
Zápisnica 

zo  zasadnutia obecného  zastupiteľstva obce Pribeník konaného dňa 29.06.2017 

 v kultúrnom dome v  Pribeníku 

 

Program zasadnutia: 
 
1. Otvorenie zasadnutia 
2. Voľba overovateľov zápisnice 
3. Kontrola uznesení z predošlého zasadnutia zastupiteľstva 
4. Prejednanie neplatičov nájomných bytov 
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:                    Zoltán Filep 

              František Kondás 
  

 
Predložený program zasadnutia bol jednohlasne schválený. 

 
Hlasovali: 
Za: 5 
Proti: nikto 
Zdržal sa: nikto 
 

Po schválení programu zasadnutia obecného zastupiteľstva starosta obce pristúpil k ďalšiemu 

bodu programu, na ktorom sa dohodli na poslednom zasadnutí obecného zastupiteľstva a to 

prejednanie neplatičov v nájomných bytoch na ulici S. Petőfiho. Jedná sa konkrétne o Tímeu 

Petríkovú a Slavomíra Demka. Starosta obce informoval členov zastupiteľstva o tom, že 

Tímea Petríková podala žiadosť o splátkový kalendár, ohľadom zaplatenia dlžnej sumy. 

Menovaná sa zaviazala uhrádzať dlžnú sumu mesačnými splátkami vo výške 100,- €. 

  

 



Uznesenie č. 31/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Pribeníku schvaľuje: 

Splátkový kalendár pre Tímeu Petríkovú na splatenie dlžnej sumy na nájomnom a na 

energiách s mesačnými splátkami vo výške 100,-€, počnúc mesiacom august, pričom 

menovaná sa zaväzuje uhrádzať bežné nájomné ako aj úhrady za energiu. V prípade 

omeškania ktorejkoľvek ďalšej splátky nájomného alebo úhrady faktúry za energiu viac ako 

15 dní, obec pristúpi k deložovaniu nájomníka. 

 

Hlasovali: 

Za: 5 

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 

 

Ďalší neplatiči Slavomír Demko a Zita Demková boli na zasadnutie obecného zastupiteľstva 

predvolaní, na ktoré sa nedostavili  a ani sa neospravedlnili. Menovaní sú dlhodobo 

neplatičmi nájomného a energií. 

 

Uznesenie č. 32/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Pribeníku schvaľuje: 

Zaslanie výzvy na zaplatenie dlžnej sumy v termíne do 31.08.2017 ako aj bežného 

nájomného, odberu pitnej vody a vývozu odpadovej vody za mesiace júl, august 2017. 

V prípade, že vyššie uvedené sumy nebudú uhradené v stanovenom termíne, obec dňa 4. 

septembra 2017 pristúpi k deložovaniu nájomníka a následne k súdnemu vymáhaniu dlžnej 

sumy. Aj po zaplatení pozdĺžností, v prípade omeškania hociktorej ďalšej splátky nájomného 

a úhrady faktúr za energie viac ako 15 dní po lehote splatnosti, obec pristúpi k deložovaniu 

nájomníka.  

 

Hlasovali: 

Za: 5 

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 

 

Bola vypísaná výzva na dodávku plastových okien pre obecné múzeum. Víťazom sa stala 

Zuzana Székelyová - Bodrogtherm, Ružová 338, Pribeník s ponukou vo výške 1 372,- €.  



Uznesenie č. 33/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Pribeníku berie na vedomie: 

Dodávku plastových okien bez montáže a demontáže od Zuzany Székelyovej - Bodrogtherm 

vo výške 1 372,- €. 

 

Ďalej bola vypísaná výzva na rekonštrukciu prednej časti strechy obecného múzea, ktorá bola 

v havarijnom stave.Víťazom sa stala firma Strechyplus s.r.o. s ponukou vo výške 10 996,75 €.   

  

Uznesenie č. 34/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Pribeníku berie na vedomie: 

Prevedenie rekonštrukcie prednej časti strechy obecného múzea, firmou Strechyplus s.r.o. za 

10 996,75 €. 

 

Počas zasadnutia obecného zastupiteľstva došla poslankyňa Petra Juhászová, ktorá v priebehu 

dňa oznámila starostovi obce, že bude meškať.  

 

Starosta obce oboznámil členov zastupiteľstva, že je treba vypracovať zámer na odkúpenie 

nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na parcele č. 1069/1 ako aj pozemkov nachádzajúcich sa na 

parcelách č. 1075/3, 1070/1, 1069/1, 1076/3 a 1068/1, ktoré sú vo vlastníctve Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky. 

 

Uznesenie č. 35/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Pribeníku schvaľuje: 

Kúpu nehnuteľnosti od Ministerstva vnútra SR nachádzajúcej sa na parcele č. 1069/1 ako aj 
pozemkov nachádzajúcich sa na parcelách č. 1075/3, 1070/1, 1069/1, 1076/3 a 1068/1 za 
účelom rozšírenia priestorov ZŠ pre školský klub a vytvorenie telocvične pre žiakov školy.  
 

Hlasovali: 

Za: 6 

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 

 

Na obecnom dome, ktorý sa nachádza na parcele č. 1146/2, na ulici Cintorínska pod súpisným 

číslom 229, ktorý v súčasnosti prenajíma Karol Zsíros, je nutné previesť opravu štítovej steny, 

zo severnej strany. Nájomník sa zaväzuje previesť opravu vlastnými silami s tým, že obec 



nakúpi potrebný stavebný materiál.  

 

Uznesenie č. 36/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Pribeníku schvaľuje: 

Nákup stavebného materiálu na opravu štítovej steny na obecnom dome pod súpisným číslom 

229. 

Hlasovali: 

Za: 6 

Proti: nikto 

Zdržal sa: nikto 

 

Starosta obce oboznámil členov zastupiteľstva, že je vypísaná výzva na zabezpečenie 

kompostárne pre obyvateľov obce na biologicky rozložiteľný odpad, do ktorého sa naša obec 

prihlási v rámci združenia Buród (Malý Horeš, Veľký Horeš, Strážne, Svätuše a Pribeník). 

Predseda zmierovacej komisie František Kondás oboznámil členov zastupiteľstva 

s výsledkami sťažností, ktoré boli podané zo strany občanov. 

Zastupiteľstvo sa dohodlo, že v priebehu 28. týždňa sa zíde na mimoriadnom zasadnutí, na 

ktorom by sa malo rozhodnúť, čo sa bude organizovať miesto Dňa obce, kedy a s akým 

programom.   

 

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

poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.  

 

 

  

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

                       

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

 

 

 

 

 


