
Zápisnica 

zo  zasadnutia obecného  zastupiteľstva obce Pribeník konaného dňa 30.11.2016 

 v kultúrnom dome v  Pribeníku 

 

Program zasadnutia: 
 
a) Otvorenie zasadnutia 
b) Voľba overovateľov zápisnice 
c) Kontrola uznesení z predošlého zasadnutia zastupiteľstva  
d) Návrh – Všeobecne záväzné nariadenie obce Pribeník  č.  2 /2016 o dani z nehnuteľnosti 
e) Návrh – Všeobecne záväzné nariadenie obce Pribeník  č.  3 /2016 o miestnych daniach 
f) Návrh – Všeobecne záväzné nariadenie obce Pribeník č. 4/2016 o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi 
g) Návrh rozpočtu na rok 2017 
h) Návrh TJ Malý Horeš na obnovu futbalového klubu v Pribeníku  
i) Iné 
j) Záver 
 
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pribeníku otvoril a viedol starosta obce a konštatoval, 
že: 
k) zasadnutie bolo zvolané v  zmysle § 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení         

v znení neskorších zmien a doplnkov. 
 

l) 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:                     Klára Wágnerová 

               Jozef Szálka  
 
Predložený program zasadnutia bol jednohlasne schválený. 
 

Hlasovali: 
Za: 6 
Proti: nikto 
Zdržal sa: nikto 
 
Starosta obce pristúpil k ďalšiemu bodu programu, v ktorom oboznámil členov zastupiteľstva 

s tým, že  bol vypracovaný návrh VZN: 

 č. 2/2016 o dani z nehnuteľnosti 

 č. 3/2016 o miestnych daniach 

 č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi  a drobnými stavebnými odpadmi                                  

Uvedené návrhy boli dňom 30.11.2016 vyvesené na úradnej tabuli, ktoré je možno 

pripomienkovať v priebehu 15-tich dní. Starosta pripomenul, že výška daní z nehnuteľnosti 



ako aj výška miestnych daní je totožná s predchádzajúcim rokom, t.j. nenavrhuje sa ich 

zvýšenie. 

 

V ďalšom bode starosta obce informoval členov zastupiteľstva, že dňa 30.11.2016 bol           

na úradnej tabuli vyvesený aj návrh rozpočtu na rok 2017, ktorý je možné tiež 

pripomienkovať v priebehu 15-tich dní od dátumu jeho vyvesenia. 

 

Na zasadnutie zastupiteľstva bol prizvaný Ing. Arch. Martin Drahovský, ktorý vyhral súťaž    

s názvom  „Vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie pre výstavbu bytového domu 

v obci Pribeník.“ Informoval, aké sú možnosti výstavby 12-bytovej jednotky. Ďalej uviedol, 

že ak obec chce podať žiadosť o pôžičku zo ŠFRB, veľa času nezostáva a nie je reálna šanca 

stihnúť do konca januára 2017 vybaviť územné, stavebné konanie, ak  obec bude trvať na 

výstavbe 12-bytovej jednotky na parcelách č. 533, 534 a 535, ktoré nie sú vo vlastníctve obce, 

nakoľko nedošlo ku kúpe daných pozemkov.  Z uvedeného dôvodu, navrhuje výstavbu 12-

bytovej jednotky na obecných pozemkoch č. parciel 527/1, 528 a časť 526,  aby sa všetko 

stihlo do konca januára 2017. 

 

Uznesenie č. 41/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Pribeníku schvaľuje: 

Výstavbu 12-bytovej jednotky na obecných parcelách č. 527/1, 528 a časť 526 s tým, že 

vykurovanie musí byť bezpodmienečne plynovými kotlami. 

 

Hlasovali: 

Za: 5 

Proti: nikto 

Zdržal sa: 1 

 

K ďalšiemu bodu programu bol prizvaný predseda TJ futbalového klubu Malý Horeš Ing. 

Zoltán Illés, ktorý načrtol možnosť obnoviť činnosť futbalového klubu Pribeník v spolupráci 

s TJ Malý Horeš a to vytvorením  spoločného futbalového družstva.  

S uvedenou možnosťou sa budeme zaoberať na ďalších zasadnutiach obecného zastupiteľstva.  

 

 

 



V inom, zastupiteľstvo rozhodlo, že  oslava Mikuláša pre deti obce sa bude konať v miestnom 

kultúrnom dome dňa 5.12.2016 s tým, že obec prispeje finančnou čiastkou na zhotovenie 

mikulášskych balíčkov.  

 

Poslankyňa OZ Šarolta Kandová sa ospravedlnila a opustila rokovanie z dôvodu chorej 

mamy. 

 

Nezisková organizácia SVENVYS – Svetlo na Východe Slovenska v zastúpení Júliusom 

Spišákom, požiadala o poskytnutie dotácie na organizovanie kultúrnych podujatí vo výške 

600,- €.   

 

Uznesenie č. 42/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Pribeníku schvaľuje: 

Poskytnutie dotácie pre neziskovú organizáciu SVENVYS vo výške 600,- €. 

 

Hlasovali: 

Za: 3 

Proti: nikto 

Zdržal sa: 2 

 

Ďalej starosta obce informoval, že spoločnosť TECHNOBAZALT  s.r.o., podala žiadosť 

o odkúpenie pozemkov vo vlastníctve obce o výmere 3,882 ha. Starosta navrhuje na najbližšie  

zasadnutie obecného zastupiteľstva vyčísliť hodnotu uvedených pozemkov  na základe 

platných cien a v prípade súhlasu zastupiteľstva s ich predajom, zverejniť zámer priameho 

predaja svojho majetku podľa platného zákona.  

     

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

poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.  

 

 

  

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

                       

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


