Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Prietržke,
konaného 08. 03. 2017

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola uznesenia
3. Operačný program "Program rozvoja vidieka"
4. Orezanie stromov pri kostole
5. Rekonštrukcia ohrevu teplej vody v kultúrnom dome
6. Rekonštrukcia dvora kultúrneho domu
7. Zberný dvor Prietržka
8. Verejné zasadanie - určenie termínu
9. Obecné akcie na rok 2017
10. Vývoz TKO
11. Žiadosti
12. Interpelácie poslancov
13. Diskusia
14. Uznesenie, záver

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

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

K bodu 3 – Operačný program "Program rozvoja vidieka"
Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o zrušení výziev z operačného programu
"Program rozvoja vidieka", ktoré mala obec podané na realizáciu kamerového systému a
výstavbu detského ihriska a športovísk. Vo vyhodnocovacom konaní je žiadosť na
revitalizáciu zelene a parkov. Obecné zastupiteľstvo predložené informácie berie na vedomie.

Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o možnosti podania žiadosti o nenávratný
finančný príspevok na Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru so zameraním "Zníženie
energetickej náročnosti verejných budov". V rámci projektu by sa zabezpečilo zateplenie a
výmena okien a dverí na budove obecného úradu. Obecné zastupiteľstvo odporúča podanie
žiadosti.
Hlasovanie : 5 – 0 – 0

K bodu 4 – Orezanie stromov pri kostole
Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o potrebe orezu odumretých, zlomených a
voľne visiacich vetiev na stromoch v parku pri kostole, ktoré predstavujú riziko pre okolie.
Obecnému zastupiteľstvu bola predložená cenová ponuka firmy Michal Nosek SM-výškovky,
Bratislavská 22/15, 908 48 Kopčany. Konečná cena za realizáciu orezu 15 ks stromov je
500,00 €. Obecné zastupiteľstvo odporučilo realizovať orez všetkých stromov v aleji a
zadanie zákazky firme Michal Nosek SM-výškovky, Bratislavská 22/15, 908 48 Kopčany.
Hlasovanie : 5 – 0 – 0

K bodu 5 – Rekonštrukcia ohrevu teplej vody v kultúrnom dome
Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o zámere rekonštrukcie ohrevu teplej vody v
kultúrnom dome. Využíva sa elektrický ohrev vody, čo je nevyhovujúce pre nárazový veľký
odber teplej vody. Ideálne riešenie predstavuje inštalácia prietokového plynového kotla.
Obecnému zastupiteľstvu bola predložená cenová ponuka firmy M-MAS, s.r.o., Moyzesova
649/1, 908 51 Holíč na plynový kotol PROTHERM 24 PTP v hodnote 817,07€ (príloha č. 2)
a plynový kotol PROTHERM 19 POG v hodnote 510,20 € (príloha č. 3) a cenová ponuka
firmy PELKO, s.r.o., Masarykova 456, 908 48 Kopčany na vyvložkovanie komína v hodnote
303,60 € (príloha č. 4). Obecné zastupiteľstvo schválilo nákup plynového kotla PROTHERM
19 POG od firmy M-MAS, s.r.o., Moyzesova 649/1, 908 51 Holíč v hodnote 510,20 € a
zadanie zákazky na vyvložkovanie komína firmou PELKO, s.r.o., Masarykova 456, 908 48
Kopčany v hodnote 303,60 €.
Hlasovanie : 4 – 0 – 1

K bodu 6 – Rekonštrukcia dvora kultúrneho domu
Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o návrhu rekonštrukcie dvora kultúrneho
domu (príloha č. 5). Obecné zastupiteľstvo realizáciu rekonštrukcie dvora kultúrneho domu
schválilo.
Hlasovanie : 5 – 0 – 0

K bodu 7 – Zberný dvor Prietržka
Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o schválení dotácie na vybudovanie zberného
dvora. Obecné zastupiteľstvo predloženú informáciu berie na vedomie.

K bodu 8 – Verejné zasadanie - určenie termínu
Obecné zastupiteľstvo schválilo termín konania verejného zasadania na deň 28. 05. 2017
Hlasovanie : 5 – 0 – 0

K bodu 9 – Obecné akcie na rok 2017
Obecné zastupiteľstvo bolo informované o plánovaných obecných akciách na rok 2017
(príloha č. 6). Obecné zastupiteľstvo predložený plán berie na vedomie.

K bodu 10 – Vývoz TKO
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh na zmenu periodicity vývozu TKO. V
súčasnosti sa koná vývoz TKO každých 14 dní. Ak by sa konal každých 18 dní, obec ušetrí
cca 1 150,00 € ročne. Obecné zastupiteľstvo predloženú informáciu berie na vedomie a
odporúča prediskutovať ju na verejnom zasadaní.

K bodu 11 – Žiadosti
Obecné zastupiteľstvo schválilo predaj pozemku registra "E" parc. č. 477 - orná pôda, vo
výmere 593 m2 p. Marianovi Juráčkovi, trvale bytom Popudinské Močidľany 142. Kúpna
cena pozemku je 229,22 €.
Hlasovanie : 5 – 0 – 0

Obecné zastupiteľstvo zamietlo predaj pozemku registra "C" parc. č. 961/76 - ostatné plochy,
vo výmere 19 m2 v zmysle GP č. 96/2016 p. Thomasovi Siegfried Laurien, trvale bytom
Wertingen, Am Giessgraben 28/A a manž. Lucii Laurien, trvale bytom Bratislava, Jurigovo
nám. 436/3. Dôvodom zamietnutia je nesúhlas vlastníkov susedných pozemkov registra "C"
parc. č. 961/33 a 1040/1-7 p. Jána Zimku a manž. Márie Zimkovej, trvale bytom Prietržka
120, ktorým by bol znemožnený prístup k nehnuteľnosti stojacej na ich pozemku.
Hlasovanie : 5 – 0 – 0

K bodu 12 – Interpelácie poslancov
Neboli vznesené žiadne interpelácie poslancov.

K bodu 13 – Diskusia
Kontrolórka obce Ing. Erika Bellayová navrhla obecnému zastupiteľstvu umiestniť k
prechodu pre chodcov pri zastávke v obci výstražnú svetelnú signalizáciu. Obecné
zastupiteľstvo jej umiestnenie odporučilo.
Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o zámere vybudovať v suteréne kultúrneho
domu komunitné centrum pre matky s deťmi a mládež. Obecné zastupiteľstvo jeho zriadenie
odporučilo.
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu zámer na zakúpenie obecného fotoaparátu.
Obecné zastupiteľstvo nákup fotoaparátu odporučilo.

K bodu 14 – 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 :

Radoslav Žúrek ..............................................................

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

v Prietržke, dňa 08. 03. 2017

