UZNESENIA
zo 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Pribeník, zo dňa 17.05.2018, konaného
v kultúrnom dome Obce Pribeník
Zasadnutie viedol starosta obce Ing. Ernest Fedor
Počet prítomných poslancov: Zoltán Filep, Pavol Horváth, Šarolta Kandaová, František
Kondás, Klára Wágnerová
Ospravedlnení poslanci: Petra Juhászová, Jozef Szálka
Za zapisovateľku zápisnice bola určená pani Mgr. Gabriela Molnárová
Program zasadnutia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie zasadnutia
Voľba overovateľov zápisnice
Kontrola uznesení z predošlého zasadnutia zastupiteľstva
Dodatok k zmluve o nájme nehnuteľnosti pre SOŠ Pribeník, zo dňa 18.10.2004
Predaj nehnuteľnosti (Balog, Tkačik, MUDr. Tkačiková)
Deň detí
Iné
Záver

Starosta oboznámil členov zastupiteľstva, že dôjde k zmene programu zasadnutia, pribudnú
ďalšie body a to podnet (cintorín) a žiadosť Základnej školy s vyuč. jazykom maďarským –
Alapiskola Pribeník o poskytnutie finančného príspevku.
Uznesenie č. 23/2018
Obecné zastupiteľstvo v Pribeníku
Schvaľuje:
Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Pribeníku s navrhnutou zmenou

5

Filep, Horváth, Kandaová, Kondás, Wágnerová

Za:

5

Filep, Horváth, Kandaová, Kondás, Wágnerová

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Prezentovalo sa:
Hlasovanie:

Uznesenie č. 24//2018
Obecné zastupiteľstvo v Pribeníku
Schvaľuje:
Poskytnutie finančného príspevku pre Základnú školu s vyuč. jazykom maďarským –
Alapiskola Pribeník vo výške 783,- €.
5

Filep, Horváth, Kandaová, Kondás, Wágnerová

Za:

5

Filep, Horváth, Kandaová, Kondás, Wágnerová

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Prezentovalo sa:
Hlasovanie:

Uznesenie č. 25//2018
Obecné zastupiteľstvo v Pribeníku
Schvaľuje:
vyhotovenie dodatku k Zmluve o nájme nehnuteľností zo dňa 18.10.2004
5

Filep, Horváth, Kandaová, Kondás, Wágnerová

Za:

4

Horváth, Kandaová, Kondás, Wágnerová

Proti:

0

Zdržal sa:

1

Prezentovalo sa:
Hlasovanie:

Filep

Uznesenie č. 26/2018
Obecné zastupiteľstvo v Pribeníku
Schvaľuje:
podľa ustanovenia § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení,
podľa ustanovení § 9a ods.8 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov ako aj v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom Obce Pribeník
a.

schvaľuje

predaj nehnuteľností v katastrálnom území Pribeník vo výlučnom vlastníctve Obce Pribeník
pre kupujúceho Ladislava Baloga, rod. Baloga, nar. 07.11.1966, r.č. 6611076813, trvale
bytom: 076 51 Pribeník, Dobranská 1/2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa
typ prevodu – kúpna zmluva podľa Občianskeho zákonníka
špecifikácia predmetu kúpnej zmluvy – stavba – rodinný dom s. č. 411 postavený na
pozemku parcely registra „C“ číslo 1008/3 bez pozemku za stanovenú kúpnu cenu spolu vo
výške 1,- €. / slovom: jedno euro/
Kúpna cena bude vyplatená kupujúcim po podpise tejto kúpnej zmluvy bezodkladne
predávajúcej poukázaním na účet číslo SK17 0200 0000 0000 0172 3622 v plnej stanovenej
výške .
spôsob hlasovania poslancov obecného zastupiteľstva podľa § 9a ods. 8, písm. e) zákona
o majetku obcí : za bolo 5 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 0 poslancov.
stručný popis: Obec Pribeník je vlastníkom uvedenej nehnuteľnosti a zámerom obce je
ponúknuť kupujúcemu stavbu rodinný dom - bez pozemku pre súkromné účely, o nájom
a užívanie doposiaľ neprejavil nikto záujem
b.

splnomocňuje

starostu obce Pribeník Ing. Ernesta Fedora na uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi zmluvnými
stranami:
Predávajúca: Obec Pribeník, Obecný úrad Pribeník , Petőfiho 276, 076 51 Pribeník, IČO:
00 331 856 , zastúpená starostom obce Ing. Ernestom Fedorom
Kupujúci: Ladislav Balog, rod. Balog, nar. 07.11.1966, r.č. 6611076813, trvale bytom: 076 51
Pribeník, Dobranská 1/2

Prezentovalo sa:

5

Filep, Horváth, Kondás, Kandaová, Wágnerová

5

Filep, Horváth, Kondás, Kandaová, Wágnerová

Hlasovanie:
Za:
Proti:
Zdržal sa:

Uznesenie č. 27/2018
Obecné zastupiteľstvo v Pribeníku
Schvaľuje:
podľa ustanovenia § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení,
podľa ustanovení § 9a ods.8 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov ako aj v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom Obce Pribeník
a.

schvaľuje

predaj nehnuteľností v katastrálnom území Pribeník vo výlučnom vlastníctve Obce Pribeník
pre kupujúceho Vladimíra Tkačika, rod. Tkačik, nar. 11.05.1950, r.č. 500511313, trvale
bytom: 076 51 Pribeník, Dobranská 1/2, z dôvodu hodného osobitného zreteľa
typ prevodu – kúpna zmluva podľa Občianskeho zákonníka
špecifikácia predmetu kúpnej zmluvy – stavba – rodinný dom s. č. 1 postavený na pozemku
parcely registra „C“ číslo 1008/1 bez pozemku za stanovenú kúpnu cenu spolu vo výške 1,€. / slovom: jedno euro/
Kúpna cena bude vyplatená kupujúcim po podpise tejto kúpnej zmluvy bezodkladne
predávajúcej poukázaním na účet číslo SK17 0200 0000 0000 0172 3622 v plnej stanovenej
výške .
spôsob hlasovania poslancov obecného zastupiteľstva podľa § 9a ods. 8, písm. e) zákona
o majetku obcí : za bolo 5 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 0 poslancov.
stručný popis: Obec Pribeník je vlastníkom uvedenej nehnuteľnosti a zámerom obce je
ponúknuť kupujúcemu stavbu rodinný dom - bez pozemku pre súkromné účely, o nájom
a užívanie doposiaľ neprejavil nikto záujem

b.

splnomocňuje

starostu obce Pribeník Ing. Ernesta Fedora na uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi zmluvnými
stranami:
Predávajúca: Obec Pribeník, Obecný úrad Pribeník , Petőfiho 276, 076 51 Pribeník, IČO:
00 331 856 , zastúpená starostom obce Ing. Ernestom Fedorom
Kupujúci: Vladimíra Tkačika, rod. Tkačik, nar. 11.05.1950, r.č. 500511313, trvale bytom:
076 51 Pribeník, Dobranská 1/2,
5

Filep, Horváth, Kondás, Kandaová, Wágnerová

Za:

5

Filep, Horváth, Kondás, Kandaová, Wágnerová

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Prezentovalo sa:
Hlasovanie:

Uznesenie č. 28//2018
Obecné zastupiteľstvo v Pribeníku
Schvaľuje:
podľa ustanovenia § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení,
podľa ustanovení § 9a ods.8 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov ako aj v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom Obce Pribeník
a.

schvaľuje

predaj nehnuteľností v katastrálnom území Pribeník vo výlučnom vlastníctve Obce Pribeník
pre kupujúcu MUDr. Danu Tkačikovú, rod. Tkačiková, r.č. 5602246732, nar. 24.02.1956,
trvale bytom: 077 01 Kráľovský Chlmec, L. Kossutha 610/63, z dôvodu hodného osobitného
zreteľa
typ prevodu – kúpna zmluva podľa Občianskeho zákonníka
špecifikácia predmetu kúpnej zmluvy – stavba – rodinný dom s. č. 410 postavený na
pozemku parcely registra „C“ číslo 1008/2 bez pozemku za stanovenú kúpnu cenu spolu vo
výške 1,- €. / slovom: jedno euro/

Kúpna cena bude vyplatená kupujúcim po podpise tejto kúpnej zmluvy bezodkladne
predávajúcej poukázaním na účet číslo SK17 0200 0000 0000 0172 3622 v plnej stanovenej
výške .
spôsob hlasovania poslancov obecného zastupiteľstva podľa § 9a ods. 8, písm. e) zákona
o majetku obcí : za bolo 5 poslancov, proti 0 poslancov, zdržal sa 0 poslancov.
stručný popis: Obec Pribeník je vlastníkom uvedenej nehnuteľnosti a zámerom obce je
ponúknuť kupujúcemu stavbu rodinný dom - bez pozemku pre súkromné účely, o nájom
a užívanie doposiaľ neprejavil nikto záujem
b.

splnomocňuje

starostu obce Pribeník Ing. Ernesta Fedora na uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi zmluvnými
stranami:
Predávajúca: Obec Pribeník, Obecný úrad Pribeník , Petőfiho 276, 076 51 Pribeník, IČO:
00 331 856 , zastúpená starostom obce Ing. Ernestom Fedorom
Kupujúca: MUDr. Dana Tkačiková, rod. Tkačiková, r.č. 5602246732, nar. 24.02.1956, trvale
bytom: 077 01 Kráľovský Chlmec, L. Kossutha 610/63,

5

Filep, Horváth, Kondás, Kandaová, Wágnerová

Za:

5

Filep, Horváth, Kondás, Kandaová, Wágnerová

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Prezentovalo sa:
Hlasovanie:

Uznesenie č. 29/2018
Obecné zastupiteľstvo v Pribeníku
Schvaľuje:
Pokosenú trávu uskladniť na odľahlom mieste zadnej časti cintorína, kde v priebehu týždňa
budú vyslaní pracovníci obecného úradu za účelom udržiavania poriadku.

5

Filep, Horváth, Kondás, Kandaová, Wágnerová

Za:

5

Filep, Horváth, Kondás, Kandaová, Wágnerová

Proti:

0

Zdržal sa:

0

Prezentovalo sa:
Hlasovanie:

V Pribeníku, 18.05.2018

….............................
Ing. Ernest Fedor
starosta obce

