Obecné zastupiteľstvo v Pribyline
Uznesenia

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pribyline,
konaného dňa 12. decembra 2014
K bodu č.3 – oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce
UZNESENIE Č. 1/2014
Obecné zastupiteľstvo v Pribyline
berie na vedomie
výsledky volieb do orgánov samosprávy obce
K bodu č.4- zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
UZNESENIE Č. 2/2014
Obecné zastupiteľstvo v Pribyline
konštatuje, že
novozvolený starosta obce Ing. Milan Kohút zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce
K bodu č.5- zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
UZNESENIE Č. 3/2014
Obecné zastupiteľstvo v Pribyline
konštatuje, že
zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného
zastupiteľstva: Ing. Miroslav Beharka, Filip Benko, Ľuboš Bobrik, Pavel Holbus, Ing. Martin
Jurčo, Mgr. Iveta Oravcová, Dušan Poliak, Peter Vandriak, Ing. Ján Vrbičan
K bodu č.6- vystúpenie starostu obce

UZNESENIE Č. 4/2014
Obecné zastupiteľstvo v Pribyline
berie na vedomie
a/ vystúpenie starostu obce
b/ informáciu o poverení poslanca Pavla Holbusa zastupovaním starostu v zmysle § 13b z.č. 369/90
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnení
K bodu č.8- poverenie poslanca obecného zastupiteľstvo, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva
UZNESENIE Č. 5/2014
Obecné zastupiteľstvo v Pribyline
poveruje
poslanca Pavla Holbusa zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa §
12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
K bodu č.9-návrh na zriadenie obecnej rady a voľba jej členov
UZNESENIE Č. 6/2014
Obecné zastupiteľstvo v Pribyline
1. zriaďuje
obecnú radu
2. volí
za členov obecnej rady poslancov: Pavel Holbus, Filip Benko, Ľuboš Bobrik
Výsledok hlasovania: návrh bol prijatý pomerom hlasov:
za – 5 poslancov (Ing. Miroslav Beharka, Ľuboš Bobrik, Pavel Holbus, Mgr.
Iveta Oravcová, Dušan Poliak)
proti – 4 poslanci (Filip Benko, Ing. Martin Jurčo, Peter Vandriak, Ing. Ján
Vrbičan)
zdržal sa - 0

K bodu č.10- návrh na zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov
UZNESENIE Č. 7/2014
Obecné zastupiteľstvo v Pribyline
1. zriaďuje
komisie, a to I. komisiu životného prostredia a územného plánovania
II. komisiu financií, správy obecného majetku, podnikateľskej činnosti a kontroly
III. komisiu kultúry, vzdelávania, mládeže a športu
IV. komisiu sociálnu
V. komisiu obchodu, služieb, cestovného ruchu a dopravy
VI. výberovú komisiu
VII. osobitnú komisiu OZ na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov
2. volí
a) predsedu:
I. komisie životného prostredia a územného plánovania - Peter Vandriak
II. komisie financií, správy obecného majetku, podnikateľskej činnosti a kontroly – Pavel Holbus
III. komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu – Mgr. Iveta Oravcová
IV. komisie sociálnej – Ing. Miroslav Beharka
V. komisie obchodu, služieb, cestovného ruchu a dopravy - Ing. Ján Vrbičan
VI. výberovej komisie – Pavel Holbus
VII. osobitnej komisie OZ na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Pavel Holbus
b) členov :
I. komisie životného prostredia a územného plánovania - Dušan Poliak
II. komisie financií, správy obecného majetku, podnikateľskej činnosti a kontroly – Ing. Martin Jurčo
III. komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu – Filip Benko
IV. komisie sociálnej – Mgr. Iveta Oravcová
V. komisie obchodu, služieb, cestovného ruchu a dopravy - Ľuboš Bobrik
VI. výberovej komisie – Filip Benko, Ľuboš Bobrik
VII. osobitnej komisie OZ na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcií – Filip
Benko, Ľuboš Bobrik
3. ukladá
predsedom komisií predložiť na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva návrhy na členov
komisií obecného zastupiteľstva
Výsledok hlasovania: návrh bol prijatý pomerom hlasov:
za – 5 poslancov (Ing. Miroslav Beharka, Ľuboš Bobrik, Pavel Holbus, Mgr.
Iveta Oravcová, Dušan Poliak)
proti – 2 poslanci (Filip Benko, Ing. Martin Jurčo)
zdržal sa - 2 poslanci (Peter Vandriak, Ing. Ján Vrbičan)
K bodu č.11- určenie platu starostu obce
UZNESENIE Č. 8/2014
Obecné zastupiteľstvo v Pribyline
1. určuje
v zmysle § 11 ods.4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení
starostovi obce Pribylina Ing. Milanovi Kohútovi s účinnosťou od 12. decembra 2014 plat ustanovený
podľa § 3 a § 4 ods.1 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov
obcí a primátorov miest v znení neskorších zmien a doplnkov zvýšený podľa § 4 ods.2 zákona č.
253/1997 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších zmien a doplnkov o 27%.
3. berie na vedomie, že
v zápisnici zo zasadnutia tohto obecného zastupiteľstva bude uvedená výška platu určená od 12.
decembra 2014 podľa bodu 1) tohto uznesenia vo výške 2.073,- EUR (824 EURx1,98x1,27)
Výsledok hlasovania: návrh bol prijatý pomerom hlasov:
za – 5 poslancov (Ing. Miroslav Beharka, Ľuboš Bobrik, Pavel Holbus, Mgr.
Iveta Oravcová, Dušan Poliak)

Vrbičan)

proti – 4 poslanci (Filip Benko, Ing. Martin Jurčo, Peter Vandriak, Ing. Ján
zdržal sa - 0

K bodu č.12 – návrh na zmenu rozpočtu obce
UZNESENIE Č. 9/2014
Obecné zastupiteľstvo v Pribyline
1. schvaľuje
zmenu rozpočtu obce pre rok 2014 podľa návrhu, ktorý tvorí prílohu zápisnice
Výsledok hlasovania: návrh bol prijatý pomerom hlasov:
za – 9 poslancov (Ing. Miroslav Beharka, Filip Benko, Ľuboš Bobrik, Pavel
Holbus, Ing. Martin Jurčo, Mgr. Iveta Oravcová, Dušan Poliak, Peter Vandriak, Ing. Ján Vrbičan)
proti – 0
zdržal sa - 0
K bodu č.13 – návrh na zmenu VZN o miestnych daniach a poplatku na území obce Pribylina
UZNESENIE Č. 10/2014
Obecné zastupiteľstvo v Pribyline
1. schvaľuje
VZN o miestnych daniach a poplatku na území obce Pribylina
Výsledok hlasovania: návrh bol prijatý pomerom hlasov:
za – 9 poslancov (Ing. Miroslav Beharka, Filip Benko, Ľuboš Bobrik, Pavel
Holbus, Ing. Martin Jurčo, Mgr. Iveta Oravcová, Dušan Poliak, Peter Vandriak, Ing. Ján Vrbičan)
proti – 0
zdržal sa - 0
K bodu č.14 – schválenie používania súkromného vozidla na služobné účely
UZNESENIE Č. 11/2014
Obecné zastupiteľstvo v Pribyline
1. schvaľuje
používanie súkromného vozidla na služobné účely
Výsledok hlasovania: návrh bol prijatý pomerom hlasov:
za – 9 poslancov (Ing. Miroslav Beharka, Filip Benko, Ľuboš Bobrik, Pavel
Holbus, Ing. Martin Jurčo, Mgr. Iveta Oravcová, Dušan Poliak, Peter Vandriak, Ing. Ján Vrbičan)
proti – 0
zdržal sa - 0
K bodu č.15 – určenie poslancov na vykonávanie občianskych obradov
UZNESENIE Č. 12/2014
Obecné zastupiteľstvo v Pribyline
1. určuje
a) poslancov pre vykonávanie občianskych obradov: Pavel Holbus, Mgr. Iveta Oravcová
b) sobášne dni: streda, sobota
Výsledok hlasovania: návrh bol prijatý pomerom hlasov:
za – 9 poslancov (Ing. Miroslav Beharka, Filip Benko, Ľuboš Bobrik, Pavel
Holbus, Ing. Martin Jurčo, Mgr. Iveta Oravcová, Dušan Poliak, Peter Vandriak, Ing. Ján Vrbičan)
proti – 0
zdržal sa - 0
K bodu č.16 – určenie zástupcov obce do Rady školy
UZNESENIE Č. 13/2014
Obecné zastupiteľstvo v Pribyline
1.
deleguje
zástupcov do Rady školy: Ing. Martin Jurčo, Ing. Ján Vrbičan
Výsledok hlasovania: návrh bol prijatý pomerom hlasov:
za – 9 poslancov (Ing. Miroslav Beharka, Filip Benko, Ľuboš Bobrik, Pavel
Holbus, Ing. Martin Jurčo, Mgr. Iveta Oravcová, Dušan Poliak, Peter Vandriak, Ing. Ján Vrbičan)
proti – 0
zdržal sa - 0

K bodu č.17 - rôzne
Prejednanie odkúpenia pozemkov užívaných ako prístupová komunikácia
UZNESENIE 14/2014
Obecné zastupiteľstvo v Pribyline
schvaľuje
nadobudnutie nehnuteľností v katastrálnom území Pribylina, obec Pribylina za účelom
majetkovoprávneho usporiadania pozemkov užívaných ako prístupová komunikácia od jednotlivých
vlastníkov a spoluvlastníkov v cene podľa Odborného posudku číslo 141/2013 zo dňa 05.11.2013,
vypracovaného znalkyňou Ing. Beátou Surovčekovou, Lipt. Hrádok a podľa Geometrického plánu
overeného Okresným úradom Liptovský Mikuláš, katastrálnym odborom dňa 19.11.2014 číslo
1076/2014 a to:
1) spoluvlastníckeho podielu 1/12 k pozemku parcela č. KN-E 4158/502 orná pôda o výmere
618m2 – novovytvorený pozemok 4157/7 o výmere 8 m2 (k prevádzanému podielu 1/12 ide
o výmeru 0,66 m2), od podielového spoluvlastníka Ing.Ladislav Benček, rod. Benček,
Lesnícka 32/10, Trenčín-Orechové, za kúpnu cenu 3,30 EUR, t.j.5,00 EUR/m2
2) spoluvlastníckeho podielu 1/12 k pozemku parcela č. KN-E 4158/502 orná pôda o výmere
618m2 – novovytvorený pozemok 4157/7 o výmere 8 m2 (k prevádzanému podielu 1/12 ide
o výmeru 0,66 m2), od podielového spoluvlastníka Ľubomír Benček, rod. Benček,
Palkovičova 4, Martin, za kúpnu cenu 3,30 EUR, t.j.5,00 EUR/m2
3) spoluvlastníckeho podielu 1/12 k pozemku parcela č. KN-E 4158/502 orná pôda o výmere
618m2 – novovytvorený pozemok 4157/8 o výmere 8 m2 (k prevádzanému podielu 1/12 ide
o výmeru 0,66 m2), od podielového spoluvlastníka Ladislav Benček, rod. Benček, Ing.,
Lesnícka 32/10, Trenčín-Orechové, za kúpnu cenu 3,30 EUR, t.j.5,00 EUR/m2
4) spoluvlastníckeho podielu 1/12 k pozemku parcela č. KN-E 4158/502 orná pôda o výmere
618m2 – novovytvorený pozemok 4157/8 o výmere 8 m2 (k prevádzanému podielu 1/12 ide
o výmeru 0,66 m2), od podielového spoluvlastníka Ľubomír Benček, rod. Benček,
Palkovičova 4, Martin, za kúpnu cenu 3,30 EUR, t.j.5,00 EUR/m2
5) spoluvlastníckeho podielu 1/12 k pozemku parcela č. KN-E 4158/502 orná pôda o výmere
618m2 – novovytvorený pozemok 4158/3 o výmere 13 m2 (k prevádzanému podielu 1/12 ide
o výmeru 1,08 m2), od podielového spoluvlastníka Ladislav Benček, rod. Benček, Ing.,
Lesnícka 32/10, Trenčín-Orechové, za kúpnu cenu 5,40 EUR, t.j.5,00 EUR/m2
6) spoluvlastníckeho podielu 1/12 k pozemku parcela č. KN-E 4158/502 orná pôda o výmere
618m2 – novovytvorený pozemok 4157/7 o výmere 8 m2 (k prevádzanému podielu 1/12 ide
o výmeru 1,08 m2), od podielového spoluvlastníka Ľubomír Benček, rod. Benček,
Palkovičova 4, Martin, za kúpnu cenu 5,40 EUR, t.j.5,00 EUR/m2
7) spoluvlastníckeho podielu 1/2 k pozemku parcela č. KN-C 4164/2 orná pôda o výmere 564m2
– novovytvorený pozemok 4164/4 o výmere 15 m2 (k prevádzanému podielu 1/2 ide
o výmeru 7,50 m2), od bezpodielového spoluvlastníka Dušan Mores, rod. Mores a Libuša
Moresová, rod. Račková, Tatranská ulica 448/11, Pribylina, za kúpnu cenu 37,50 EUR,
t.j.5,00 EUR/m2
8) spoluvlastníckeho podielu 1/2 k pozemku parcela č. KN-C 4164/2 orná pôda o výmere 564m2
– novovytvorený pozemok 4164/4 o výmere 15 m2 (k prevádzanému podielu 1/2 ide
o výmeru 7,50 m2), od podielového spoluvlastníka Libuša Moresová, rod. Račková,
Tatranská ulica 448/11, Pribylina, za kúpnu cenu 37,50 EUR, t.j.5,00 EUR/m2
9) spoluvlastníckeho podielu 1/2 k pozemku parcela č. KN-C 4164/1 zastavané plochy
a nádvoria o výmere 634m2 – novovytvorený pozemok 4164/5 o výmere 5 m2
(k prevádzanému podielu 1/2 ide o výmeru 2,50 m2), od bezpodielového spoluvlastníka
Dušan Mores, rod. Mores a Libuša Moresová, rod. Račková, Tatranská ulica 448/11,
Pribylina, za kúpnu cenu 12,50 EUR, t.j.5,00 EUR/m2
10) spoluvlastníckeho podielu 1/2 k pozemku parcela č. KN-C 4164/1 zastavané plochy
a nádvoria o výmere 634m2 – novovytvorený pozemok 4164/5 o výmere 5 m2
(k prevádzanému podielu 1/2 ide o výmeru 2,50 m2), od podielového spoluvlastníka Libuša
Moresová, rod. Račková, Tatranská ulica 448/11, Pribylina, za kúpnu cenu 12,50 EUR,
t.j.5,00 EUR/m2
11) vlastníckeho podielu 1/1 k pozemku parcela č. KN-E 4378 orná pôda o výmere 32m2 –
novovytvorený pozemok 4378/3 o výmere 30 m2, od výlučného vlastníka Ľubomír Balažic,
rod. Balažic, Hlavná ulica č. 175/3, Pribylina, za kúpnu cenu 150,00 EUR, t.j.5,00 EUR/m2
12) vlastníckeho podielu 1/1 k pozemku parcela č. KN-C 4383/8 zastavané plochy a nádvoria

o výmere 739m2 – novovytvorený pozemok 4383/11 o výmere 488 m2, od výlučného
vlastníka Roľnícke družstvo v Pribyline, 032 42 Pribylina č.298, za kúpnu cenu 2440,00
EUR, t.j.5,00 EUR/m2
13) vlastníckeho podielu 1/1 k pozemku parcela č. KN-C 4419 orná pôda o výmere 112m2 –
novovytvorený pozemok 4419/2 o výmere 1 m2, od výlučného vlastníka Ivan Pjatek, rod.
Pjatek, Ohradná ulica 504/8, Pribylina, za kúpnu cenu 5,00 EUR, t.j.5,00 EUR/m2
14) vlastníckeho podielu 1/1 k pozemku parcela č. KN-C 4428 orná pôda o výmere 662m2 –
novovytvorený pozemok 4428/2 o výmere 69 m2, od výlučného vlastníka Ivan Pjatek, rod.
Pjatek, Ohradná ulica 504/8, Pribylina, za kúpnu cenu 345,00 EUR, t.j.5,00 EUR/m2
15) vlastníckeho podielu 1/1 k pozemku parcela č. KN-C 4429/2 orná pôda o výmere 81m2 –
novovytvorený pozemok 4429/3 o výmere 58 m2, od výlučného vlastníka Terézia Bobriková,
rod. Gembická, Ul.Dr. Jána Rumanna 276/1, Pribylina, za kúpnu cenu 290,00 EUR, t.j.5,00
EUR/m2
16) spoluvlastníckeho podielu 1/6 k pozemku parcela č. KN-C 4430/2 orná pôda o výmere 89m2
– novovytvorený pozemok 4430/3 o výmere 62 m2 (k prevádzanému podielu 1/6 ide
o výmeru 10,33 m2), od podielového spoluvlastníka Blažena Pytlová, rod. Kováčová,
Rovinka č.171, za kúpnu cenu 51,65 EUR, t.j.5,00 EUR/m2
17) spoluvlastníckeho podielu 1/4 k pozemku parcela č. KN-C 4430/2 orná pôda o výmere 89m2
– novovytvorený pozemok 4430/3 o výmere 62 m2 (k prevádzanému podielu 1/4 ide
o výmeru 15,50 m2), od podielového spoluvlastníka Ján Balažic, rod. Balažic, Družstevná
ulica 277/1, Pribylina, za kúpnu cenu 77,50 EUR, t.j.5,00 EUR/m2
18) spoluvlastníckeho podielu 1/4 k pozemku parcela č. KN-C 4430/2 orná pôda o výmere 89m2
– novovytvorený pozemok 4430/3 o výmere 62 m2 (k prevádzanému podielu 1/4 ide
o výmeru 15,50 m2), od podielového spoluvlastníka Milan Štefánik, rod. Štefánik, Štúrova
74/26, Štrba – Tatranská Štrba, za kúpnu cenu 77,50 EUR, t.j.5,00 EUR/m2
19) spoluvlastníckeho podielu 1/6 k pozemku parcela č. KN-C 4430/2 orná pôda o výmere 89m2
– novovytvorený pozemok 4430/3 o výmere 62 m2 (k prevádzanému podielu 1/6 ide
o výmeru 10,33 m2), od podielového spoluvlastníka Miloslav Kováč, rod. Kováč, Rovinka
č.304, za kúpnu cenu 51,65 EUR, t.j.5,00 EUR/m2
20) spoluvlastníckeho podielu 1/6 k pozemku parcela č. KN-C 4430/2 orná pôda o výmere 89m2
– novovytvorený pozemok 4430/3 o výmere 62 m2 (k prevádzanému podielu 1/6 ide
o výmeru 10,33 m2), od podielového spoluvlastníka Anna Pustaiová, rod. Kováčová, Pri kríži
3082/26, Bratislava - Dúbravka, za kúpnu cenu 51,65 EUR, t.j.5,00 EUR/m2
21) vlastníckeho podielu 1/1 k pozemku parcela č. KN-C 4431/3 orná pôda o výmere 83m2 –
novovytvorený pozemok 4431/13 o výmere 63 m2, od výlučného vlastníka Vladimír Majzlík,
rod. Majzlík, Ul.Dr. Jána Rumanna 262/11, Pribylina, za kúpnu cenu 315,00 EUR, t.j.5,00
EUR/m2
22) spoluvlastníckeho podielu 1/2 k pozemku parcela č. KN-C 4443/2 orná pôda o výmere 69m2
– novovytvorený pozemok 4443/3 o výmere 53 m2 (k prevádzanému podielu 1/2 ide
o výmeru 26,50 m2), od podielového spoluvlastníka Eva Poliaková, rod. Poliaková, Ulica
Emila Janotku 12/16, Pribylina, za kúpnu cenu 132,50 EUR, t.j.5,00 EUR/m2
23) spoluvlastníckeho podielu 1/4 k pozemku parcela č. KN-C 4444/2 orná pôda o výmere 68m2
– novovytvorený pozemok 4444/4 o výmere 51 m2 (k prevádzanému podielu 1/4 ide
o výmeru 12,75 m2), od podielového spoluvlastníka Viera Moravčíková, rod. Šiarniková,
Nábr. 4.apríla 1868/14, Lipt. Mikuláš, za kúpnu cenu 63,75 EUR, t.j.5,00 EUR/m2
24) spoluvlastníckeho podielu 1/4 k pozemku parcela č. KN-C 4444/2 orná pôda o výmere 68m2
– novovytvorený pozemok 4444/4 o výmere 51 m2 (k prevádzanému podielu 1/4 ide
o výmeru 12,75 m2), od podielového spoluvlastníka Soňa Oborníková, rod. Juríková,
Jesenského 1314/5, Lipt. Mikuláš, za kúpnu cenu 63,75 EUR, t.j.5,00 EUR/m2
25) spoluvlastníckeho podielu 1/12 k pozemku parcela č. KN-C 4444/2 orná pôda o výmere 68m2
– novovytvorený pozemok 4444/4 o výmere 51 m2 (k prevádzanému podielu 1/12 ide
o výmeru 4,25 m2), od podielového spoluvlastníka Eva Niňajová, rod. Stračiaková, Nová 357,
Závažná Poruba, za kúpnu cenu 21,25 EUR, t.j.5,00 EUR/m2
26) spoluvlastníckeho podielu 1/4 k pozemku parcela č. KN-C 4444/2 orná pôda o výmere 68m2
– novovytvorený pozemok 4444/4 o výmere 51 m2 (k prevádzanému podielu 1/4 ide
o výmeru 12,75 m2), od podielového spoluvlastníka Mária Juríková, rod. Porubiská, Hlavná
ulica 194/50, Pribylina, za kúpnu cenu 63,75 EUR, t.j.5,00 EUR/m2
27) spoluvlastníckeho podielu 1/12 k pozemku parcela č. KN-C 4444/2 orná pôda o výmere 68m2
– novovytvorený pozemok 4444/4 o výmere 51 m2 (k prevádzanému podielu 1/12 ide

o výmeru 4,25 m2), od podielového spoluvlastníka Mária Bátoryová, rod. Stračiaková, Ulica
Dr. Jána Rumanna 218/57, Pribylina, za kúpnu cenu 21,25 EUR, t.j.5,00 EUR/m2
28) spoluvlastníckeho podielu 1/12 k pozemku parcela č. KN-C 4444/2 orná pôda o výmere 68m2
– novovytvorený pozemok 4444/4 o výmere 51 m2 (k prevádzanému podielu 1/12 ide
o výmeru 4,25 m2), od podielového spoluvlastníka Jana Šimeková, rod. Stračiaková,
Belanská 757/18, Liptovský Hrádok, za kúpnu cenu 21,25 EUR, t.j.5,00 EUR/m2
29) spoluvlastníckeho podielu 5/16 k pozemku parcela č. KN-C 4449 orná pôda o výmere 764m2
– novovytvorený pozemok 4449/2 o výmere 38 m2 (k prevádzanému podielu 5/16 ide
o výmeru 11,87 m2), od podielového spoluvlastníka Mgr. Jana Vančurová, rod. Jurecová,
Moyzesova 176/7, Lipt. Hrádok, za kúpnu cenu 59,35 EUR, t.j.5,00 EUR/m2
30) spoluvlastníckeho podielu 5/16 k pozemku parcela č. KN-C 4449 orná pôda o výmere 764m2
– novovytvorený pozemok 4449/2 o výmere 38 m2 (k prevádzanému podielu 5/16 ide
o výmeru 11,87 m2), od podielového spoluvlastníka Ivan Jurec, rod. Jurec, M. Blahu 295/35,
Lipt. Hrádok, za kúpnu cenu 59,35 EUR, t.j.5,00 EUR/m2
31) spoluvlastníckeho podielu 3/8 k pozemku parcela č. KN-C 4449 orná pôda o výmere 764m2 –
novovytvorený pozemok 4449/2 o výmere 38 m2 (k prevádzanému podielu 3/8 ide o výmeru
14,25 m2), od podielového spoluvlastníka Božena Jurecová, rod. Beharková, M. Blahu
295/35, Lipt. Hrádok, za kúpnu cenu 71,25 EUR, t.j.5,00 EUR/m2
32) vlastníckeho podielu 1/1 k pozemku parcela č. KN-C 4450 orná pôda o výmere 499m2 –
novovytvorený pozemok 4450/2 o výmere 44 m2, od výlučného vlastníka Ján Gajdoš, rod.
Gajdoš, Lipt. Peter 225, za kúpnu cenu 220,00 EUR, t.j.5,00 EUR/m2
33) spoluvlastníckeho podielu 7/36 k pozemku parcela č. KN-C 4458 orná pôda o výmere 774m2
– novovytvorený pozemok 4458/2 o výmere 47 m2 (k prevádzanému podielu 7/36 ide
o výmeru 9,14 m2), od podielového spoluvlastníka Mária Šimovičová, rod. Vandriaková,
Obrancov mieru 6, Lipt. Mikuláš, za kúpnu cenu 45,70 EUR, t.j.5,00 EUR/m2
34) vlastníckeho podielu 1/1 k pozemku parcela č. KN-C 4159/4 zastavané plochy a nádvoria
o výmere 45m2 – novovytvorený pozemok 4159/4 o výmere 45 m2, od výlučného vlastníka
Bohuslav Jurík, rod. Jurík, Tatranská ulica 451/13, Pribylina, za kúpnu cenu 225,00 EUR,
t.j.5,00 EUR/m2
35) vlastníckeho podielu 1/1 k pozemku parcela č. KN-C 4161/4 trvalé trávne porasty o výmere
12m2 – novovytvorený pozemok 4161/4 o výmere 12 m2, od výlučného vlastníka Bohuslav
Jurík, rod. Jurík, Tatranská ulica 451/13, Pribylina, za kúpnu cenu 60 EUR, t.j.5,00 EUR/m2
Výsledok hlasovania: návrh bol prijatý pomerom hlasov:
za – 9 poslancov (Ing. Miroslav Beharka, Filip Benko, Ľuboš Bobrik,
Pavel Holbus, Ing. Martin Jurčo, Mgr. Iveta Oravcová, Dušan Poliak, Peter Vandriak,
Ing. Ján Vrbičan)
proti – 0
zdržal sa - 0
Prejednanie zabezpečovania stravovania starostovi obce
UZNESENIE 15/2014
Obecné zastupiteľstvo v Pribyline
schvaľuje
zabezpečovanie stravovania starostovi obce za rovnakých podmienok ako zamestnancom obce okrem
príspevku zo sociálneho fondu
Výsledok hlasovania: návrh bol prijatý pomerom hlasov:
za – 9 poslancov (Ing. Miroslav Beharka, Filip Benko, Ľuboš Bobrik, Pavel
Holbus, Ing. Martin Jurčo, Mgr. Iveta Oravcová, Dušan Poliak, Peter Vandriak, Ing. Ján Vrbičan)
proti – 0
zdržal sa - 0
Prejednanie žiadosti Dobrovoľného hasičského zboru
UZNESENIE 16/2014
Obecné zastupiteľstvo v Pribyline
1. odvoláva
z funkcie preventivára obce Pribylina PaedDr. Luciu Dulanskú, bytom Kemi č.5, Lipt. Mikuláš
2. menuje
do funkcie preventivára obce Pribylina Andreja Fleischackera, bytom Ulica Dr. Jána Lajčiaka 65/6,
Pribylina

Výsledok hlasovania: návrh bol prijatý pomerom hlasov:
za – 9 poslancov (Ing. Miroslav Beharka, Filip Benko, Ľuboš Bobrik, Pavel
Holbus, Ing. Martin Jurčo, Mgr. Iveta Oravcová, Dušan Poliak, Peter Vandriak, Ing. Ján Vrbičan)
proti – 0
zdržal sa - 0
Prejednanie žiadosti občianskeho združenia Rodinné centrum Medovníkový domček
UZNESENIE 17/2014
Obecné zastupiteľstvo v Pribyline
berie na vedomie
založenie občianskeho združenia Rodinné centrum Medovníkový domček
Prejednanie harmonogramu rokovaní Obecného zastupiteľstvo v roku 2015
UZNESENIE 18/2014
Obecné zastupiteľstvo v Pribyline
schvaľuje
zasadnutia Obecného zastupiteľstva na rok 2015 jedenkrát za dva mesiace
Výsledok hlasovania: návrh bol prijatý pomerom hlasov:
za – 8 poslancov (Ing. Miroslav Beharka, Filip Benko, Ľuboš Bobrik, Pavel
Holbus, Ing. Martin Jurčo, Mgr. Iveta Oravcová, Peter Vandriak, Ing. Ján Vrbičan)
proti – 1 poslanec (Dušan Poliak)
zdržal sa - 0

Ing. Milan Kohút
starosta obce

Obecné zastupiteľstvo v Pribyline
Zápisnica

z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pribyline,
konaného dňa 12. decembra 2014
______________________________________________________
Prítomní poslanci OZ:Ing. Miroslav Beharka, Filip Benko, Ľuboš Bobrik, Pavel Holbus,
Ing.
Martin Jurčo, Mgr. Iveta Oravcová, Dušan Poliak, Peter Vandriak, Ing. Ján
Vrbičan
Ostatní prítomní:
podľa prezenčnej listiny
Program ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pribyline:
K bodu 1
Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce.
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení o zvolení
novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva (predseda miestnej
volebnej komisie).
4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce.
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
6. Vystúpenie starostu obce.
7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.
8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia
obecného zastupiteľstva.
9. Návrh na zriadenie obecnej rady a voľba jej členov.
10. Návrh na zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov.
11. Určenie platu starostu obce.
12. Návrh na zmenu rozpočtu obce.
13. Návrh na zmenu VZN o miestnych daniach a poplatku na území obce Pribylina.
14. Schválenie používania súkromného vozidla na služobné účely.
15. Určenie poslancov na vykonávanie občianskych obradov.
16. Určenie zástupcov obce do Rady školy.
17. Rôzne.
18. Diskusia.
19. Záver.
K bodu 2
Po otvorení zasadnutia starosta určil:
a/ zapisovateľku – Annu Račkovú
b/ overovateľov zápisnice – Filip Benko, Mgr. Iveta Oravcová
K bodu 3
O výsledku volieb do obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce informovala prítomných
podpredsedníčka miestnej volebnej komisie Kvetoslava Holbusová. Správa je priložená k tejto
zápisnici. Zároveň odovzdala novozvolenému starostovi obce a poslancom obecného zastupiteľstvo
osvedčenia o zvolení.
K bodu 4
V tomto bode starosta obce prečítal znenie sľubu starostu obce, ktorý potvrdil svojim podpisom.
K bodu 5
Znenie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva prečítal Pavel Holbus a všetci novozvolení poslanci
ho potvrdili svojim podpisom.

K bodu 6
Starosta obce predniesol príhovor, v ktorom zablahoželal poslancom k ich zvoleniu. Konštatoval, že v
nasledujúcom volebnom období bude potrebné pokračovať na rozpracovaných akciách. Poprial
všetkým veľa síl pri plnení úloh a veľa správnych rozhodnutí.
Starosta obce informoval, že svojim zastupovaním v tomto volebnom období poveruje Pavla
Holbusa v zmysle § 13b z.č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnení.
K bodu 7
V tomto bode starosta obce predložil prítomným program ustanovujúceho zasadnutia Obecného
zastupiteľstvo. Zároveň do návrhovej komisie doporučil poslancov Pavla Holbusa, Ing. Miroslava
Beharku a Ing. Jána Vrbičana.
Filip Benko – doporučuje zmenu rokovacieho poriadku z dôvodu prijímania jednotlivých uznesení
samostatne.
starosta obce – z tohto dôvodu sa nemusí meniť rokovací poriadok, stačí keď sa poslanci dohodnú, že
budú hlasovať za každé uznesenie samostatne.
Ing. Martin Jurčo – doporučuje doplniť do programu harmonogram zasadnutí Obecného zastupiteľstva
v budúcom roku a tiež rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra obce.
starosta obce - nie je potrebné meniť program, o tomto sa bude hovoriť v bode Rôzne.
- požiadal prítomných aby hlasovali o návrhu programu rokovania.
Výsledok hlasovania: návrh bol prijatý pomerom hlasov:
za – 5 poslancov (Ing. Miroslav Beharka, Ľuboš Bobrik, Pavel Holbus, Mgr.
Iveta Oravcová, Dušan Poliak)
proti – 4 poslanci (Filip Benko, Ing. Martin Jurčo, Peter Vandriak, Ing. Ján
Vrbičan)
zdržal sa - 0
K bodu 8
Zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta,
ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov bol poverený Pavel Holbus.
K bodu 9
Návrh na zriadenie Obecnej rady predložil starosta obce. Za členov Obecnej rady doporučuje
nasledovných poslancov podľa výsledku volieb Filipa Benku a Ľuboša Bobrika a zástupca starostu
Pavel Holbus je členom Obecnej rady zo zákona.
Ing. Martin Jurčo – do Obecnej rady doporučuje namiesto Filipa Benku Ing. Jána Vrbičana
Starosta obce požiadal poslancov o hlasovanie k jeho návrhu na zloženie Obecnej rady.
Výsledok hlasovania: návrh bol prijatý pomerom hlasov:
za – 5 poslancov (Ing. Miroslav Beharka, Ľuboš Bobrik, Pavel Holbus, Mgr.
Iveta Oravcová, Dušan Poliak)
proti – 4 poslanci (Filip Benko, Ing. Martin Jurčo, Peter Vandriak, Ing. Ján
Vrbičan)
zdržal sa - 0
K bodu 10
Starosta obce predložil návrh na predsedov a členov komisií z radov poslancov nasledovne:
a) predsedu:
I. komisie životného prostredia a územného plánovania - Peter Vandriak
II. komisie financií, správy obecného majetku, podnikateľskej činnosti a kontroly – Pavel Holbus
III. komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu – Mgr. Iveta Oravcová
IV. komisie sociálnej – Ing. Miroslav Beharka
V. komisie obchodu, služieb, cestovného ruchu a dopravy - Ing. Ján Vrbičan
VI. výberovej komisie – Pavel Holbus
VII. osobitnej komisie OZ na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Pavel Holbus
b) členov :
I. komisie životného prostredia a územného plánovania - Dušan Poliak
II. komisie financií, správy obecného majetku, podnikateľskej činnosti a kontroly – Ing. Martin Jurčo
III. komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu – Filip Benko

IV. komisie sociálnej – Mgr. Iveta Oravcová
V. komisie obchodu, služieb, cestovného ruchu a dopravy - Ľuboš Bobrik
VI. výberovej komisie – Filip Benko, Ľuboš Bobrik
VII. osobitnej komisie OZ na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcií – Filip
Benko, Ľuboš Bobrik
Ing. Martin Jurčo – doporučuje zmeniť názvy jednotlivých komisií, voči zloženiu komisií nemá
námietky.
starosta obce – zloženie komisií sa snažil navrhnúť podľa odbornosti poslancov, komisia môže mať
rôzny názov, dôležité je akú má náplň, občania musia podľa činnosti komisií cítiť, že sú zastúpené ich
záujmy.
Ing. Martin Jurčo – ide mu najmä o komisiu obchodu a služieb, ktorá za predchádzajúce obdobie
nevykazovala žiadnu činnosť, mala by ju nahradiť komisia, ktorá by sa zaoberala najväčšími firmami
v obci a tiež zviditeľňovaním obce prostredníctvom webovej stránky.
Starosta obce požiadal poslancov o hlasovanie k návrhu na zriadenie komisií ako aj k jednotlivým
členom:
Výsledok hlasovania: návrh bol prijatý pomerom hlasov:
za – 5 poslancov (Ing. Miroslav Beharka, Ľuboš Bobrik, Pavel Holbus, Mgr.
Iveta Oravcová, Dušan Poliak)
proti – 2 poslanci (Filip Benko, Ing. Martin Jurčo)
zdržal sa - 2 poslanci (Peter Vandriak, Ing. Ján Vrbičan)
K bodu 11
Návrh k tomuto bodu predložil Pavel Holbus, ktorý doporučil ponechať plat starostu v
rovnakej výške ako doteraz, nakoľko sa nejedná o začínajúceho starostu, ale je to už jeho tretie
funkčné obdobie, teda má skúsenosti a nepotrebuje čas na zoznamovanie sa s úlohami starostu.
Peter Vandriak – potrebovali by bližšie informácie o zložení platu starostu.
Kvetoslava Holbusová – plat starostu nemôže byť nižší ako je určený podľa zákona vo výške, ktorá je
súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve a násobku určeného podľa
počtu obyvateľov. V roku 2013 bola priemerná mzda 824€, podľa počtu obyvateľov je násobok 1,98.
V roku 2014 bol plat starostu uznesením Obecného zastupiteľstva navýšený o 27%, teda jeho
doterajší plat bol 824x1,98x1,27=2.073€.
Ing. Martin Jurčo – jeho návrh nesúvisí s osobou starostu, ale ak by sme určovali plat podľa počtu
obyvateľov, tak za posledných 20 rokov máme v obci pokles, hlavne majoritných obyvateľov o 77
osôb, plat starostu by mal byť aj motiváciou, aby sa počet obyvateľov zvyšoval, navrhuje teda navýšiť
plat o 17%.
Ing. Jaroslav Lehotský – predchádzajúce Obecné zastupiteľstvo navyšovalo plat starostovi obce podľa
hospodárenia obce, kde bol dosahovaný prebytok, kapitálové výdavky sú zdrojom pre rozvojový
program obce, nie je možné podľa počtu obyvateľov odvodzovať plat starostu.
Starosta obce požiadal poslancov o hlasovanie k návrhu, ktorý predložil Pavel Holbus.
Výsledok hlasovania: návrh bol prijatý pomerom hlasov:
za – 5 poslancov (Ing. Miroslav Beharka, Ľuboš Bobrik, Pavel Holbus, Mgr.
Iveta Oravcová, Dušan Poliak)
proti – 4 poslanci (Filip Benko, Ing. Martin Jurčo, Peter Vandriak, Ing. Ján
Vrbičan)
zdržal sa - 0
K bodu 12
Návrh k tomuto bodu bol doručený poslancom pri pozvánke. Starosta obce doplnil, že sa jedná o
úpravu rozpočtu najmä z dôvodu zvýšenia platov v Materskej škole, štát nechal na samosprávy, ako sa
s tým vysporiadajú, v našom rozpočte sa nájdu prostriedky na toto zvýšenie.
Ing. Ján Vrbičan – v sumáre je chyba, je potrebné túto opraviť a doručiť poslancom opravené znenie.
Starosta obce požiadal poslancov o hlasovanie k predloženému návrhu zmeny rozpočtu:
Výsledok hlasovania: návrh bol prijatý pomerom hlasov:
za – 9 poslancov (Ing. Miroslav Beharka, Filip Benko, Ľuboš Bobrik, Pavel
Holbus, Ing. Martin Jurčo, Mgr. Iveta Oravcová, Dušan Poliak, Peter Vandriak, Ing. Ján Vrbičan)
proti – 0
zdržal sa - 0
K bodu 13
Návrh k tomuto bodu bol doručený poslancom pri pozvánke. Zmena sa týka len ročnej sadzby pre
lesné pozemky, ktorá bola zákonom upravená, bude teda možné túto daň vyberať v rovnakej výške

ako v predchádzajúcom období.
Starosta obce požiadal poslancov o hlasovanie k predloženému návrhu:
Výsledok hlasovania: návrh bol prijatý pomerom hlasov:
za – 9 poslancov (Ing. Miroslav Beharka, Filip Benko, Ľuboš Bobrik, Pavel
Holbus, Ing. Martin Jurčo, Mgr. Iveta Oravcová, Dušan Poliak, Peter Vandriak, Ing. Ján Vrbičan)
proti – 0
zdržal sa - 0
K bodu 14
Používanie súkromného vozidla starostom obce na služobné účely je potrebné schváliť Obecným
zastupiteľstvom Jedná sa najmä o letné obdobie, kedy je služobné vozidlo k dispozícii pre ATC
Račkova dolina.
Ing. Ján Vrbičan – doporučuje zakúpiť ďalšie služobné auto, teraz nie je problém dohodnúť spôsob
financovania.
Ing. Martin Jurčo – tiež doporučuje zakúpenie auta, bude to mať priaznivejší dopad na rozpočet obce
ako keď sa prepláca súkromné auto, navrhuje zahrnúť položku na nákup auta do rozpočtu na budúci
rok, bude potrebné rozpočet opätovne prerokovať aj z dôvodu, že za tento rozpočet bude zodpovedné
už toto nové zastupiteľstvo.
starosta obce – doporučuje do prijatia zmeny rozpočtu a zakúpenia vozidla schváliť navrhované
uznesenie. Požiadal preto poslancov o hlasovanie k predloženému návrhu:
Výsledok hlasovania: návrh bol prijatý pomerom hlasov:
za – 9 poslancov (Ing. Miroslav Beharka, Filip Benko, Ľuboš Bobrik, Pavel
Holbus, Ing. Martin Jurčo, Mgr. Iveta Oravcová, Dušan Poliak, Peter Vandriak, Ing. Ján Vrbičan)
proti – 0
zdržal sa - 0
K bodu 15
Poslancov, ktorí budú v tomto volebnom období vykonávať občianske obrady starosta obce navrhol
Pavla Holbusa a Mgr. Ivetu Oravcovú, ako sobášne dni sa navrhujú streda a sobota. Hlasovanie k
predloženému návrhu prebehlo nasledovne:
Výsledok hlasovania: návrh bol prijatý pomerom hlasov:
za – 9 poslancov (Ing. Miroslav Beharka, Filip Benko, Ľuboš Bobrik, Pavel
Holbus, Ing. Martin Jurčo, Mgr. Iveta Oravcová, Dušan Poliak, Peter Vandriak, Ing. Ján Vrbičan)
proti – 0
zdržal sa - 0
K bodu 16
Do Rady školy za Obec ako zriaďovateľa starosta obce navrhuje Ing. Martina Jurču a Ing. Jána
Vrbičana. Rada školy sa riadi štatútom, bude potrebné zvolať zasadnutie z dôvodu, že jej
predchádzajúcim predsedom bola tiež zástupkyňa zriaďovateľa.
Hlasovanie k predloženému návrhu prebehlo nasledovne:
Výsledok hlasovania: návrh bol prijatý pomerom hlasov:
za – 9 poslancov (Ing. Miroslav Beharka, Filip Benko, Ľuboš Bobrik, Pavel
Holbus, Ing. Martin Jurčo, Mgr. Iveta Oravcová, Dušan Poliak, Peter Vandriak, Ing. Ján Vrbičan)
proti – 0
zdržal sa - 0
K bodu 17
V tomto bode bolo prejednané nasledovné:
- odkúpenie pozemkov pod miestnou komunikáciou na Tatranskej ulici podľa geometrického plánu
vypracovaného Ing. Ivanom Vrlíkom.Je potrebné schváliť uznesenie konkrétne pre jednotlivých
vlastníkov.
Hlasovanie k predloženému návrhu prebehlo nasledovne:
Výsledok hlasovania: návrh bol prijatý pomerom hlasov:
za – 9 poslancov (Ing. Miroslav Beharka, Filip Benko, Ľuboš Bobrik, Pavel
Holbus, Ing. Martin Jurčo, Mgr. Iveta Oravcová, Dušan Poliak, Peter Vandriak, Ing. Ján Vrbičan)
proti – 0
zdržal sa - 0
- žiadosť Dobrovoľného hasičského zboru o odvolanie z funkcie obce súčasného preventivára a
vymenovanie nového preventivára.
Hlasovanie k predloženému návrhu prebehlo nasledovne:
Výsledok hlasovania: návrh bol prijatý pomerom hlasov:

za – 9 poslancov (Ing. Miroslav Beharka, Filip Benko, Ľuboš Bobrik, Pavel
Holbus, Ing. Martin Jurčo, Mgr. Iveta Oravcová, Dušan Poliak, Peter Vandriak, Ing. Ján Vrbičan)
proti – 0
zdržal sa - 0
- žiadosť občianskeho združenia Rodinné centrum Medovníkový domček o poskytnutie priestorov a
finančný príspevok na činnosť – jedná sa o vybavenie dennej herne, tvorivé dielne, organizovanie
manželských večerov, stretnutí rodín. Obec má voľné priestory, je potrebné si konkrétne vytipovať,
ktoré by boli vhodné na činnosť občianskeho združenia. Finančná podpora bude možná zatiaľ len
formou príspevku na konkrétnu aktivitu, nie je možné poskytnúť požadovanú čiastku 2000 €, pretože
v obci funguje viacero klubov a združení, týmto všetkým dohromady sa neposkytuje takáto suma.
Ing. Michaela Chlebová – podrobnejšie oboznámila prítomných so zamýšľanou činnosťou združenia,
ktoré bolo založené najmä z dôvodu, aby rodičia nemuseli cestovať s deťmi za jednotlivými aktivitami
alebo kultúrou 10 kilometrov autom, ale ak chcú niečo tu vytvoriť, potrebujú pomoc od obce, budú
sledovať aj prípadné výzvy, do ktorých sa bude možné zapojiť. Chcú pripravovať aktivity pre všetky
vekové kategórie, ak sa tu neposkytne priestor, ľudia utečú. V minolom týždni urobili akciu
Mikulášske popoludnie, kde sa formou hier mohli zabaviť deti aj dospelí.
Ing. Jana Harbach – niektoré akcie je možné uskutočniť s minimálnimi nákladmi, požadovaný
príspevok by chceli použiť hlavne na vybavenie priestorov, kde by sa odohrávali stretnutia.
Ing. Michaela Chlebová – sú nezisková organizácia, aktivity chcú robiť na úkor svojho voľného času,
v prípade poskytnutia príspevku sa môže prísť každý pozrieť, na čo prostriedky použili, prípadný zisk
bude stále venovaný dobrému cieľu, napríklad materskej škole, oni nebudú mať z toho vôbec nič.
starosta obce – napríklad aj divadelný súbor sa podporil sumou 300€, robia rôzne aktivity nielen v
obci ale aj v okolí, Klub pribylinských turistov a lyžiarov má 60 členov, tiež majú množstvo aktivít,
majú schválený príspevok 660€, Červený kríž má 150€, Matica slovenská -100€, teda sú to oveľa
nižšie sumy, novovzniknuté združenie môže začať pracovať a ak nás presvedčíte, tak vás podporíme.
Okrem príspevkov pre kluby a združenia treba v obci robiť aj iné aktivity. Keď sa poskytne dotácia z
rozpočtu obce, sú určené presné pravidlá, prostriedky sa musia zúčtovať, musí to byť v zmysle VZN o
dotáciách. Treba si najskôr vytipovať priestor, potom na ďalšom zasadnutí Obecného zastupiteľstvo
sa bude hovoriť o sume.
Ing. Jana Harbach – mali by záujem napríklad o priestory bývalých detských jaslí.
starosta obce – je potrebné doručiť žiadosť o prenájom konkrétnych priestorov na Obecný úrad.
Peter Vandriak – na priestoroch to stojí a padá, treba sa držať pri zemi, budova bývalých jaslí je bez
kúrenia, kotolňa je nefunkčná, treba tam investovať cca 10-15000€ aby budova bola
prevádzkyschopná.
Ing. Michaela Chlebová – vyhovovala by aj budova na námestí – bývalé Potraviny Pallová.
starosta obce – ak sa schváli prenájom priestorov, vypracuje sa zmluva o prenájme, v prípade ak bude
združenie priestory zveľaďovať, môže sa odpustiť nájom, o koľko sa budova zhodnotí o takú sumu sa
poníži nájom, kedykoľvek môžu prísť na Obecný úrad, kde bude možné podrobne rozobrať
podmienky nájmu.
Ing. Jaroslav Lehotský – sú ustanovené komisie, treba im dať priestor, aby prerokovali túto
požiadavku, sú poradným, iniciatívnym a kontrolným orgánom Obecného zastupiteľstva.
Ing. Ján Vrbičan – tiež doporučuje v komisiách prejednať možnosti podpory tohto združenia.
Ing. Martin Jurčo – komisie sú z časti naplnené, doporučuje teraz prijať uznesenie, ktorým Obecné
zastupiteľstvo vezme na vedomie vznik združenia, on je naklonený takýmto aktivitám, požiadavku na
príspevok chápe ako jednorazovú, pri prejednávaní rozpočtu sa môžu venovať aj tejto žiadosti.
K bodu 18
V diskusii vystúpili nasledovní:
Ing. Jaroslav Lehotský – bola tu otázka ohľadom činnosti hlavného kontrolóra, táto sa riadi plánom
činnosti, ktorý schvaľuje Obecné zastupiteľstvo, ďalej kontroluje účtovné doklady, pokladničné
doklady, zmluvy, hospodárenie, kontroluje dotácie podľa schváleného VZN, je to aj metodická
činnosť, aktualizácia VZN. Plán kontrol môže byť doplnený kedykoľvek. Za túto činnosť dostáva
základnú odmenu, ktorá vyplýva zo zákona, náklady si hradí sám. V priebehu I.polroka 2015 skončí
jeho funkčné obdobie, ktoré je šesťročné, predtým sa musí vypísať výberové konanie, hlavného
kontrolóra volí Obecné zastupiteľstvo.
Ing. Martin Jurčo – rozsah výkonu činnosti hlavného kontrolóra bol zodpovedaný, toto Obecné
zastupiteľstvo je zo 7 poslancov nové, funkcia hlavného kontrolóra je dôležitou funkciou v obci, chcel
by vedieť ešte v akom pracovnom čase je na Obecnom úrade, myslí to aj ako informáciu pre

ostatných občanov.
Ing. Jaroslav Lehotský – doklady na kontrolu si berie so sebou, pracuje doma, na Obecný úrad
prichádza podľa potreby po dohode.
Ing. Martin Jurčo – v rozpočte sú analytické členenia, ktoré nič nehovoria, vie že je to spracované v
súlade so zákonom., ale boli by potrebné aj praktické informácie pre poslancov, aby dobre
rozhodovali. Doporučuje schvíliť harmonogram zasadnutí, ktoré by sa mali konať jedenkrát mesačne.
starosta obce – je potrebné určiť, čo bude predmetom každého zasadnutia Obecného zastupiteľstva,
treba konkrétny program rokovaní, aby zasadnutia boli vecné k jednotlivým problémom.
Ing. Martin Jurčo – sú novým zastupiteľstvom, budú rozhodovať na základe toho, čo považujú za
dobré, mrzelo by ho, keby sa na každý iný návrh pozeralo inými očami, v dávnejšom období bývali
zasadnutia častejšie.
starosta obce – keď sa určí harmonogram zasadnutí, bude sa rokovať podľa neho, ale v prípade
potreby sa môžu zvolať zasadnutia aj kedykoľvek mimo plánovaných. Je potrebné aby bola náplň
rokovaní, ak bude ktorýkoľvek poslanec citíť potrebu stretnúť sa a bude téma, tak sa zasadnutie zvolá,
ale nechce sedieť len preto, aby sa sedelo.
Ing. Martin Jurčo – je to len jeho návrh, môže sa upraviť, na najbližšom zasadnutí bude potrebné
prerokovať rozpočet.
Mgr. Iveta Oravcová – doporučuje frekvenciu rokovaní zastupiteľstva jedenkrát za dva mesiace.
Starosta obce požiadal prítomných aby hlasovali o tomto návrhu.
Výsledok hlasovania: návrh bol prijatý pomerom hlasov:
za – 8 poslancov (Ing. Miroslav Beharka, Filip Benko, Ľuboš Bobrik, Pavel
Holbus, Ing. Martin Jurčo, Mgr. Iveta Oravcová, Peter Vandriak, Ing. Ján Vrbičan)
proti – 1 poslanec (Dušan Poliak)
zdržal sa - 0
starosta obce – prvé zasadnutie v budúcom roku je potrebné zvolať v takom termíne, aby bol
dostatočný priestor na prejednanie rozpočtu v jednotlivých komisiách, každá k nemu podá svoje
stanovisko, v prvých mesiacoch roku nie sú také aktivity, aby sa výrazne odčerpali financie z
rozpočtu, doporučuje najbližšie zasadnutie v polovici februára.
Ing. Ján Vrbičan – sú novými poslancami a uvítali by nejakú metodickú príručku o práci poslancov.
starosta obce – takúto metodickú príručku pripravil pre každého poslanca a hneď im ju odovzdáva. Do
ďalšieho zasadnutia bude potrebné doplniť komisie z radov občanov, do finančnej komisie doporučuje
doplniť Ing. Ivana Beharku a Ing. Milana Juríka.
- je potrebné prijať uznesenie k zabezpečeniu stravovania starostu obce, návrh je tak ako
doteraz - zabezpečovanie stravovania starostovi obce za rovnakých podmienok ako zamestnancom
obce okrem príspevku zo sociálneho fondu.
Starosta obce požiadal prítomných aby hlasovali o tomto návrhu.
Výsledok hlasovania: návrh bol prijatý pomerom hlasov:
za – 9 poslancov (Ing. Miroslav Beharka, Filip Benko, Ľuboš Bobrik, Pavel
Holbus, Ing. Martin Jurčo, Mgr. Iveta Oravcová, Dušan Poliak, Peter Vandriak, Ing. Ján Vrbičan)
proti – 0
zdržal sa - 0
Ing. Michaela Chlebová – nerozumie tomu, prečo sa nehlasovalo o žiadosti ich občianskeho združenia,
ktorá bola predložená?
starosta obce – Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie vznik združenia, konkrétne sa bude hlasovať
pri schvaľovaní rozpočtu, tiež poskytnutie priestorov sa bude schvaľovať na budúcom zasadnutí.
Kvetoslava Holbusová – oznámila poslancom, že dnešným dňom sú prihlásení do Sociálnej poisťovne
ako zamestnanci s nepravidelným príjmom, ich povinnosťou je nahlásiť na Obecný úrad prípadnú
práceneschopnosť počas výkonu funkcie poslanca.
Ing. Martin Jurčo – všimol si vysoké náklady v rozpočte obce na energie – elektriku a plyn, niektoré
obce robia súťaž na dodávateľa a vďaka tomu sa podarilo znížiť ceny aj o 9%.
starosta obce – Stredoslovenská energia je partnerom pre obec nielen ako dodávateľ ale tiež sa
vyjadruje k rôznym projektom, lepšie sa jedná keď sme ich zákazníkmi.
Ing. Martin Jurčo – vie o takom prípade, keď v rámci súťaže bola opätovne ako dodávateľ SSE ale už
za nižšiu cenu. Tiež zistil, že máme problém ako obec so zákonom vo veci vysielania káblovej
televízie, sme mimo zákona aj pri dohode o vykonaní práce s p. Števčekom, lebo ani on nemá licenciu
ani živnosť na takéto činnosti. Keďže má potvrdenie od dvoch orgánov, že je to v zlom stave, chce sa
obrátiť na hlavného kontrolóra, aby toto prešetril. Iné obce majú aspoň redakčnú radu, prosí to dať do
poriadku, zisťoval to z dôvodu, keď mu nebol odvysielaný príspevok počas predvolebnej kampane.
Zistil tiež, že pri platení faktúr za opravu cesty na Brezinke došlo k úhrade skôr ako boli práce

vykonané, bolo to aj mimo zmluvu, tiež by požadoval stanovisko hlavného kontrolóra k tomuto. Ani
zmluva na opravu výtlkov v obci nebola uzavretá s firmou, ktorá ponúkla najnižšiu cenu, ak by to tak
bolo, zostali by peniaze na inú činnosť. Má informáciu o problémoch s úpravou bežeckých tratí počas
minulej zimnej sezóny, upravujú sa obecným skútrom, bolo by dobré v budúcej sezóne trate udržiavať.
starosta obce – nie je zatiaľa na Obecnom úrade žiadna žiadosť, skúter nie je v majetku obce, trate
upravuje Klub pribylinských turistov a lyžiarov, do vnútorných záležitostí klubu obec nezasahuje.
Ing. Jaroslav Lehotský – doporučuje podať písomne podnet na prešetrenie zistených nedostatkov.
K bodu 19
V tomto bode Pavel Holbus za návrhovú komisiu prítomným prečítal znenie uznesení, ktoré boli
jednotlivo prijaté na dnešnom zasadnutí Obecného zastupiteľsva.
Na záver starosta obce poďakoval prítomným za účasť a jednanie ukončil.
Zapísala:
Anna Račková
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