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Zápisnica 

zo  zasadnutia obecného  zastupiteľstva obce Pribeník konaného dňa 21.12.2016 

 v kultúrnom dome v  Pribeníku 

 

Program zasadnutia: 
 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Voľba overovateľov zápisnice 
3. Kontrola uznesení z predošlého zasadnutia zastupiteľstva  
4. Schválenie – Všeobecné záväzné nariadenie obce Pribeník  č. 2/2016 o dani 

z nehnuteľnosti 
5. Schválenie – Všeobecné záväzné nariadenie obce Pribeník  č.  3 /2016 o miestnych 

daniach 
6. Schválenie – Všeobecné záväzné nariadenie obce Pribeník č. 4/2016 o nakladaní 

s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi 
7. Schválenie rozpočtu na rok 2017 
8. Prejednanie ponuky  TJ Malý Horeš ohľadom založenia spoločného  futbalového 

klubu  
9. Prejednanie žiadosti firmy Technobazalt s.r.o., ohľadom predaja nehnuteľného 

majetku vo vlastníctve obce Pribeník  
10. Iné 
11. 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:                    František Kondás 

              Zoltán Filep  
 

Predložený program zasadnutia bol jednohlasne schválený. 
 

Hlasovali: 
Za: 4 
Proti: nikto 
Zdržal sa: nikto 
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Starosta obce pristúpil k ďalšiemu bodu programu.  

Uznesenie č. 43/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Pribeníku schvaľuje: 

VZN č. 2/2016 o dani z nehnuteľnosti. 

Hlasovali: 

Za: 4 

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 

 

Uznesenie č. 44/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Pribeníku schvaľuje: 

VZN č. 3/2016 o miestnych daniach. 

Hlasovali: 

Za: 4 

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 

 

Uznesenie č. 45/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Pribeníku schvaľuje: 

VZN č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi. 

Hlasovali: 

Za: 4 

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 

 

Uznesenie č. 46/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Pribeníku schvaľuje: 

Rozpočet obce na rok 2017. 

Hlasovali: 

Za: 4 

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 

 

 



3 

 

V ďalšom bode starosta obce navrhol, aby s ponukou TJ Malý Horeš sa zaoberalo na ďalších 

zasadnutiach obecného zastupiteľstva. Je potrebné preveriť záujem zo strany mládeže a či by 

sa našli občania, ktorí by boli ochotní sa zaoberať s futbalovým mužstvom. Navrhnutý 

rozpočet na jednu sezónu je tiež dvojnásobok sumy, ktorý bol schválený pre futbalové 

mužstvo v predchádzajúcich rokoch. 

 

Uznesenie č. 47/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Pribeníku schvaľuje: 

Vypísanie výzvy na predaj pozemkov na základe žiadosti firmy TECHNOBAZALT s.r.o., 

o výmere 3,882 ha, s najnižšou hodnotou 13 979,- €. 

Hlasovali: 

Za: 4 

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 

  

V inom starosta obce oboznámil členov zastupiteľstva s tým, že pri rekonštrukčných prácach 

na obecnom nájomnom byte č. 226 došlo k pretrhnutiu pripojenia k satelitnému prijímaču, 

čím bola spôsobená škoda pre nájomníčku Annamáriu Daduovú v sume 19,90 €.  

 

Uznesenie č. 48/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Pribeníku schvaľuje: 

Náhradu spôsobenej škody pre Annamáriu Daduovú vo výške 19,90 €. 

Hlasovali: 

Za: 4 

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 

 

Ďalej boli tlmočené sťažnosti obyvateľov obce najmä z ulice Cintorínskej, na premávku 

ťažkých kamiónov smerom k štátnej hranici s Maďarskom. 

Obecné zastupiteľstvo ukladá starostovi obce, zistiť možnosti zamedzenia premávky 

kamiónov cez štátnu hranicu s Maďarskom. 

 

V ďalšom  starosta obce predložil návrh poplatkov za prenájom kultúrneho domu, za hlásenie 

v rozhlase a služby, ktoré by mali nadobudnúť platnosť od 01.01.2017.      
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Uznesenie č. 49/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Pribeníku schvaľuje: 

Predložený návrh poplatkov s účinnosťou od 01.01.2017. 

Hlasovali: 

Za: 4 

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 

 

Ďalej starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu úpravu rozpočtu za rok 2016, 

Rozpočtové opatrenie č. 2. 

 

Uznesenie č. 50/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Pribeníku schvaľuje: 

Úpravu rozpočtu na rok 2016 – Rozpočtové opatrenie č. 2. 

Hlasovali: 

Za: 4 

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 

 

Uznesenie č. 51/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Pribeníku schvaľuje: 

Starosta obce môže previesť zmeny v rozpočte v príjmovej časti v položkách ako aj vo 

výdavkovej časti do výšky 5000,-€ mesačne za jednotlivé oddiely funkčnej klasifikácie, 

s tým, že upravený rozpočet nebude schodkový a so zmenami oboznámi obecné 

zastupiteľstvo na najbližšom zasadnutí zastupiteľstva.   

Hlasovali: 

Za: 4 

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 
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Uznesenie č. 52/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Pribeníku schvaľuje: 

Prepracovanie VZN obce Pribeník č. 1/2011 o poskytovaní jednorázového príspevku pri 

narodení dieťaťa tak, že príspevok sa bude poskytovať deťom, ktoré nastúpia na základné 

školské vzdelanie v obci Pribeník,  v sume 200,- €.   

Hlasovali: 

Za: 4 

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: …................................  

                       

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

 


