Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Pribeník konaného dňa 03.04.2017
v kultúrnom dome v Pribeníku
Program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie zasadnutia
Voľba overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení z predošlého zasadnutia zastupiteľstva
Výstavba 12-bytovej jednotky - prejednanie
Prejednanie žiadosti SOŠ - Szakközépiskola ohľadom spolupodieľania sa na organizovaní
20. ročníka jazdeckých pretekov
Prejednanie žiadosti p. Jozefa Wágnera ohľadom odkúpenia poľnohospodárskej pôdy vo
vlastníctve obce
Investičný plán na rok 2017
Iné
Záver

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Pribeníku otvoril a viedol starosta obce a konštatoval,
že:
a) zasadnutie bolo zvolané v zmysle § 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov.
b) 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:

Petra Juhászová
Klára Wágnerová

Predložený program zasadnutia bol jednohlasne schválený.
Hlasovali:
Za: 7
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
Starosta obce pristúpil k ďalšiemu bodu programu.
K výstavbe 12-bytovej jednotky boli prizvaní JUDr. Nemčík a Ing. Arch. Drahovský. JUDr.
Nemčík pripomenul, že čas beží a do konca roka 2017 treba všetky záležitosti vybaviť tak,
aby pri podaní žiadosti o úver zo ŠFRB v roku 2018 neboli žiadne problémy.
Jozef Wágner podal žiadosť o odkúpenie poľnohospodárskej pôdy v celkovej výmere 789,8

m2, ktorá je vo vlastníctve obce Pribeník. Starosta povedal, že k uvedenej žiadosti sa vrátime
na nasledujúcom zasadnutí zastupiteľstva.
V ďalšom bode bola prejednaná žiadosť SOŠ – Szakközépiskola o spolupodieľanie sa na
organizácii a usporiadaní jubilejného 20. ročníka jazdeckých pretekov v sume 1105,- €.

Uznesenie č. 6/2017
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
Prispieť sumou 1 105,-€ k spoluorganizácii jubilejného 20. ročníka jazdeckých pretekov.
Hlasovali:
Za: 7
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
Po hlasovaní Uznesenia č. 6/2017 Šarolta Kandaová sa ospravedlnila a opustila zasadnutie
zastupiteľstva.
Starosta oboznámil členov obecného zastupiteľstva s investičným plánom na rok 2017
heslovite:
-

dokončenie opravy fasády na nájomnom dome pod s.č. 226

-

na prednej časti múzea vymeniť strechu, previesť opravu celej fasády, posledné štyri
miestnosti vybetonovať a opraviť vnútorné steny

-

prerezanie cesty na Zimnej ulici a pokládka odvodňovacieho žľabu

-

na chodbe pred sálou kultúrneho domu, vymeniť dlažbu

-

poriešiť odvod dažďovej vody pred autobusovými zástavkami na ul. S. Petőfiho a pri
Synagóge

-

oplotenie školskej jedálne od cintorína

-

odstránenie detského ihriska

-

odkúpenie budovy pri ZŠ

-

zateplenie budovy obecného úradu

-

poriešiť odvod odpadovej vody z čističky pri nájomných bytoch

-

dokončenie dlažby pri zvonici.

Uznesenie č. 7/2017
Obecné zastupiteľstvo v Pribeníku schvaľuje:
Investičný plán na rok 2017.
Hlasovali:
Za: 6
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
V inom starosta obce oboznámil členov obecného zastupiteľstva, že od 01.04.2017
riaditeľkou Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola bola
vymenovaná Mgr. Mirjam Sunitrová Szabó.

Uznesenie č. 8/2017
Obecné zastupiteľstvo v Pribeníku schvaľuje:
Prispieť Renáte Vargovej sumou 48,- € na zabezpečenie odvozu chorej dcéry do kúpeľov.
Hlasovali:
Za: 5
Proti: 1
Zdržal sa: nikto
Ďalej starosta oboznámil členov obecného zastupiteľstva, že bude vypísané Oznámenie na
úradnej tabuli obce, ohľadom poskytnutia dotácie z rozpočtu obce na rok 2017.
Športový klub stolného tenisu Pribeník podal žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce
Pribeník na rok 2017 vo výške 900,- €.

Uznesenie č. 9/2017
Obecné zastupiteľstvo v Pribeníku schvaľuje:
Poskytnutie 900,- € z rozpočtu obce na rok 2017 pre Športový klub stolného tenisu Pribeník.
Hlasovali:
Za: 6
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto

Obecné zastupiteľstvo na otázku starostu obce ako to bude s organizovaním Dňa obce v roku
2017, poslanci boli toho názoru, že sú to zbytočne vyhodené peniaze, nakoľko väčšina
obyvateľov obce nejaví záujem zúčastniť sa tejto akcie. Sú toho názoru, že je potrebné miesto
Dňa obce vymyslieť niečo nové , o čo by obyvatelia prejavili záujem.

Uznesenie č. 10/2017
Obecné zastupiteľstvo v Pribeníku neschvaľuje:
Organizovanie Dňa obce v roku 2017.
Hlasovali:
Za: 5
Proti: 1
Zdržal sa: nikto

Uznesenie č. 11/2017
Obecné zastupiteľstvo v Pribeníku schvaľuje:
Nákup činiek od Dávida Terebesiho na základe vzájomnej dohody.
Hlasovali:
Za: 5
Proti: 1
Zdržal sa: nikto
Starosta oboznámil obecné zastupiteľstvo s neplatičmi nájomných bytov, ktorými sú Slavomír
Demko a Tímea Petriková. Obecné zastupiteľstvo rozhodlo zaslať im výzvu na zaplatenie
dlžnej sumy v termíne do 30.04.2017. V prípade nevysporiadania pozdĺžnosti do uvedeného
termínu, dôjde k vypovedaniu nájomnej zmluvy zo strany obce.
Ďalej Ladislav Balogh podal žiadosť o odkúpenie nájomného bytu pod súpisným číslom 1,
časť ktorého súčasnosti prenajímajú.
Starosta obce navrhol vrátiť sa k tejto žiadosti na najbližšom zasadnutí obecného
zastupiteľstva, s tým, že dovtedy sa zistí majiteľ pozemku na Katastrálnom úrade
v Kráľovskom Chlmci.

Nakoľko program zasadnutia bol vyčerpaný a nikto sa nehlásil do diskusie, starosta obce
poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Overovatelia: ….............................
….............................

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

