
Zápisnica 

zo  zasadnutia obecného  zastupiteľstva obce Pribeník konaného dňa 26.10.2016 

 v kultúrnom dome v  Pribeníku 

 

Program zasadnutia: 
 
a) Otvorenie zasadnutia 
b) Voľba overovateľov zápisnice 
c) Kontrola uznesení z predošlého zasadnutia zastupiteľstva  
d) Nájomné byty 
e) Prejednanie inventarizácie za rok 2015 
f) Zmena rozpočtu za rok 2016 
g) Schválenie výšky spoluúčasti na projekty  
h) Iné 
i) Záver 
 
 
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pribeníku otvoril a viedol starosta obce a konštatoval, 
že: 
j) zasadnutie bolo zvolané v  zmysle § 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení         

v znení neskorších zmien a doplnkov. 
 

k) na základe prezenčnej listiny konštatoval, že je prítomných nadpolovičná väčšina              
a vyhlásil zasadnutie za uznášania schopné.  
 

Písaním zápisnice bola poverená:     Mgr. Gabriela Molnárová 
 
Overovatelia zápisnice:                     František Kondás 

               Zoltán Filep  
 
Predložený program zasadnutia bol jednohlasne schválený. 
 

Hlasovali: 
Za: 5 
Proti: nikto 
Zdržal sa: nikto 
 
Po odhlasovaní programu sa na zasadnutie dostavil ďalší člen OZ Jozef Szálka. 
  
Starosta obce pristúpil k ďalšiemu bodu programu, v ktorom oboznámil členov zastupiteľstva 

s tým, že v súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na obstarávateľa, v rámci výstavby 

nájomného bytu. Obstarávateľ by mal v ďalšom kroku vysúťažiť projektanta a následne 

zhotoviteľa. Do termínu podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok je málo času, 

a preto je potrebné dovtedy stihnúť vybavenie stavebného povolenia. 

 



V rámci vykonanej inventarizácie majetku ku koncu roka 2015, jednotlivé dielčie komisie dali 

návrh na vyradenie poškodeného, opotrebovaného a chýbajúceho majetku. Hlavná 

inventarizačná komisia po prejednaní návrhov na vyradenie majetku súhlasila s likvidáciou 

hnuteľného majetku podľa jednotlivých príloh. 

  

Uznesenie č. 34/2016 

Obecné zastupiteľstvo v  Pribeníku schvaľuje: 

Návrh hlavnej inventarizačnej komisie  na vyradenie majetku podľa návrhov jednotlivých 

dielčích inventarizačných komisií. 

 

Hlasovali: 

Za: 6 

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto    

 

Uznesenie č. 35/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Pribeníku schvaľuje: 

Zmenu rozpočtu na rok 2016  v predloženom rozsahu. (Rozpočtové opatrenie č. 1/2016         

zo dňa 26.10.2016) 

 

Hlasovali: 

Za: 6 

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 

 

Ďalej starosta oboznámil členov zastupiteľstva s tým, že v rámci enviromentálneho fondu je 

vypracovaný projekt s názvom „Oprava odovodňovacích rigolov a zberného močiara 

dažďových vôd“ v celkovej výške 165 281,48 €. Z nákladov spojených s uvedeným 

projektom je nutná spoluúčasť obce  vo výške 5%, t.j. 8 264,07 €. 

Nakoľko vlastníkom jednej parcely močiara je pán Vojtech Kišš, obec s menovaným 

uzatvorila nájomnú zmluvu na 10 rokov za symbolickú cenu 1€/rok. 

 

 

 



 

Uznesenie č. 36/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Pribeníku schvaľuje: 

Výšku 5% z nákladov spojených s realizáciou projektu „Oprava odvodňovacích rigolov 

a zberného močiara dažďových vôd“.   

 

Hlasovali: 

Za: 6 

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 

 

Uznesenie č. 37/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Pribeníku schvaľuje: 

spolufinancovanie projektu s názvom  „Z Medzibodrožia do Hollywoodu a z Hollywoodu     

do Medzibodrožia“ v pomere 5%, t.j. 30 709,60 € v rámci Programu spolupráce INTERREG 

V-A Slovenská republika-Maďarsko, kód Výzvy SKHU/1601. 

  

Hlasovali: 

Za: 6 

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 

 

Počas zasadnutia obecného zastupiteľstva, poslankyňa pani Šarolta Kandaová                        

sa ospravedlnila lebo musela opustiť zasadnutie, nakoľko má chorú mamu. 

 

V rámci iné bol odsúhlasený termín organizovania Dňa dôchodcov na 04.12.2016. 

Zastupiteľstvo rozhodlo, že tak ako aj minulý rok dôchodcovia obdržia nákupnú poukážku 

v hodnote 8,-€ a v rámci pohostenia im bude podávaná večera a občerstvenie. 

 

Starosta obce predstrel obecnému zastupiteľstvu návrh na nákup použitého vozidla do 3,5 t, 

nakoľko súčasné vozidlo je nepojazdné a neopraviteľné. 

      

 

 



 

Uznesenie č. 38/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Pribeníku schvaľuje: 

Kúpu zánovného motorového vozidla – valník do 3,5 t v hodnote od 4 000,- do 5 000,- € . 

 

Hlasovali: 

Za: 5 

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 

 

Uznesenie č. 39/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Pribeníku schvaľuje: 

Nákup volejbalových lôp a sieťky pre mládež v hodnote 125,32 €. 

 

Hlasovali: 

Za: 5  

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 

 

Starosta obce oboznámil členov OZ s problémami a sťažnosťami občanov bývajúcich 

v blízkosti kontajnera, nachádzajúceho sa pri starom cintoríne. Navrhol kúpiť 2 kontajnery     

s objemom 1100 l a umiestniť ich na starom cintoríne tak, ako sú  umiestnené na novom 

cintoríne. Následne by sa zlikvidoval súčasný veľkoobjemový kontajner spolu s oplotením. 

 

Uznesenie č. 40/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Pribeníku schvaľuje: 

Nákup 2 1100 l kontajnerov a likvidáciu súčasného veľkoobjemového kontajnera spolu 

s oplotením. 

 

Hlasovali: 

Za: 5  

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto        

 



 

Starosta obce ďalej navrhol vypracovať nový cenník na prenájom priestorov v kultúrnom 

dome, nakoľko súčasný cenník nekryje vynaložené náklady, najmä v zimných mesiacoch. 

 

Starosta obce oboznámil členov OZ, že aj napriek tomu, že v minulosti bol za zrušenie 

nestránkových dní na obecnom úrade, bude nutné  štvrtok zriadiť ako  nestránkový deň. 

Odôvodnil to tým, že narastajú kompetencie obecného úradu, pribúdajú stále nové činnosti 

a v okolitých obciach ako aj v meste Kráľovský Chlmec je štvrtok nestránkový deň, z toho 

dôvodu je nával klientov na úrade za účelom overovania podpisov alebo písomností, ktorý 

bráni plynulému výkonu práce pracovníčkam obecného úradu. 

     

Nakoľko program zasadnutia bol vyčerpaný a nikto sa nehlásil do diskusie, starosta obce 

poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.  

 

 

  

Overovatelia: ….............................                                 Starosta obce: …................................  

                       

                       ….............................   

 
 
 
 
 
 
 
 


