
Zápisnica 

zo  zasadnutia obecného  zastupiteľstva obce Pribeník konaného dňa 20.04.2017 

 v kultúrnom dome v  Pribeníku 

 

Program zasadnutia: 
 
1. Otvorenie zasadnutia 
2. Voľba overovateľov zápisnice 
3. Kontrola uznesení z predošlého zasadnutia zastupiteľstva 
4. Schválenie VZN č. 1/2017 o ostatných poplatkoch  
5. Schválenie VZN č. 2/2017 o poskytnutí jednorázového príspevku pri nástupe dieťaťa na 

povinnú školskú dochádzku do základnej školy v obci Pribeník  
6. Schválenie VZN č. 3/2017 o organizácii miestneho referenda  
7. Schválenie VZN č. 4/2017 Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce 

Pribeník  
8. Iné 
9. 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:                    Zoltán Filep 

              František Kondás 
  

 
Predložený program zasadnutia bol jednohlasne schválený. 

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

Po schválení programu zasadnutia obecného zastupiteľstva, došiel poslanec Jozef Szálka. 

  

Uznesenie č. 12/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Pribeníku schvaľuje: 

VZN č. 1/2017 o ostatných poplatkoch. 



Hlasovali: 

Za: 7 

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 

  

Uznesenie č. 13/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Pribeníku schvaľuje: 

VZN č. 2/2017 o poskytnutí jednorázového príspevku pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú 
dochádzku do základnej školy v obci Pribeník.  
 

Hlasovali: 

Za: 7 

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 

 

Uznesenie č. 14/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Pribeníku schvaľuje: 

VZN č. 3/2017 o organizácii miestneho referenda. 

 

Hlasovali: 

Za: 7 

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 

 

Uznesenie č. 15/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Pribeníku schvaľuje: 

VZN č. 4/2017 Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Pribeník.  
 

Hlasovali: 

Za: 7 

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 

 

 

 



Uznesenie č. 16/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Pribeníku schvaľuje: 

Zámer predaja nehnuteľnosti v katastrálnom území Pribeník podľa § 9a ods. 8 písm.e) zákona 

o majetku obcí v platnom znení pre kupujúceho žiadateľa Poľnohospodárske družstvo Malý 

Horeš – Pribeník, IČO:678414, zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok obce 

schváleným spôsobom z dôvodu hodného osobitného zreteľa vedených na listoch vlastníctva 

č. 826, 505, 811, 1497, 785, 1512, 706 v celkovej výmere 790,73 m2, v cene 0,36 €/m2. 

Obec Pribeník potvrdzuje, že Poľnohospodárske družstvo Malý Horeš – Pribeník, 

IČO:678414, zastúpené Ing. Zoltánom Illésom, predsedom predstavenstva, nie je osobou 

podľa § 9a ods.6 a 7 zákona  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení.  

  

Hlasovali: 

Za: 7 

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 

 

Uznesenie č. 17/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Pribeníku ruší: 

Uznesenie č. 47/2016. 

 

Hlasovali: 

Za: 7 

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 

 

Uznesenie č. 18/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Pribeníku schvaľuje: 

Zámer predaja nehnuteľnosti v katastrálnom území Pribeník podľa § 9a ods. 8 písm.e) zákona 

o majetku obcí v platnom znení pre kupujúceho žiadateľa TECHNOBAZALT  s.r.o. , IČO: 

44 277 229 , zverejnenie zámeru previesť nehnuteľný majetok obce schváleným spôsobom 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa vedených na listoch vlastníctva 

parcely registra C KN zobrazené na katastrálnej mape evidované na LV č. 1006 
- s parc.č. 1431/6 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2856 m2  
- s parc.č. 1191/4 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 8587 m2  



- s parc.č. 1257/1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 479 m2  
- s parc.č. 1257/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 35 m2  

 
- s parc.č. 474/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 349 m2  
- s parc.č. 1191/7 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 10912 m2  
- s parc.č. 1258/3 – orná pôda o výmere 868 m2  
- s parc.č. 1258/5 – orná pôda o výmere 9452 m2  
- s parc.č. 1431/9 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2533 m2  
- s parc.č. 1175/3 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 211 m2  
 
parcely registra C KN zobrazené na katastrálnej mape evidované na LV č. 483 
- s parc.č. 452 – ostatné plochy o výmere 350 m2  
- s parc.č. 453 – orná pôda o výmere 1167 m2  
- s parc.č. 467/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 165 m2  
- s parc.č. 468/2 – orná pôda o výmere 83 m2  
- s parc.č. 469/1 – ostatné plochy o výmere 2443 m2  
- s parc.č. 470/1 – ostatné plochy o výmere 3119 m2  
- s parc.č. 471 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 43 m2  
v celkovej výmere 43 652 m2, v cene 0,36 €/m2. 

Obec Pribeník potvrdzuje, že firma TECHNOBAZALT  s.r.o. , IČO 44 277 229  zastúpená 

konateľom Štefanom Némethom, Ružová 313/4, 076 41 Biel nie je osobou podľa § 9a ods.6 

a 7 zákona  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. 

 

Hlasovali: 

Za: 7 

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 

 

V inom starosta obce oboznámil členov zastupiteľstva, že pozemok na ktorom sa nachádzajú 

nájomné byty na ulici Dobranskej, o kúpu ktorých prejavil záujem Ladislav Balog je vo 

vlastníctve obce. Obecné zastupiteľstvo navrhlo pozvať všetkých troch nájomníkov na 

najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva a prejednať s nimi možnosť odkúpenia 

nehnuteľnosti. 

Ďalej bola prejednaná žiadosť Dobrého pastiera v Pribeníku, n.o. o poskytnutie dotácie 

z rozpočtu obce Pribeník za rok 2017 vo výške  2 075,-€, za účelom organizovania tradičného 

letného tábora pre deti a mládež. 

 

 



Uznesenie č. 19/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Pribeníku schvaľuje: 

Poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2017 vo výške 2 075,-€, pre 

Dobrý pastier v Pribeníku, n.o., za účelom organizovania letného tábora pre deti a mládež za 

tých istých podmienok ako v roku 2016.   

 

Hlasovali: 

Za: 7 

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 

  

V ďalšom bola prejednaná žiadosť reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku, farnosť 

Pribeník o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2017 na výmenu plynových ohrievačov 

v reformovanom kostole Pribeník vo výške 4 750,- €. Obecné zastupiteľstvo navrhlo túto 

žiadosť prejednať na najbližšom zasadnutí zastupiteľstva za prítomnosti Mgr. Evy Szabóovej.  

 

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

poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.  

 

 

  

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

                       

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

 

 

 

 


