
Zápisnica 

zo  zasadnutia obecného  zastupiteľstva obce Pribeník konaného dňa 19.06.2017 

 v kultúrnom dome v  Pribeníku 

 

Program zasadnutia: 
 
1. Otvorenie zasadnutia 
2. Voľba overovateľov zápisnice 
3. Kontrola uznesení z predošlého zasadnutia zastupiteľstva 
4. Prejednanie žiadosti reformovanej cirkvi o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce za rok 

2017 
5. Schválenie spoluúčasti obce na projekte „Zníženie energetickej náročnosti obecnej 

budovy – Pribeník“ 
6. Schválenie Záverečného účtu obce Pribeník za rok 2016   
7. Iné 
8. 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:                    Šarolta Kandaová 

              František Kondás  
 
 

Predložený program zasadnutia bol jednohlasne schválený. 
 

Hlasovali: 
Za: 4 
Proti: nikto 
Zdržal sa: nikto 
 

Po hlasovaní došla poslankyňa Petra Juhászová. Starosta obce pristúpil k ďalšiemu bodu 

programu a to k prejednaniu žiadosti reformovanej kresťanskej cirkvi o poskytnutie dotácie 

z rozpočtu obce na rok 2017. 

Reformovaná kresťanská cirkev žiadala dotáciu z rozpočtu obce na rok 2017 vo výške 4 750,- 

€ na výmenu plynových ohrievačov. 



Uznesenie č. 27/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Pribeníku schvaľuje: 

Poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2017 pre reformovanú 

kresťanskú cirkev na výmenu plynových ohrievačov vo výške 2 300,-€. 

Hlasovali: 

Za: 5 

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 

 

Ďalej starosta obce informoval poslancov, že do 28.06.2017 bude podaná žiadosť 

o nenávratný finančný príspevok – Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy – 

Pribeník, v rámci ktorého bude potrebná v prípade schválenia projektu  spoluúčasť obce vo 

výške 5% z celkovej sumy. 

 

Uznesenie č. 28/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Pribeníku schvaľuje: 

Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na SO 
a) Názov projektu: Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy – Pribeník 
b) Kód výzvy OPKZP-PO4-SC431-2017-19 
c) Výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa 

stanovená z celkových oprávnených výdavkov  562 963,19 € predstavuje čiastku 
28 148,16 €. 

Prípadné neoprávnené výdavky projektu.  

Hlasovali: 

Za: 5 

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 

 

Hlavný kontrolór oboznámil členov zastupiteľstva so záverečným účtom obce za rok 2016.  

Navrhuje prebytok odviesť do rezervného fondu obce a záverečný účet prijať bez výhrad. 

 

Uznesenie č. 29/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Pribeníku schvaľuje: 

Prijať záverečný účet obce Pribeník bez výhrad a prebytok odviesť do rezervného fondu. 

 

 



Hlasovali: 

Za: 5 

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 

 

Po hlasovaní došiel poslanec Jozef Szálka.  

V rámci iné boli prejednané sťažnosti: 

- pani Annamárie Daduovej voči Viole Bodnárovej, ktorá sa sťažovala na ňu, že jej 

zdola vyhrieva podlahu,  

- pána Milana Dróczyho voči susedom, ktorých pes poškriabal ich dvere, 

- pani Zuzany Kondášovej voči Štefanovi Kondášovi, ktorý pod ich okná premiestnil 

domáce zvieratá (kačky, husy, morky a sliepky), sťažuje sa na hluk a smrad. 

Starosta poveruje členov zmierovacej komisie o prešetrenie  opodstatnenosti uvedených 

žiadostí a aby na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva podali správu.   

Ďalej informoval zastupiteľstvo, že boli opravené 3 kúpeľne v nájomných bytoch, kde 

dochádzalo k navlhnutiu stien, z dôvodu nesprávneho osadenia vaní. 

Boli vypracované kúpno-predajné zmluvy ohľadom predaja nehnuteľností na parcelách č. 

1008/1, 1008/2, 1008/3.  

Na futbalovom ihrisku sú vybité sklenené tehly, vzniknutý otvor bude treba zamurovať. 

Bola vypísaná výzva z Úrady vlády Slovenskej republiky „Podpora rozvoja športu na rok 

2017 v rámci ktorého obec podala žiadosť o poskytnutie dotácie na výstavbu detského ihriska 

vo výške 12 851,10 €. 

Ďalej bola vypísaná výzva o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie 

projektu v oblasti prevencie kriminality pre rok 2017. V rámci tejto výzvy bola podaná 

žiadosť o poskytnutie dotácie na vybudovanie kamerového systému vo výške 24 904,81 €. 

 

Uznesenie č. 30/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Pribeníku berie na vedomie: 

Podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na výstavbu detského ihriska vo výške 12 851,10 €, 

ako aj podanie žiadosti na vybudovanie kamerového systému vo výške 24 904,81 €. 

Hlasovali: 

Za: 6 

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 



 

Starosta obce ďalej informoval, že v prípade kúpy budovy od Ministerstva vnútra je potrebné 

vypracovať zámer, ohľadom ďalšieho využívania budovy.  

Členovia obecného zastupiteľstva informovali starostu obce o stave obecného domu, ktorý 

v súčasnosti prenajíma Karol Zsiros s rodinou. Vyžaduje sa súrna oprava. 

V nájomných bytoch na ulici S. Petőfiho sú dve rodiny, ktoré sú dlhodobo neplatičmi 

 nájomného a energií. Tímea Petriková podala žiadosť o splátkový kalendár. 

Starosta obce a poslanci sa dohodli, že dňa 29.06.2017 sa uskutoční zasadnutie zastupiteľstva, 

na ktorom sa rozhodne o tom, čo sa bude organizovať na miesto Dňa obce a Slavomír Demko 

bude predvolaný a žiadosť Petrikovej bude prejednaná .  

 

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

poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.  

 

 

  

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

                       

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

 
 
 


