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Z á p i s n i c a  
 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Príbelciach,  

ktoré sa konalo 17.10.2022 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. Predloženie Individuálnej výročnej správy obce za rok 2021 

5. Správa nezávislého audítora o účtovnej závierke zostavenej k 31.12.2021 

6. Návrh voľby prísediaceho pre Okresný súd Veľký Krtíš  

7. Rôzne 

8. Uznesenia 

9. Záver 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Bod 1/ Otvorenie zasadnutia  
Keďže sa jednalo o posledné plánované zasadnutie OcZ vo volebnom období 2018 – 2022, 

na úvod zasadnutia odznela slovenská štátna hymna. 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.246/2022 zo dňa 17.10.2022: 

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: 1   Nehlasovalo: 0 

 

Za: 5 –  Bc. Filip Celeng, 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 Bc. Filip Celeng  a za členov komisie boli 

navrhnutí p. Pavel Šút  a p. Slavomír Jakuš.  Za zapisovateľa bol určený Bc. Andrej Babiar. Za 

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

 

Uznesenie č. 247/2022 zo dňa 17.10.2022: 

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach: 

I .  v o l í  

návrhovú komisiu v zložení: 

 Bc. Filip Celeng   - predseda komisie 

             Pavel Šút              - člen komisie 

           Slavomír Jakuš     - člen komisie 

 

I I .  b e r i e  n a  v ed omie  
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a) určenie zapisovateľa: 

 Bc. Andrej Babiar  

 

b) určenie overovateľov zápisnice: 

 Ing. Ján Parkáni 

 Jana Cesnaková  

  

Výsledok hlasovania č. 2: 

Počet prítomných: 5    Počet neprítomných: 1   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 

 

Uznesenie č.248/2022 zo dňa 17.10.2022: 

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: 5  Počet neprítomných: 1    Nehlasovalo: 0 

 

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

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 

 

 

Bod 4/ Predloženie Individuálnej výročnej správy obce za rok 2021  

 Pracovníčka obecného úradu p. Henrieta Ďurišová prečítala dôvodovú správu k 

Individuálnej výročnej správe obce za rok 2021. Keďže poslanci nemali žiadne otázky, starosta 

obce dal hlasovať za tento návrh. 

 

Uznesenie č.249/2022 zo dňa 17.10.2022: 

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:  

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

Predloženie Individuálnej výročnej správy obce za rok 2021 

Výsledok hlasovania č. 4: 

Počet prítomných: 5  Počet neprítomných: 1   Nehlasovalo: 0 

 

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

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 

 

Bod 5/ Správa nezávislého audítora o účtovnej závierke k 31.12.2021  

     Pracovníčka obecného úradu p. Henrieta Ďurišová informovala  a prečítala list od audítora pre 

Obecné zastupiteľstvo Obce Príbelce a predložila audítorskú správu o audite účtovníctva a účtovnej 

závierky za účtovné obdobie 2021. Starosta informoval, že sa nenašlo žiadne pochybenie 

v účtovníctve obce. 

 

Uznesenie č.250/2022 zo dňa 17.10.2022: 

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:  

I .  b e r i e  n a  v e d o m i e   
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Správu nezávislého audítora o účtovnej závierke zostavenej k 31.12. 2021. 

 

 

Výsledok hlasovania č. 5: 

Počet prítomných: 5  Počet neprítomných: 1  Nehlasovalo: 0 

 

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

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 

 

Bod 6/ Návrh voľby prísediaceho pre Okresný súd Veľký Krtíš  

 Starosta obce Ing. Tibor Čierny informoval o končiacom sa volebnom období prísediaceho 

pre Okresný  súd Veľký Krtíš. Keďže nikto z poslancov nenavrhol iného prísediaceho, poslanci 

jednohlasne potvrdili svojím hlasovaním na ďalšie volebné obdobie prísediaceho  pre Okresný súd 

Veľký Krtíš Ing. Tibora Čierneho, starostu obce Príbelce.  

 

Uznesenie č.251/2022 zo dňa 17.10.2022: 

Obecné zastupiteľstvo v Príbelciach:  

I .  s ch v aľ u j e   

Za prísediaceho pre Okresný súd Veľký Krtíš na obdobie rokov 2022 -2026 Ing. Tibora Čierneho, 

starostu obce Príbelce  

 

Výsledok hlasovania č. 6: 

Počet prítomných: 5  Počet neprítomných: 1  Nehlasovalo: 0 

 

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

Proti: 0 

Zdržalo sa: 0 

 

Bod 6/ Rôzne 

Starosta obce informoval poslancov o blížiacich sa komunálnych a župných voľbách. Voľby 

sa uskutočnia 29. októbra 2022. Kampaň prebieha korektne, obec vyčlenila miesto pri budove 

obecného úradu pre všetkých kandidátov do komunálnych aj župných  volieb pre ich letáky.  

Starosta obce oboznámil poslancov aj s cenami energií, ktoré nateraz ostávajú nezmenené. Ďalej 

spomenul spomienkovú slávnosť, ktorá sa konala dňa 24. septembra kde si obec pripomenula 200. 

výročie narodenia významných dejateľov obce Príbelce Janka Kráľa a Jána Rotaridesa. Informoval 

o blížiacom sa podujatí pri príležitosti mesiaca úcty k starším. Takisto spomenul dokončené 

rekonštrukcie miestnych komunikácií v hornej a aj dolnej časti obce. Pracovníci obce vykonávajú 

všetky potrebné práce ako napríklad kosenie járkov  a cintorínov v obci.  

 

 

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

 

Bod 8/ Záver 

Starosta obce sa poďakoval poslancom OcZ za štvorročné volebné obdobie 2018 – 2022 

poďakoval sa všetkým poslancom za aktívnu pomoc pri rozvoji obce a za bezproblémovú 

spoluprácu počas celého volebného obdobia. Každému poslancovi OcZ osobne odovzdal ďakovný 

list a pamätnú medailu za volebné obdobie rokov 2018 -2022. Takisto sa aj poslanci poďakovali 

starostovi ako aj pracovníkom Obecného úradu za spoluprácu.  Na záver sa starosta poďakoval aj  

za aktívnu účasť na zasadnutí OcZ, skonštatoval, že program zasadnutia OcZ bol prerokovaný a 

vyhlásil rokovanie za ukončené. 
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V Príbelciach, dňa 17.10.2022 

     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Zapísal:     Bc. Andrej Babiar   .........................................  

 

  

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 


