Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Prietržke,
konaného 15. 06. 2016

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola uznesenia
3. VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Prietržka
4. Záverečný účet obce za rok 2015, Správa audítora, Správa hlavného kontrolóra
5. PhDr. Peter Brezina - zmluva o dielo
6. Cezhraničná spolupráca - vinohradnícky domček
7. Informácia o registrácii darovaného vozidla a rozsah opráv
8. Žiadosti
9. Interpelácie poslancov
10. Diskusia
11. Uznesenie, záver

K bodu 1 – Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie zahájil starosta obce, konštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Poslankyňa Dana Juráčková sa z rokovania ospravedlnila z pracovných dôvodov. Do
programu starosta obce navrhol vložiť za bod č. 8 bod Rôzne. Obecné zastupiteľstvo
upravený program v tomto znení schválilo. Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí Ing.
Peter Šlahor a Ing. Miroslav Žilavý.
Hlasovanie : 4 – 0 – 0

K bodu 2 – Kontrola uznesenia
Starosta obce previedol kontrolu uznesenia.

K bodu 3 – VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Prietržka
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh VZN č. 2/2016 o nakladaní s
komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Prietržka
(príloha č. 1). Obecné zastupiteľstvo návrh VZN v tomto znení bez námietok schválilo.

Hlasovanie : 4 – 0 – 0

K bodu 4 – Záverečný účet obce za rok 2015, Správa audítora, Správa hlavného
kontrolóra
Hlavná kontrolórka obce Ing. Erika Bellayová predložila obecnému zastupiteľstvu správu
hlavného kontrolóra k účtovnej závierke za rok 2015. Obecné zastupiteľstvo Správu hlavného
kontrolóra berie na vedomie.
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu správu audítora k účtovnej závierke za rok
2015. Obecné zastupiteľstvo Správu audítora berie na vedomie.
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu Záverečný účet za rok 2015. Prebytok
rozpočtu v sume 4 825,43 € zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č.
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR
v sume 6 222,00 €, navrhujeme použiť na tvorbu rezervného fondu. Obecné zastupiteľstvo
záverečný účet obce za rok 2015, celoročné hospodárenie za rok 2015 a použitie prebytku
rozpočtu v sume 4 825,43 € na tvorbu rezervného fondu schválilo bez výhrad.
Hlasovanie : 4 – 0 – 0

K bodu 5 – PhDr. Peter Brezina - zmluva o dielo
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh zmluvy o dielo na vyhotovenie
historicko-fotografickej knihy o obci Prietržka. Obecné zastupiteľstvo uzatvorenie zmluvy
o dielo v tomto znení bez námietok schválilo.
Hlasovanie : 4 – 0 – 0

K bodu 6 – Cezhraničná spolupráca – vinohradnícky domček
Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o možnosti zrekonštruovania obecného
vinohradníckeho domčeka a jeho prestavby na vinohradnícke múzeum prostredníctvom
projektu Cezhraničnej spolupráce. Partnerskou obcou by sa stala obec Prušánky v Českej
republike. Finančná spoluúčasť obce na plánovaných investíciách by bola vo výške 5% zo
zrealizovaných nákladov. Obecné zastupiteľstvo zahájenie projektu zrekonštruovania
obecného vinohradníckeho domčeka za účelom vybudovania múzea a 5%-nú spoluúčasť obce
na financovaní projektu prostredníctvom Cezhraničnej spolupráce schválilo.
Hlasovanie : 4 – 0 – 0

K bodu 7 – Informácia o registrácii darovaného vozidla a rozsah opráv
Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o registrácií darovaného motorového vozidla
NISSAN X-TRAIL T31/A/AO1 z Ministerstva vnútra SR a rozsahu jeho opráv. Tie spočívali
v nevyhnutných opravách vo výške 868,44 €. Obecné zastupiteľstvo informáciu o registrácií
darovaného motorového vozidla a rozsah vykonaných opráv berie na vedomie.

K bodu 8 – Žiadosti
Dňa 22. 04. 2016 bola na obec Prietržka podaná žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, farnosti
Skalica, o finančnú pomoc na reštaurovanie hlavného oltára a na zhotovenie nového obetného
stola, oltárneho kríža, ambony a bočného stolíka v kostole sv. Rozálie v Prietržke.
Predpokladané náklady sú vyčíslené na 8 350,00 €. Obecné zastupiteľstvo schválilo dotáciu
Rímskokatolíckej cirkvi z rozpočtu obce na predmetnú investičnú akciu vo výške 2 500,00 €.
Hlasovanie : 4 – 0 – 0
Dňa 05. 05. 2016 bola na obec Prietržka podaná žiadosť p. Petra Bellaya, trvale bytom
Prietržka 77, o odstránenie havarijného stavu chodníka pred rod. domom Prietržka 77. Obecné
zastupiteľstvo opravu chodníka schválilo.
Hlasovanie : 4 – 0 – 0
Dňa 03. 06. 2016 bola na obec Prietržka podaná žiadosť p. Marka Pokorného, trvale bytom
Prietržka 140, o refundáciu nákladov na zakúpenie 3 ks lapačov múch. Obecné zastupiteľstvo
zhodnotilo všetky objektívne príčiny zvýšeného výskytu múch v lokalite predmetného
rodinného domu. Keďže situácia zvýšeného počtu múch nie je zapríčinená činnosťou obce,
ale činnosťou právnickej osoby RD Bližina, obec Prietržka nenesie žiadnu zodpovednosť za
vzniknutú situáciu a ani za škody, ktoré touto situáciou vznikajú. Na základe týchto
skutočností obecné zastupiteľstvo žiadosť zamietlo.
Hlasovanie : 0 – 4 – 0
Dňa 08. 06. 2016 bola na obec Prietržka podaná žiadosť p. Pavla Špettu, trvale bytom Skalica,
Komenského 34, o pripojenie sa k odberu vody z obecnej studne pre vinohradnícky domček,
stojaci na parc. č. 1258/4. Studňa je v súčasnosti nefunkčná a p. Pavol Špetta sa zaviazal
uviesť studňu do prevádzky na vlastné náklady. Obecné zastupiteľstvo napojenie
vinohradníckeho domčeka k odberu vody z obecnej studne schvaľuje pod podmienkou
vypracovania zmluvy o užívaní studne.
Hlasovanie : 4 – 0 – 0
Obecné zastupiteľstvo schválilo predaj pozemkov spoločnosti LIPÁK spol. s r.o., so sídlom
Skalica, Sudoměřická 2451/19. Jedná sa o časť pozemku parc. č. 1412/1 – ostatná plocha, a to

novovytvorené parc. č. 1412/54 – ostatná plocha vo výmere 230 m2 a parc. č. 1412/55 –
ostatná plocha vo výmere 64 m2, podľa GP č. 259/2016, vypracovaného dňa 19. 05. 2016 Ing.
Ivanom Príkazským. Cena je 1,00 €/m2. Spolu za 294 m2 je cena 294,00 €.
Hlasovanie : 4 – 0 – 0

K bodu 9 – Rôzne
Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o blížiacom sa ukončení pracovnej zmluvy
s p. Petrom Trúbom, ktorá je v súčasnej dobe spolufinancovaná z dotačného programu
ÚPSVaR. Keďže obec aj po skončení tejto pracovnej zmluvy potrebuje ďalej zamestnávať
správcu budov a verejných priestranstiev, obecné zastupiteľstvo schválilo uzatvorenie novej
pracovnej zmluvy v p. Petrom Trúbom. Zmluva bude účinná od 01. 08. 2016 a pracovný
pomer bude uzatvorený na plný úväzok a dobu neurčitú. Obecné zastupiteľstvo zároveň
schvaľuje budúce navýšenie rozpočtu obce v kapitole 611 – Tarifný plat.
Hlasovanie : 4 – 0 – 0
Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o prebiehajúcich prácach pri výkupe
pozemkov pod novú investičnú bytovú výstavbu. Na základe návrhov viacerých súčasných
vlastníkov pôdy obecné zastupiteľstvo schválilo zvýšenie výkupnej a predajnej ceny
pozemkov v katastri obce Prietržka z doterajších 0,80 €/m2 na 1,00 €/m2.
Hlasovanie : 4 – 0 – 0
Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o možnosti financovania vybudovania
cyklotrasy z Popudinských Močidľan do Skalice, ktorá bude prechádzať obcou Prietržka
z fondov Európskej únie. Oprávnený žiadatelia dotácie sú obce s vyšším počtom obyvateľov.
Aby sa táto podmienka mohla splniť, dotknuté obce Popudinské Močidľany, Trnovec,
Prietržka, Kátov a Skalica sa dohovorili na vzájomnej spolupráci vytvorením združenia obcí
CYKLO5, ktoré bude založené na účel vybudovania predmetnej cyklotrasy. Obecné
zastupiteľstvo členstvo v združení obcí CYKLO5 schválilo a taktiež schválilo zmluvu
o zriadení združenia.
Hlasovanie : 4 – 0 – 0

K bodu 10 – Interpelácie poslancov
Neboli vznesené žiadne interpelácie poslancov.
K bodu 11 – Diskusia
Do diskusie sa nikto nezapojil.

K bodu 12 – Uznesenie, záver
Starosta obce podal návrh na uznesenie a dal hlasovať za jeho prijatie.
Hlasovanie : 4 – 0 – 0

Po vyčerpaní všetkých bodov programu zasadnutia starosta obce poďakoval prítomným za
účasť a rokovanie ukončil.
Overovatelia zápisnice :

Ing. Peter Šlahor ..............................................................

Ing. Miroslav Žilavý ........................................................

v Prietržke, dňa 15. 06. 2016

