
Zápisnica 

zo  zasadnutia obecného  zastupiteľstva obce Pribeník konaného dňa 13.07.2017 

a 17.07.2017 v kultúrnom dome v  Pribeníku 

 

Program zasadnutia: 
 
1. Otvorenie zasadnutia 
2. Voľba overovateľov zápisnice 
3. Kontrola uznesení z predošlého zasadnutia zastupiteľstva  
4. Organizovanie Rodinného dńa 12. augusta 2017   
5. Iné 
6. 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 

              Petra Juhászová 
  

 
Predložený program zasadnutia bol jednohlasne schválený. 

 
Hlasovali: 
Za: 6 
Proti: nikto 
Zdržal sa: nikto 
 

Po schválení programu zasadnutia obecného zastupiteľstva starosta obce pristúpil k ďalšiemu 

bodu programu. Mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo zvolané za účelom 

prejednania programu na Rodinný deň, ktorý sa uskutoční 12. augusta.2017. Obecné 

zastupiteľstvo sa dohodlo na nasledovnom programe: 

1100 hod. – Otvorenie 

1110 hod. – Varenie leča, športové súťaže 

1500 hod. – Vystúpenie skupiny Impulz 

1700 hod. – Vystúpenie skupiny Nosztalgia 



1830 hod. - Vystúpenie skupiny Napraforgó 

2000 hod. - Diskotéka    

Hudbu počas celého dňa ako aj diskotéky bude zabezpečovať Ján Bagonyi. 

Pre deti budú k dispozícii: skákací hrad, veľká šmýkačka, štvordráhové eurobangee a kolotoč.  

 

Uznesenie č. 37/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Pribeníku schvaľuje: 

Program Rodinného dňa, ktorý sa uskutoční 12. augusta 2017. 

Hlasovali: 

Za: 6 

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 

 

Uznesenie č. 38/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Pribeníku schvaľuje: 

Poskytnúť každému družstvu, ktoré sa zúčastní súťaže vo varení leča na vykrytie nákladov 

sumu 20,-€.  

Hlasovali: 

Za: 6 

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 

 

Uznesenie č. 39/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Pribeníku schvaľuje: 

V rámci Rodinného dňa poskytnúť občanom obce ako pohostenie pečenú klobásu.. 

Hlasovali: 

Za: 5 

Proti: 1 

Zdržal sa: nikto 

 

Uznesenie č. 40/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Pribeníku schvaľuje: 

Občanom obce poskytnúť v rámci Rodinného dňa nasledovné pohostenie a občerstvenie: 

Deti: 



0 – 6 rokov -  malá klobása, malinovka, keksík 

6 -18 rokov – klobása, malinovka, keksík 

0 – 18 rokov – cukrová vata, malá dávka 

 

Dospelí: 

- klobása, pivo  

 

Hlasovali: 

Za: 6 

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 

 

Ďalej súťažné družstvá vo varení leča navaria lečo aj pre ďalších 10 hostí, ktorí musia kúpiť 

lístky za symbolickú cenu 0,10 €.  

 

Uznesenie č. 41/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Pribeníku schvaľuje: 

Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre futbalový turnaj, ktorý sa uskutoční dňa 22.07.2017 

na miestnom futbalovom ihrisku vo výške 200,- €. 

Hlasovali: 

Za: 6 

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 

 

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

poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.  

 

 

  

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

                       

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

 


