Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Prietržke,
konaného 21. 09. 2016

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola uznesenia
3. VZN č. 3/2016, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Prietržka –
zmeny a doplnky č. 1
4. Zmena rozpočtových položiek č. 1/2016
5. Úprava poplatku za reláciu v miestnom rozhlase
6. Odvolanie proti výzve – p. Rudolf Bartal
7. Projektová dokumentácia – oprava chodníkov
8. Zakúpenie záhradného traktora
9. Žiadosti
10. Interpelácie poslancov
11. Diskusia
12. Uznesenie, záver

K bodu 1 – Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie zahájil starosta obce, konštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania schopné. Za
overovateľov zápisnice boli navrhnutí Ing. Peter Šlahor a Ing. Pavel Klein.
Hlasovanie : 5 – 0 – 0

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

K bodu 3 – VZN č . 3/2016, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce
Prietržka – zmeny a doplnky č. 1
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu stanovisko Okresného úradu Trnava, odboru
výstavby a bytovej politiky zn. OU-TT-OVBP1-2016/022475/Há zo dňa 18. 07. 2016 k návrhu
Územného plánu obce Prietržka – zmeny a doplnky č.1. Obecné zastupiteľstvo stanovisko berie
na vedomie.

Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu Návrh Územného plánu obce Prietržka –
zmeny a doplnky č. 1. Obecné zastupiteľstvo návrh v tomto znení bez námietok schválilo.
Hlasovanie : 4 – 0 – 1
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu rozhodnutie schvaľujúceho orgánu
o námietkach a pripomienkach uplatnených pri prerokovaní návrhu Územného plánu obce
Prietržka – zmeny a doplnky č. 1. Obecné zastupiteľstvo rozhodnutie bez námietok schválilo.
Hlasovanie : 4 – 0 – 1
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh VZN č. 3/2016, ktorým sa vyhlasuje
záväzná časť Územného plánu obce Prietržka – zmeny a doplnky č. 1 (príloha č. 1). Obecné
zastupiteľstvo návrh VZN v tomto znení bez námietok schválilo.
Hlasovanie : 4 – 0 – 1

K bodu 4 – Zmena rozpočtových položiek č. 1/2016
Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočtové opatrenie č. 1/2016 (príloha č. 2). Bežné príjmy sa
navýšili o 13 225,00 €. Kapitálové príjmy sa navýšili o 500,00 €. Bežné výdavky sa navýšili
o 12 465,00 €. Rozpočet je po uvedených zmenách zostavený ako prebytkový.
Hlasovanie : 5 – 0 – 0

K bodu 5 – Úprava poplatku za reláciu v miestnom rozhlase
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 5/2015
o ostatných poplatkoch v obci (príloha č. 3). Obecné zastupiteľstvo Dodatok v tomto znení
schválilo s podmienkou zmeny dátumu účinnosti od 01. 11. 2016.
Hlasovanie : 5 – 0 – 0

K bodu 6 – Odvolanie proti výzve – p. Rudolf Bartal
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu odvolanie p. Rudolfa Bartala voči výzve na
vrátenie neoprávnene vyplatenej mzdy za roky 2012, 2013, 2014, kde vznikla p. Rudolfovi
Bartalovi povinnosť vrátiť neoprávnene vyplatenú mzdu v celkovej výške 2 546,90 €. Táto
povinnosť vznikla p. Rudolfovi Bartalovi ako bývalému starostovi na podnet Okresnej
prokuratúry, kedy dňa 05. 05. 2015 bolo zrušené nezákonné uznesenie č. 2-B-4/2012, 1-B6/2013 a 1-B-7/2014, ktoré bolo nezákonné v bode koeficientu platu starostu a tento bol
opravený v zmysle zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch

starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v uzneseniach zo dňa 05. 05.
2015 č. 3-C-1/2015, 3-C-2/2015 a 3-C-3/2015.
Pri rozprave poslancov vznikli nezrovnalosti a pochybnosti ohľadom účtovníctva
a následného auditu, a vzhľadom k tomu, že neboli jasne a presne určené podmienky v danej
problematike, poslanci apelovali na starostu, aby tieto pochybnosti boli prekonzultované
spoločne s audítorom a účtovníkom. Z uvedeného dôvodu poslanci odporučili daný bod
programu presunúť na najbližšie zasadanie obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie : 3 – 0 – 2

K bodu 7 – Projektová dokumentácia – oprava chodníkov
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu cenovú ponuku p. Blanky Nomilnerovej,
Trnava, na vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu chodníkov v obci vo výške
2 460,00 €. Obecné zastupiteľstvo predloženú cenovú ponuku schválilo a nariadilo starostovi
obce objednávku uvedenej služby.
Hlasovanie : 5 – 0 – 0

K bodu 8 – Zakúpenie záhradného traktora
Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o nákupe záhradného traktora so snehovou
radlicou a rozmetadlom v celkovej hodnote 3 192,00 €. Obecné zastupiteľstvo uvedenú
informáciu berie na vedomie.

K bodu 9 – Žiadosti
Obecné zastupiteľstvo schválilo predaj pozemkov p. Ladislavovi Dvorskému a manž. Márii
Dvorskej, rod. Machlicovej, trvale bytom Skalica, Mallého 41. Jedná sa o časť pozemku parc.
č. 1365/1 – zastavaná plocha, a to novovytvorené parc. č. 1365/12 – ostatná plocha vo výmere
9 m2 a diel č. 2 vo výmere 4 m2, podľa GP č. 47/2016, vypracovaného dňa 04. 05. 2016 Ing.
Milošom Macháčkom. Cena je 1,00 €/m2. Spolu za 13 m2 je cena 13,00 €.
Hlasovanie : 5 – 0 – 0
Obecné zastupiteľstvo schválilo predaj pozemku p. Jánovi Olejníkovi a manž. Anne
Olejníkovej, rod. Komáčkovej, trvale bytom Prietržka. Jedná sa o časť pozemku parc. č. 317/2
– zastavaná plocha a parc. č. 160 – vodná plocha, a to novovytvorené parc. č. 317/3 – záhrada
vo výmere 392 m2, podľa GP č. 26/2010, vypracovaného dňa 07. 10. 2010 p. Jaroslavom
Minaříkom. Cena je 1,00 €/m2. Spolu za 392 m2 je cena 392,00 €. Predaj sa uskutoční, keď
prebehne výkup pozemku pod prístupovú cestu k ZŠ s MŠ Prietržka, ktorého vlastníkom je p.
Sabína Bellayová, trvale bytom Prietržka 165.
Hlasovanie : 4 – 0 – 1

Obecné zastupiteľstvo schválilo predaj pozemku p. Jánovi Novákovi, trvale bytom Prietržka
39. Jedná sa o časť pozemku parc. č. 168/1 – zastavaná plocha, a to novovytvorené parc. č.
677/7 – zastavaná plocha vo výmere 28 m2 a časť pozemku parc.č. 168/1 – zastavaná plocha,
a to 126 m2 pripojených k parc. č. 543/11 – zastavaná plocha, podľa GP č. 44/2016,
vypracovaného dňa 14. 05. 2010 Ing. Milošom Macháčkom. Cena je 1,00 €/m2. Spolu za 154
m2 je cena 154,00 €.
Hlasovanie : 5 – 0 – 0
Obecné zastupiteľstvo schválilo predaj pozemkov Stanislavovi Vaculkovi, trvale bytom
Prietržka 46 a p. Miroslavovi Vaculkovi, trvale bytom Popudinské Močidľany 78. Jedná sa
o časť pozemku parc. č. 1262 – zastavaná plocha, a to novovytvorené parc. č. 1262/1 –
zastavaná plocha vo výmere 83 m2 a parc. č. 1262/2 – zastavaná plocha vo výmere 41 m2,
podľa GP č. 79/2016, vypracovaného dňa 21. 07. 2016 Bc. Jurajom Sládkom. Cena je 1,00
€/m2. Spolu za 124 m2 je cena 124,00 €.
Hlasovanie : 5 – 0 – 0
Obecné zastupiteľstvo schválilo umiestnenie dopravného značenia – Pozor kone s doporučenou
rýchlosťou 40 km/hod na hlavnej ceste pred rodinným domom č. 86.
Hlasovanie : 5 – 0 – 0
Obecné zastupiteľstvo schvaľovalo žiadosť MUDr. Dany Lisickej, trvale bytom Skalica, SNP
1451/10 o odkúpenie časti pozemku parc. č. 1674/2. Uvedenú žiadosť z dôvodu rešpektovania
platného Územného plánu obce Prietržka obecné zastupiteľstvo zamietlo. Predmetným
pozemkom bude viesť miestna komunikácia a inžinierske siete k novovybudovanej ulici.
Hlasovanie : 0 – 5 – 0

K bodu 10 – Interpelácie poslancov
Neboli vznesené žiadne interpelácie poslancov.

K bodu 11 – Diskusia
Starosta obce informoval obecné obyvateľstvo o vyúčtovaní hodovej zábavy organizovanej
obcou s celkovým čistým ziskom 620,74 €. Uvedené finančné prostriedky sa použijú na tvorbu
havarijného fondu. Obecné zastupiteľstvo vyúčtovanie berie na vedomie.
Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o oprave studne vo vinohradoch pri priehrade
a studne pri miestnom cintoríne. Obecné zastupiteľstvo opravy berie na vedomie.
Starosta obce podal obecnému zastupiteľstvu návrh na bezodplatné poskytnutie poškodených
dlažobných kociek z rozobraného chodníka pri veľkom ihrisku občanom obce, ktorí by o ne

prejavili záujem. Obecné zastupiteľstvo súhlasí s bezodplatných poskytnutím poškodených
dlažobných kociek týmto žiadateľom.
Obecné zastupiteľstvo schválilo predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za
účelom realizácie projektu „Zachovanie a prepojenie vinohradníctva v obciach Prietržka
a Prušánky“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce, resp. programom
hospodárskeho a sociálneho rozvoja kraja.
Hlasovanie : 5 – 0 – 0
Obecné zastupiteľstvo schválilo zabezpečenie realizácie projektu „Zachovanie a prepojenie
vinohradníctva v obciach Prietržka a Prušánky“ v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
Hlasovanie : 5 – 0 – 0
Obecné zastupiteľstvo schválilo zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie
realizovaného projektu „Zachovanie a prepojenie vinohradníctva v obciach Prietržka
a Prušánky“ vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade
s podmienkami poskytnutia pomoci.
Hlasovanie : 5 – 0 – 0

K bodu 12 – Uznesenie, záver
Starosta obce podal návrh na uznesenie a dal hlasovať za jeho prijatie.
Hlasovanie : 5 – 0 – 0

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

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

Ing. Pavel Klein ................................................................

v Prietržke, dňa 21. 09. 2016

