
Zápisnica 

zo  zasadnutia obecného  zastupiteľstva obce Pribeník konaného dňa 19.01.2017 

 v kultúrnom dome v  Pribeníku 

 

Program zasadnutia: 
 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Voľba overovateľov zápisnice 
3. Zloženie sľubu nového poslanca obecného zastupiteľstva  
4. Kontrola uznesení z predošlého zasadnutia zastupiteľstva  
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 

              Jozef Szálka  
 
Uznesenie č. 1/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Pribeníku: 

a) berie na vedomie 

Nastúpenie náhradníka pani Petry Juhászovej, bytom Pribeník,  Hlavná 167/1 na uprázdnený  

mandát poslanca Obecného zastupiteľstva MVDr. Vojtecha Fetyka. 

b) konštatuje, 

že zvolená náhradníčka za poslankyňu pani Petra Juhászová zložila zákonom predpísaný sľub 

obecného zastupiteľstva. 

 

Predložený program zasadnutia bol jednohlasne schválený. 
 

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



Uznesenie č. 2/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Pribeníku berie na vedomie Rozpočtové opatrenie č. 3/2016 

k 31.12.2016. 

Hlasovali: 

Za: 6 

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 

 

Uznesenie č. 3/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Pribeníku schvaľuje: 

Program kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2017. 

Hlasovali: 

Za: 6 

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 

 

Poslanec František Kondás požiadal hlavného kontrolóra, aby na najbližšie zasadnutie 

obecného zastupiteľstva predložil zoznam a platby fyzických a právnických osôb 

(podnikateľských subjektov), ktorý platili dane za stavby a pozemky a poplatky za komunálny 

odpad za rok 2016. 

Poslanec Pavol Horváth požiadal hlavného kontrolóra o predloženie zostatkov finančných 

prostriedkov obce ku koncu roka 2014 a ku koncu roka 2016.  

 

Uznesenie č. 4/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Pribeníku berie na vedomie Rozpočtové opatrenie č. 1/2017: 

Úpravu rozpočtu obce na rok 2017. 

Hlasovali: 

Za: 6 

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 

 

 

 

 



Jozef Szálka požiadal o kúpu nepojazdného motorového vozidla Multicar. 

 

Uznesenie č. 5/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Pribeníku schvaľuje: 

Predaj nepojazdného motorového vozidla Multicar pre Jozefa Szálku za symbolickú cenu  

50,- €. 

Hlasovali: 

Za: 5 

Proti: nikto 

Zdržal sa: 1 

 

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

poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.  

 

 

  

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

                       

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

 

 


