Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Prietržke,
konaného 10. 08. 2017

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola uznesenia
3. Poplatky za pobyt dieťaťa v MŠ
4. Poplatky za prenájom veľkokapacitného stanu
5. Program osláv 625. výročia obce Prietržka
6. Žiadosti
7. Interpelácie poslancov
8. Diskusia
9. Uznesenie, záver

K bodu 1 – Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie zahájil starosta obce, konštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania schopné. Za
overovateľov zápisnice boli navrhnutí Radoslav Žúrek a Ing. Peter Šlahor.
Hlasovanie : 4 – 0 – 0

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

K bodu 3 – Poplatky za pobyt dieťaťa v MŠ
Starosta obce otvoril diskusiu na tému poplatkov za pobyt dieťaťa v MŠ. VZN o výške poplatku
za pobyt dieťaťa v MŠ bolo prijaté v roku 2012 a s rastúcimi nákladmi na prevádzku MŠ je
potrebné prehodnotiť jeho výšku. Ing. Peter Šlahor navrhol, aby bolo prijaté VZN, ktoré
zabezpečí pre rodičov detí, ktorý umiestnia dieťa navštevujúce MŠ do základnej školy v
Prietržke motivačný príspevok.

K bodu 4 – Poplatky za prenájom veľkokapacitného stanu
Starosta obce navrhol obecnému zastupiteľstvu spoplatniť požičanie veľkokapacitného stanu.
Obecné zastupiteľstvo odporúča prijať VZN o výške poplatku za prenájom veľkokapacitného

stanu vo výške 50,00 € za prenájom v katastri obce Prietržka a 100,00 € za prenájom mimo
katastra obce Prietržka.

K bodu 5 – Program osláv 625. výročia obce Prietržka
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie program osláv 625. výročia obce Prietržka
č. 1).

(príloha

K bodu 6 – Žiadosti
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj pozemku „E“ KN parc. č. 799 – orná pôda vo výmere
662 m2 Ing. Beate Šátkovej, trvale bytom Dubnica nad Váhom, Fándlyho 126/4. Kúpna cena
je 1,00 €/m2, cena za 662 m2 je 662,00 €.
Hlasovanie : 4 – 0 – 0

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj pozemku p. James Nicholas Nickells, trvale bytom
Skalica, Komenského 57. Jedná sa o časť pozemku parc. č. 961/1 – ostatná plocha, a to diel č.
1 vo výmere 10 m2, ktorý je zlúčený do parc. č. 961/50 podľa GP č. 31/2017, vypracovaného
dňa 02. 05. 2017 Ing. Milošom Macháčkom, úradne overeného Okresným úradom Skalica,
katastrálnym odborom dňa 22. 05. 2017 pod č. 232/17. Kúpna cena je 1,00 €/m2, cena za 10
m2 je 10,00 €.
Hlasovanie : 4 – 0 – 0

Obecné zastupiteľstvo zamieta predaj pozemku „E“ KN parc. č. 373 – TTP vo výmere 2543
m2 JUDr. PhDr. Mgr. Alene Carolina Maxima Schopperth Fulier, PhD, trvale bytom Skalica,
Hollého 2. Predmetný pozemok slúži na poľnohospodársku produkciu. Nájomnou zmluvou č.
62217 zo dňa 10. 07. 2017, uzatvorenou medzi obcou Prietržka a PD Popudinské Močidľany,
bol predmetný pozemok daný do nájmu do 31. 12. 2026.
Hlasovanie : 4 – 0 – 0

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj 2 ks torza kabín na futbalovom ihrisku p. Jánovi
Hertlovi, trvale bytom Skalica, D. Jurkoviča 11. Kúpna cena je 70,00 € za 1 torzo.
Hlasovanie : 4 – 0 – 0

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj pozemku p. Jozefovi Juráčkovi a manž. Jozefe
Juráčkovej, rod. Balážovej, trvale bytom Prietržka 125. Jedná sa o časť pozemku parc. č. 1201
– zastavaná plocha, a to novovytvorené parc. č. 1201/4 – zastavaná plocha vo výmere 97 m2,

podľa GP č. 54/2017, vypracovaného dňa 13. 06. 2017 Richardom Hromkovičom, úradne
overeného Okresným úradom Skalica, katastrálnym odborom dňa 12. 07. 2017 pod č. 322/17.
Kúpna cena je 1,00 €/m2, cena za 97 m2 je 97,00 €.
Hlasovanie : 4 – 0 – 0

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj pozemku p. Rudolfovi Bartalovi a manž. Márii
Bartalovej, rod. Juráčkovej, trvale bytom Prietržka 68. Jedná sa o časť pozemku parc. č. 1201
– zastavaná plocha, a to novovytvorené parc. č. 1201/3 – zastavaná plocha vo výmere 116 m2,
podľa GP č. 54/2017, vypracovaného dňa 13. 06. 2017 Richardom Hromkovičom, úradne
overeného Okresným úradom Skalica, katastrálnym odborom dňa 12. 07. 2017 pod č. 322/17.
Kúpna cena je 1,00 €/m2, cena za 116 m2 je 116,00 €.
Hlasovanie : 4 – 0 – 0

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj pozemku p. Jurajovi Bojanovskému, trvale bytom
Skalica, Predmestie 1544/92. Jedná sa o časť pozemku parc. č. 1201 – zastavaná plocha, a to
novovytvorené parc. č. 1201/2 – zastavaná plocha vo výmere 127 m2, podľa GP č. 54/2017,
vypracovaného dňa 13. 06. 2017 Richardom Hromkovičom, úradne overeného Okresným
úradom Skalica, katastrálnym odborom dňa 12. 07. 2017 pod č. 322/17. Kúpna cena je 1,00
€/m2, cena za 127 m2 je 127,00 €.
Hlasovanie : 4 – 0 – 0

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predaj pozemku p. Ivanovi Gergelovi, trvale bytom Skalica,
Mallého 34. Jedná sa o časť pozemku parc. č. 961/1 – ostatná plocha, a to diel č. 1 o celkovej
výmere 61 m2, z ktorého je novovytvorené parc. č. 961/77 a diel č. 6 o celkovej výmere 20 m2,
z ktorého je novovytvorená parc. č. 1102/4, podľa GP č. 267/2017, vypracovaného dňa 21. 06.
2017 Ing. Zuzanou Havičovou, úradne overeného Okresným úradom Skalica, katastrálnym
odborom dňa 03. 08. 2017 pod č. 342/17. Kúpna cena je 1,00 €/m2, cena za 81 m2 je 81,00 €.
Hlasovanie : 4 – 0 – 0

K bodu 7 – Interpelácie poslancov
Poslankyňa obecného zastupiteľstva Dana Juráčková vzniesla otázku ohľadom termínu výrubu
smrekov v celej obci. Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o podanej žiadosti o NFP
na túto aktivitu a v súčasnej dobe sa čaká na vyhodnotenie žiadosti. Z uvedeného dôvodu nie je
možné teraz začas s realizáciou výrubu smrekov.

K bodu 8 – Diskusia
Starosta obce navrhol obecnému zastupiteľstvu stanoviť cenu knihy o histórii obce Prietržka.
Obecné zastupiteľstvo schválilo predajnú cenu vo výške 10,00 €/ks.
Hlasovanie : 4 – 0 – 0

K bodu 9 – 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 :

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

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

v Prietržke, dňa 10. 08. 2017

