Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Prietržke,
konaného 18. 05. 2017

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola uznesenia
3. Záverečný účet obce za rok 2016
4. Správa hlavného kontrolóra k záverečnému účtu a celkovému hospodáreniu za rok
2016
5. Správa audítora z auditu účtovnej závierky k 31. 12. 2016
6. Úprava rozpočtových položiek č. 1/2017
7. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov - OcÚ
8. Výmena umelej trávy na multifunkčnom ihrisku – dotácia z úradu vlády
9. Oslava 625. výročia 1. písomnej zmienky o obci – organizácia podujatia + návrhy
10. Žiadosti
11. Interpelácie poslancov
12. Diskusia
13. Uznesenie, záver

K bodu 1 – Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie zahájil starosta obce, konštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania schopné. Za
overovateľov zápisnice boli navrhnutí Dana Juráčková a Ing. Miroslav Žilavý.
Hlasovanie : 5 – 0 – 0

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

K bodu 3 – Záverečný účet obce za rok 2016
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2016
a schvaľuje ho bez výhrad. Prebytok hospodárenia vo výške 16 225,16 €, zisteného 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,
schvaľuje použiť na tvorbu rezervného fondu.
Hlasovanie : 5 – 0 – 0

K bodu 4 – Správa hlavného kontrolóra k záverečnému účtu a celkovému hospodáreniu
za rok 2016
Hlavná kontrolórka obce Prietržka Ing. Erika Bellayová predniesla obecnému zastupiteľstvu
správu hlavného kontrolóra k záverečnému účtu a celkovému hospodáreniu za rok 2016.
Obecné zastupiteľstvo správu berie na vedomie.

K bodu 5 – Správa audítora z auditu účtovnej závierky k 31. 12. 2016
Starosta obce predniesol obecnému zastupiteľstvu správu audítora z auditu účtovnej závierky
k 31. 12. 2016. Obecné zastupiteľstvo správu berie na vedomie.

K bodu 6 – Úprava rozpočtových položiek č. 1/2017
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh na úpravu rozpočtových položiek č.
1/2017. Obecné zastupiteľstvo návrh bez pripomienok schválilo.
Hlasovanie : 5 – 0 – 0

K bodu 7 – Zníženie energetickej náročnosti verejných budov - OcÚ
Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o vypracovaní projektu na zníženie
energetickej náročnosti verejných budov a získaní stavebného povolenia na uvedený projekt.
Stavba bude pozostávať:
- zo zateplenia fasády Obecného úradu + práce s tým súvisiace vrátane výmeny výplní otvorov
- zo zateplenia stropu suterénu
- zo zateplenia steny medzi garážou požiarnej zbrojnice a zostávajúcou časťou stavby
- zo zateplenia plochej strechy
- z vyhotovenia okapových chodníkov
- z vyhotovenia rampy pre bezbariérový prístup a stým súvisiaca úprava vstupného schodiska
- z výmeny vnútornej elektroinštalácie + nový bleskozvod
- z výmeny UK + úpravy domového plynovodu
- z decentrálnej rekuperácie
- z dažďovej kanalizácie zaústenej do zbernej nádrže.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na
projekt s názvom "Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy obecného úradu v obci Prietržka",
kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2017-19.
Maximálna výška celkového spolufinancovania vyššie uvedeného projektu zo strany obce je 11
800,00 € z celkových oprávnených výdavkov 237 599,93 €, pričom výška neoprávnených
výdavkov, o ktoré bola znížená výška celkových oprávnených výdavkov v dôsledku plánovanej

úspory energie na vykurovanie a/alebo vytvorenia čistého príjmu projektu na základe výpočtu
finančnej medzery prostredníctvom finančnej analýzy projektu je 0 €.
Hlasovanie : 5 – 0 – 0

K bodu 8 – Výmena umelej trávy na multifunkčnom ihrisku – dotácia z úradu vlády
Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o možnosti podania žiadosti o dotáciu z úradu
vlády na výmenu umelej trávy na multifunkčnom ihrisku. Obecné zastupiteľstvo podanie
žiadosti schvaľuje.
Hlasovanie : 5 – 0 – 0

K bodu 9 – Oslava 625. výročia 1. písomnej zmienky o obci – organizácia podujatia +
návrhy
Obecné zastupiteľstvo zostavilo predbežný program osláv 625. výročia 1. písomnej zmienky
o obci nasledovne:
Piatok 01. 09. 2017
- Olympiáda pre deti – streľba z airsoft zbraní, skákací hrad...
- Futbalový zápas detí proti družstvu z družobnej obce Prušánky
- Vybíjaná
Sobota 02. 09. 2017
17:00 - 19:00 – Krojový pochod po obci
20:00 – Hodová zábava – Záhorácki muzikanti + CM Prušánky
Nedeľa 03. 09. 2017
10:30 – Svätá omša
14:00 – Koncert Záhorácki muzikanti
15:00 – Krst knihy a CD o histórii obce
16:00 – Koncert Kapela starých časů Prušánky
Utorok 05. 09. 2017 – Nedeľa 10. 09. 2017
Múzeum histórie zriadené v priestoroch KD
Ďalšie návrhy je možné podávať do konca júna 2017.

K bodu 10 – Žiadosti
Obecné zastupiteľstvo schválilo predaj pozemkov p. Hane Adamyovej Koprlovej, trvale bytom
Prietržka 91. Jedná sa o časť pozemku parc. č. 160/7 – ostatná plocha, a to novovytvorené parc.
č. 160/2 – ostatná plocha vo výmere 59 m2 a parc. č. 160/3 – ostatná plocha vo výmere 8 m2;
ďalej sa jedná o časť pozemku parc. č. 168/1 – zastavaná plocha, a to novovytvorené parc. č.
168/10 – zastavaná plocha vo výmere 8 m2 podľa GP č. 242-061/2007, vypracovaného dňa 11.
06. 2007 Ing. Petrom Ružičkom, úradne overeného Okresným úradom Skalica, katastrálnym
odborom dňa 18. 06. 2007 pod č. 207/07. Kúpna cena je za 1 €/m2, cena za 75 m2 je 75,00 €.
Hlasovanie : 5 – 0 – 0

K bodu 11 – Interpelácie poslancov
Ing. Peter Šlahor navrhol obecnému zastupiteľstvu zriadiť bezdrôtové internetové pripojenie s
dosahom v celej budove OcÚ. Obecné zastupiteľstvo zriadenie internetového pripojenia
odporúča.
Ing. Peter Šlahor navrhol obecnému zastupiteľstvu zvážiť možnosť odkúpiť do vlastníctva obce
účelovú komunikáciu za rodinnými domami s.č. 93 – s.č. 126.

K bodu 12 – Diskusia
Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o žiadosti o prijatie do pracovného pomeru p.
Vladislava Sloboda. Obecné zastupiteľstvo prijatie p. Slobodu na plný úväzok odporúča.
Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o zámere zakúpiť fotopasce, ktoré budú
umiestnené na kľúčových verejných priestranstvách. Obecné zastupiteľstvo nákup fotopascí
odporúča.

K bodu 13 – 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 :

Dana Juráčková ......................................................................

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

v Prietržke, dňa 18. 05. 2017

