Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Prietržke,
konaného 14. 12. 2017

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola uznesenia
3. Rozpočet na rok 2018, 2019, 2020
4. Schválenie kroniky za rok 2016
5. Rôzne
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 p. Radoslav Žúrek a p. Dana Juráčková. Starosta obce
doplnil do programu bod 4 - Schválenie kroniky za rok 2016, pričom ostatné body sa posunuli
o jeden vyššie.

Hlasovanie : 5 – 0 – 0

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

K bodu 3 – Rozpočet na rok 2018, 2019, 2020
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh rozpočtu na rok 2018. Po podrobnom
prerokovaní, kontrole všetkých položiek rozpočtu a následnej diskusii k jednotlivým položkám
obecné zastupiteľstvo rozpočet na rok 2018, 2019 a 2020 bez námietok schválilo.
Hlasovanie : 5 – 0 – 0

K bodu 4 – Schválenie kroniky za rok 2016
Kronikárka pani Dana Juráčková predložila obecnému zastupiteľstvu návrh zápisu do Obecnej
kroniky za rok 2016 s priblížením jeho obsahu. Obecné zastupiteľstvo návrh bez námietok
schválilo.
Hlasovanie : 4 – 0 – 1
K bodu 5 – Rôzne
Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o prebiehajúcich prácach na zbernom dvore,
ktoré by mali byť dokončené do 20.12.2017. Taktiež starosta obce informoval o znovu podaní
žiadostí o NFP z EU na kamerový systém v obci a detské ihriská a športoviská. Táto výzva bola v roku
2016 zrušená a v roku 2017 bola opätovne vypísaná, pričom termín podania žiadosti o NFP bol
30.11.2017. Starosta obce všetkým, ktorí sa podieľali pri organizácii kultúrneho podujatia

„Večer so svätým Mikulášom“, poďakoval za ich aktívny prístup a pomoc.
K bodu 6 – Žiadosti
Predaj pozemku p. Pavlovi Špettovi, trvale bytom Komenského 34, 909 01 Skalica. Jedná sa
o časť pozemku parc. č. 1261/1 – zastavaná plocha, a to novovytvorené parcelné číslo 1261/3
- ostatná plocha vo výmere 152 m2, podľa GP č. 103/2017, vypracovaného dňa 02. 10. 2017
Bc. Jurajom Sládkom, úradne overeného Okresným úradom Skalica, katastrálnym odborom
dňa 09. 10. 2017 pod č. 524/17. Pri prejednávaní uvedenej žiadosti vznikli pochybnosti
o zameraní pozemku podľa pôvodného užívania pozemku tak, ako bolo dohodnuté so starostom
obce pri zameraní, preto uvedená žiadosť bola odročená na ďalšie zasadnutie obecného
zastupiteľstva, z dôvodu preskúmania tohto podozrenia priamo na mieste.
Hlasovanie : 5 – 0 – 0
K bodu 7 – Interpelácie poslancov
Poslanec obecného zastupiteľstva Ing. Peter Šlahor sa informoval na zriadenie wi-fi na
Obecnom úrade. Starosta obce informoval pána Šlahora o pláne zriadiť wi-fi na obecnom úrade
v roku 2018, ako aj o rekonštrukcii wi-fi v škole z dôvodu pokrytia celej budovy.
K bodu 8 – Diskusia
Do diskusie sa nikto nezapojil.
K bodu 9 – 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 :

p. Radoslav Žúrek ......................................................................

p. Dana Juráčková ..................................................................

v Prietržke, dňa 14. 12. 2017

