku záhrada o výmere 112 m2, C-KN číslo 350/2 druh pozemku záhrada o výmere 

115 m2, C-KN číslo 351/3 druh pozemku záhrada o výmere 474 m2 v celosti ak zámenu za 

nehnuteľnosti vo vlastníctve Cirkevného zboru evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Príbelce, ktoré 

sú zapísané na Okresnom úrade Veľký Krtíš, katastrálnom odbore, pre obec Príbelce, katastrálne 

územie Dolné Príbelce, na LV č. 1053 v časti A ako parcely registra E-KN, tak ako sú zaznačené 

v geometrickom pláne, ktorý vyhotovil Ladislav Hornyák, pod číslom 10916237 – 13/2022, dňa 

08.02.2022 a ktorý bol úrade overený Okresným úradom Veľký Krtíš, katastrálnym odborom dňa 

28.02.2022 pod číslom G1-57/2022, a to za: 

a) časť parcely registra E-KN číslo 734/2 druh pozemku orná pôda o výmere 12858 m2 – diel č. 1 

o výmere 833 m2, k parcele C-KN č. 581/3 zastavaná plocha o výmere 2679 m2, 

b) časť parcely registra E-KN číslo 736/2 druh pozemku orná pôda o výmere 1222 m2 – diel č. 2 

o výmere 437 m2, k parcele C-KN č. 581/3 zastavaná plocha o výmere 2679 m2, 

c) parcelu registra E-KN číslo 737/2 druh pozemku orná pôda o výmere 474 m2 – diel č. 3 o výmere 

474 m2, k parcele C-KN č. 581/3 zastavaná plocha o výmere 2679 m2, 

d) časť parcely registra E-KN číslo 1112 druh pozemku ostatná plocha o výmere 1730 m2 – diel č. 4 

o výmere 267 m2, diel č. 5 o výmere 20 m2 a diel č. 6 o výmere 18 m2, k parcele C-KN č. 581/3 

zastavaná plocha o výmere 2679 m2, (spolu diely č. 4 - 6 o výmere 305 m2).   

3. Obec Príbelce zamieňa pozemky v celkovej výmere 868 m2. 
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4. Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Príbelce zamieňa pozemky v celkovej 

výmere 2049 m2. 

5. Za rozdiel vo výmeroch pozemkov (2049 m2 – 868 m2 = 1181 m2) Obec Príbelce zaplatí 

Cirkevnému zboru evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Príbelce schválenú sumu 1,00 € / m2, t.z. za 

1181 m2 zaplatí sumu celkom 1181,00 €. 

 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že zamieňané pozemky vo vlastníctve obce sú 

dlhodobo v užívaní cirkevného zboru v rámci oploteného areálu v okolí budovy modlitebne 

a budovy kantorského bytu, resp. pozemky vo vlastníctve cirkevného zboru pod miestnou 

komunikáciou sa využívajú ako verejná dopravná komunikačná tepna všetkými obyvateľmi obce už 

dlhé desaťročia. Zámer na prevod majetku bol zverejnený v termíne od 31.05.2022 do 27.06.2022. 

 

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.232/2022 zo dňa 27.06.2022: 

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:  

I .  s c h v a ľ u j e  

zámenu 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, zámena pozemkov vo vlastníctve Obce 

Príbelce, a to: 

 

nehnuteľnosti zapísané na Okresnom úrade Veľký Krtíš, katastrálnom odbore, pre obec Príbelce, 

katastrálnom území Dolné Príbelce, na LV č. 1111 v časti A ako parcely registra C-KN číslo 346 

druh pozemku záhrada o výmere 167 m2, C-KN číslo 349 druh pozemku záhrada o výmere 112 m2, 

C-KN číslo 350/2 druh pozemku záhrada o výmere 115 m2, C-KN číslo 351/3 druh pozemku 

záhrada o výmere 474 m2 v celosti, 

za nehnuteľnosti vo vlastníctve Cirkevného zboru evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Príbelce, 

Príbelce č. 134, IČO: 31926321, ktoré sú zapísané na Okresnom úrade Veľký Krtíš, katastrálnom 

odbore, pre obec Príbelce, katastrálne územie Dolné Príbelce, na LV č. 1053 v časti A ako parcely 

registra E-KN, tak ako sú zaznačené v geometrickom pláne, ktorý vyhotovil Ladislav Hornyák, 

súkromná geodetická spoločnosť Širákov 110, pod číslom 10916237 – 13/2022, dňa 08.02.2022 

a ktorý bol úrade overený Okresným úradom Veľký Krtíš, katastrálnym odborom dňa 28.02.2022 

pod číslom G1-57/2022, a to za: 

a) časť parcely registra E-KN číslo 734/2 druh pozemku orná pôda o výmere 12858 m2 – diel č. 1 

o výmere 833 m2, k parcele C-KN č. 581/3 zastavaná plocha o výmere 2679 m2, 

b) časť parcely registra E-KN číslo 736/2 druh pozemku orná pôda o výmere 1222 m2 – diel č. 2 

o výmere 437 m2, k parcele C-KN č. 581/3 zastavaná plocha o výmere 2679 m2, 

c) parcelu registra E-KN číslo 737/2 druh pozemku orná pôda o výmere 474 m2 – diel č. 3 o výmere 

474 m2, k parcele C-KN č. 581/3 zastavaná plocha o výmere 2679 m2, 

d) časť parcely registra E-KN číslo 1112 druh pozemku ostatná plocha o výmere 1730 m2 – diel č. 4 

o výmere 267 m2, diel č. 5 o výmere 20 m2 a diel č. 6 o výmere 18 m2, k parcele C-KN č. 581/3 

zastavaná plocha o výmere 2679 m2, (spolu diely č. 4 - 6 o výmere 305 m2).   

3. Obec Príbelce zamieňa pozemky v celkovej výmere 868 m2. 

4. Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Príbelce zamieňa pozemky v celkovej 

výmere 2049 m2. 

5. Za rozdiel vo výmeroch pozemkov (2049 m2 – 868 m2 = 1181 m2) Obec Príbelce zaplatí 

Cirkevnému zboru evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Príbelce schválenú sumu 1,00 € / m2, t.z. za 

1181 m2 zaplatí sumu celkom 1181,00 €, (slovom: jedentisícstoosemdesiatjeden eúr a nula centov). 

 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že zamieňané pozemky vo vlastníctve obce sú 

dlhodobo v užívaní cirkevného zboru v rámci oploteného areálu Cirkevného zboru ECAV 

v Príbelciach (v okolí budovy modlitebne a v okolí budovy kantorského bytu), resp. pozemky vo 



 5 

vlastníctve cirkevného zboru pod miestnou komunikáciou sa využívajú ako verejná dopravná 

komunikačná tepna všetkými obyvateľmi obce už dlhé desaťročia. 

 

I I .  u k l a d á  

Zabezpečiť podpísanie zámennej zmluvy s dohodnutými podmienkami v termíne do 31.07.2022. 

Zodpovedný: Obecný úrad Príbelce  

 

Výsledok hlasovania č. 5: 

Počet prítomných: 6  Počet neprítomných: 1   Nehlasovalo: 0 

 

Za: 6 –Bc. Filip Celleng, Jana Cesnaková, Ing. Pavel Ďuriš, Slavomír Jakuš, Ing. Ján Parkáni, Pavel 

Šút 

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 

 

Bod 6/ Rôzne 

 Starosta obce informoval o rozhodnutí predsedu NR SR o vyhlásení volieb do orgánov 

samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov na sobotu 29. októbra 

2022. Obecné zastupiteľstvo v zmysle ustanovenia § 11 ods. 3 písm. c) zákona SNR č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov určuje počet poslancov. V zmysle 

organizačno-technického zabezpečenia volieb je potrebné určiť počet poslancov OcZ v Príbelciach 

pre funkčné obdobie 2022-2026 v termíne do 20.07.2022. 

 Poslanec Ing. Ján Parkáni navrhol určiť počet poslancov 5. S jeho návrhom súhlasila aj 

poslankyňa p. Jana Cesnaková.  

 

 Starosta obce dal hlasovať za tento návrh: 

 

Za: 2 –Jana Cesnaková, Ing. Ján Parkáni 

Proti: 0 

Zdržalo sa: 4 – Bc. Filip Celleng, Ing. Pavel Ďuriš, Slavomír Jakuš, Pavel Šút 

 

 

 Starosta obce navrhol ponechať počet poslancov OcZ v počte 7, za tento návrh sa hlasovalo 

nasledovne: 

 

Za: 2 – Bc. Filip Celleng, Pavel Šút 

Proti: 2 – Jana Cesnaková, Ing. Ján Parkáni 

Zdržalo sa: 2 – Ing. Pavel Ďuriš, Slavomír Jakuš 

 

 Starosta obce navrhol hlasovať aj za počet poslancov OcZ 6, za tento návrh sa hlasovalo 

nasledovne: 

 

Za: 0  

Proti: 2 – Jana Cesnaková, Ing. Ján Parkáni 

Zdržalo sa: 4 – Bc. Filip Celleng, Ing. Pavel Ďuriš, Slavomír Jakuš, Pavel Šút 

 

 Keďže ani jeden z návrhov nebol schválený, starosta obce navrhol hlasovať za opätovný 

návrh, a to ponechať počet poslancov OcZ pre funkčné obdobie 2022-2026 v počte poslancov 7. 

 

Uznesenie č.233/2022 zo dňa 27.06.2022: 

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:  

v zmysle ustanovenia § 11 ods. 3 písm. c) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov 

u r č u j e  
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pre funkčné obdobie 2022-2026 počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Príbelciach na 7. 

 

Výsledok hlasovania č. 6: 

Počet prítomných: 6  Počet neprítomných: 1   Nehlasovalo: 0 

 

Za: 4 – Bc. Filip Celleng, Ing. Pavel Ďuriš, Slavomír Jakuš, Pavel Šút 

Proti: 2 – Jana Cesnaková, Ing. Ján Parkáni 

Zdržalo sa: 0 

 

 Ďalej starosta obce podal informáciu, že obecné zastupiteľstvo v zmysle ustanovenia § 11 

ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

určuje rozsah výkonu funkcie starostu obce. V zmysle organizačno-technického zabezpečenia 

volieb je potrebné určiť rozsah výkonu funkcie starostu obce pre funkčné obdobie 2022-2026 

v termíne do 20.07.2022. Starosta obce navrhol ponechať rozsah výkonu funkcie starostu obce na 

plný úväzok. Keďže poslanci nemali žiadne otázky, starosta obce dal hlasovať. 

 

Uznesenie č.234/2022 zo dňa 27.06.2022: 

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:  

v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov 

u r č u j e  

pre funkčné obdobie 2022-2026 rozsah výkonu funkcie starostu obce Príbelce na plný úväzok 

 

Výsledok hlasovania č. 7: 

Počet prítomných: 6  Počet neprítomných: 1   Nehlasovalo: 0 

 

Za: 6 – Bc. Filip Celleng, Jana Cesnaková, Ing. Pavel Ďuriš, Slavomír Jakuš, Ing. Ján Parkáni, 

Pavel Šút 

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 

 

 Starosta obce ďalej v bode rôzne informoval poslancov OcZ o výsledku výzvy na 

predkladanie cenových ponúk, a to spoločnosť RENOVIA, Lieskovec, na rekonštrukciu povrchu 

miestnej komunikácie smerom do pieskovej bane frézovaným asfaltom. Na rekonštrukciu miestnej 

komunikácie sa použijú prostriedky z rezervného fondu z roku 2020 v celkovej výške 3 462,30 Eur.  

Poslankyňa p. Jana Cesnaková sa informovala ohľadom rekonštrukcie miestnej komunikácie 

od obecného úradu popri p. Marianovi Tomaškinovi, až po p. Petra Štefanidesa. Starosta obce 

odpovedal, že bola schválená žiadosť o NFP z Pôdohospodárskej platobnej agentúry v rámci MAS 

Hontiansko-novohradského partnerstva na rekonštrukciu tejto miestnej komunikácie vo výške 

35 590,00 Eur. Rekonštrukcia sa plánuje v mesiacoch august až september 2022. Po krátkej 

diskusii, dal starosta obce hlasovať. 

 

Uznesenie č.235/2022 zo dňa 27.06.2022: 

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach 

I .  b e r i e  n a  v ed om ie  

Informáciu o výsledku výzvy na predkladanie cenových ponúk na obstaranie zákazky: 

Rekonštrukcia povrchu MK frézovaným asfaltom 

 

I I .  s c h v a ľ u j e   

1.   Rekonštrukcia povrchu MK frézovaným asfaltom 

2. Použitie prostriedkov rezervného fondu z roku 2020 v celkovej výške 3 462,30 € na 

rekonštrukciu MK frézovaným asfaltom 
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Výsledok hlasovania č. 8: 

Počet prítomných: 6  Počet neprítomných: 1   Nehlasovalo: 0 

 

Za: 6 – Bc. Filip Celleng, Jana Cesnaková, Ing. Pavel Ďuriš, Slavomír Jakuš, Ing. Ján Parkáni, 

Pavel Šút 

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 

 

 Ďalej starosta obce oboznámil poslancov OcZ s nutnou rekonštrukciou multifunkčného 

ihriska, obhliadka ktorého sa za účasti poslancov OcZ uskutočnila dňa 30.05.2022, na ktorú sa 

použijú prostriedky rezervného fondu z roku 2020 v celkovej výške 6 000,00 Eur. Poslanec Ing. Ján 

Parkáni navrhol, aby sa za užívanie multifunkčného ihriska platilo, aby bolo uzamknuté, 

kontrolovala sa jeho návštevnosť, prípadne, či nedošlo k jeho poškodeniu. Po krátkej diskusii, 

starosta obce dal hlasovať. 

 

Uznesenie č.236/2022 zo dňa 27.06.2022: 

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach 

I .  s ch v aľ u j e  

1. Rekonštrukciu multifunkčného ihriska 

2. Použitie prostriedkov rezervného fondu z roku 2020 v celkovej výške 6 000,- € na rekonštrukciu 

multifunkčného ihriska 

 

Výsledok hlasovania č. 9: 

Počet prítomných: 6  Počet neprítomných: 1   Nehlasovalo: 0 

 

Za: 6 –Bc. Filip Celleng, Jana Cesnaková, Ing. Pavel Ďuriš, Slavomír Jakuš, Ing. Ján Parkáni, Pavel 

Šút 

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 

 Starosta obce podal informáciu, že bola podaná žiadosť na Lesy SR, š. p. o poskytnutie 

náhrady za škodu spôsobenú odvozom vyťaženej drevnej hmoty v okolitých lesov na opravu 

miestnych komunikácií v obci vo výške 10 000,- Eur. Tieto finančné prostriedky by boli použité na 

dofinancovanie rekonštrukcie miestnej komunikácie od obecného úradu popri p. Marianovi 

Tomaškinovi, až po p. Petra Štefanidesa. V prípade, že by Lesy SR, š. p. túto náhradu škody 

neposkytli, starosta obce navrhol použitie prostriedkov rezervného fondu z roku 2020-2021 

v celkovej výške 7 946,47 Eur na spolufinancovanie tejto rekonštrukcie. Po krátkej diskusii, starosta 

obce dal hlasovať za tento návrh. 

 

Uznesenie č.237/2022 zo dňa 27.06.2022: 

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach 

I .  s ch v aľ u j e  

1. Dofinancovanie akcie „Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Príbelce (SO 01 – 

Rekonštrukcia ulice pri OcÚ, SO 03 Sadové úpravy ulice pri OcÚ)“ 

2. Použitie prostriedkov rezervného fondu z roku 2020 - 2021 v celkovej výške 7 946,47 € na 

spolufinancovanie rekonštrukcie miestnej komunikácie pri obecnom úrade 

 

Výsledok hlasovania č. 10: 

Počet prítomných: 6  Počet neprítomných: 1   Nehlasovalo: 0 

 

Za: 6 –Bc. Filip Celleng, Jana Cesnaková, Ing. Pavel Ďuriš, Slavomír Jakuš, Ing. Ján Parkáni, Pavel 

Šút 

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 
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 Starosta obce v bode rôzne vyslovil poďakovanie zamestnancom obce, poslancom OcZ 

a organizáciám DHZ Príbelce a PZ Podskala Príbelce za pomoc pri organizovaní podujatia 

„Príbelská vareška“.  

 

 Poslanec Bc. Filip Celleng sa informoval ohľadom rodinného domu s. č. 55, ktorého 

vlastníkom je p. Jozef Celeng. Starosta obce odpovedal, že tento rodinný dom je v exekúcii 

a o priebehu exekúcie je informovaný priamo exekútorom. 

 

 Poslankyňa p. Jana Cesnaková sa informovala, či sa neplánuje rekonštrukcia budovy domu 

smútku. Starosta obce odpovedal, že určite sa pripravuje a v prípade získania finančných 

prostriedkov z iných zdrojov, by sa v prvom rade vymenili okná na dome smútku, oprava sokla 

a omietok. Pani Jana Cesnaková navrhla vysadenie živého plota, prípadne inej zelene, ako aj 

prestrešenie vonkajšieho nádvoria pred domom smútku. Starosta obce informoval, že vysadenie 

stromov okolo domu smútku je zapracované do projektu „Zelené obce Slovenska“, na vyhodnotenie 

ktorého sa čaká. 

 

 Poslanec p. Slavomír Jakuš sa informoval ohľadom zastupovania počas materskej dovolenky 

Ing. Zuzany Lupovej. Starosta obce odpovedal, že na voľné pracovné miesto počas zastupovania 

bola oslovená Ing. Miroslava Kollárová, ktorá po čase oznámila, že nemá záujem. Potom bol 

oslovený Bc. Andrej Babiar, ktorý prejavil záujem o toto pracovné miesto. Ing. Zuzana Lupová je 

zamestná ako odborník regionálneho rozvoja v rámci projektu Podpora koordinačných a 

implementačných kapacít regionálneho rozvoja v okrese Veľký Krtíš a projekt trvá do konca 

augusta 2023. Podmienkou zamestnania v rámci tohto projektu je dosiahnutia min. 1. stupňa 

vysokoškolského štúdia.  

 

 Poslanec Ing. Ján Parkáni sa informoval ohľadom úseku cesty, ktorý bol urobený na 

futbalovom ihrisku. Starosta obce odpovedal, že tento úsek cesty vznikol z frézovaného asfaltu 

úsporou frézovaného asfaltu na ceste do pieskovej bane. 
 

Bod 7/ Uznesenia 
Poslanec Bc. Filip Celleng prečítal súborné schválené uznesenia OcZ. 

 

Bod 8/ 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 27.06.2022 

     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

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

 

  

Overovatelia:  

       

Ing. Ján Parkáni      ...........................................  

       

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

 

 

 

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

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

                                             starosta obce 

Príloha: Prezenčná listina 


