
O B E C   P R I B E N Í K 
Obecný úrad v   Pribeníku,  ul. S. Petőfiho 276, 076 51 Pribeník  IČO: 00331856, 

DIČ:2020730525 

___________________________________________________________________________ 
 

Obec Pribeník , na základe súhlasu a schválenia zámeru Obecným zastupiteľstvom na svojom 
zasadnutí dňa 17.12.2018  3/5-inovou väčšinou poslancov pri predaji nehnuteľností 
v katastrálnom území Pribeník  podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona o majetku obcí v platnom 
znení pre kupujúceho žiadateľa KISS spol. s.r.o., IČO: 36188123   
 

z v e r e j ň u j e 

 

 
zámer previesť nehnuteľný majetok schváleným spôsobom z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona o majetku obcí v platnom znení, o ktorom obecné 
zastupiteľstvo rozhodlo dňa 25.02.2019 svojím uznesením číslo 25/2019, v cene 0,36 €. 
 

KISS spol. s.r.o., IČO: 36188123 zastúpená konateľom Ing. Ladislavom Kiššom doručila dňa 
20.02.2019 Obci Pribeník svoju žiadosť na odkúpenie nehnuteľností, ktoré sú evidované vo 
výlučnom vlastníctve Obce Pribeník, IČO 00331856 na listoch vlastníctva č. LV č. 1006 
vedených v katastrálnom území Pribeník a to : 
 
parcely registra E KN zobrazené na katastrálnej mape evidované na LV č. 1006 
- s parc. č. 4826/1 – orná pôda  o výmere 622 m2     
- s parc. č. 4827/30 – orná pôda o výmere 1026 m2     
 
 
Svoju žiadosť odôvodnila tým , že predmetné pozemky zasahujú do areálu spoločnosti, na 
ktorých vykonáva podnikateľskú činnosť, podľa predmetu výpisu z Obchodného registra 
Okresného súdu Košice I. Oddiel: Sro., Vložka číslo: 10695/V.  
 
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí zákonom stanoveným postupom schválilo zámer 
previesť majetok týmto spôsobom a tento zámer v súlade so zákonom zverejňuje na úradnej 
tabuli - internetovej stránke najmenej po dobu 15 dní pred schvaľovaním prevodu obecným 
zastupiteľstvom.  
 

Obec Pribeník potvrdzuje, že KISS spol. s.r.o., IČO: 36188123   zastúpená konateľom Ing. 
Ladislavom Kiššom ,  nie je osobou podľa  § 9a ods.6 a 7 zákona  č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v platnom znení. 
 
 
                                                                                      Ing. Ernest Fedor 
                                                                                         starosta obce 
 
 
 
 
Vyvesený dňa: 26.02.2019 
Zvesený dňa:  
 


