Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Prietržke,
konaného 29. 06. 2018

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie zasadnutia
Kontrola uznesenia
Schvaľovanie úväzku starostu na ďalší volebné obdobie
Schvaľovanie počtu poslancov na ďalší volebné obdobie
„Program rozvoja vidieka“ – úprava VP (informácie o žiadosti)
Žiadosti
Interpelácie poslancov
Diskusia
Uznesenie, záver

K bodu 1 – Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie zahájil starosta obce, konštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania schopné. Starosta
obce ospravedlnil Ing. Eriku Bellayovu z neprítomnosti z dôvodov PN. Za overovateľov
zápisnice boli navrhnutí Ing. Pavel Klein a p. Dana Juráčková.
Hlasovanie : 5 – 0 – 0

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

K bodu 3 – Schvaľovanie úväzku starostu na ďalší volebné obdobie
V tomto bode bolo prerokované stanovenie úväzku starostu na nasledujúce volebné obdobie
2018 - 2022. Obecné zastupiteľstvo schválilo plný úväzok starostu.
Hlasovanie : 5 – 0 – 0

K bodu 4 – Schvaľovanie počtu poslancov na ďalší volebné obdobie
V tomto bode bolo prerokované stanovenie počtu poslancov na nasledujúce volebné obdobie
2018 - 2022. Obecné zastupiteľstvo schválilo 5 poslancov.

Hlasovanie : 5 – 0 – 0

K bodu 5 – „Program rozvoja vidieka“ – úprava VP (informácie o žiadosti)
Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o neschválení NFP z „Programu rozvoja
vidieka“. A ukázal obecnému zastupiteľstvu vypracovanú cenovú ponuku na výrub stromov
v našej obci.

K bodu 6 – Žiadosti


Prenájom časti vinohradu Ing. Rastislavovi Ňukovičovi. Jedná sa o prenájom časti
zanedbaného a nevyužívaného vinohradu, ktorý sa nachádza na parcele registra „E“
1124, katastrálne územie Prietržka a výhradným vlastníkom je Obec Prietržka.
Celková výmera tohto pozemku je viac ako 39,8 ha. Ing. Ňukovič má záujem
o ucelenú časť o výmere cca 3,5 ha. Účelom žiadosti je výsadba nového vinohradu
a pestovanie hrozna v katastri obce Prietržka. Za prenájom ponúka 50 EUR/ha a dobu
prenájmu navrhuje na 30 rokov. Tato žiadosť bola odročená z dôvodu ďalšieho
rokovania o časť pozemku, o ktorú má podanú žiadosť i RD Bližina.
Hlasovanie : 5 – 0 – 0



Predaj pozemku RD Bližina v zastúpení Igorom Hanzalíkom. Jedná sa o časť parcely
č. 1124, registra „E“, pozemok ležiaci presne pod v súčasnosti existujúcim
vinohradom, o výmere cca 6,5 ha. Ponúkaná kúpna cena je na úrovni v súčasnosti
trhovej ceny ornej pôdy v regióne Skalica – 0,3 Eur/ m2. Pán Igor Hanzalík
prezentoval zámer RD Bližina s vinohradom. Tato žiadosť bola daná na ďalšie
rokovanie a odporúča starostovi, aby na ďalšom zastupiteľstve predložil návrh zmluvy
a podklady k odkúpeniu pozemku RD Bližina s podmienkou, že ak sa tento zámer do
piatich rokov nezrealizuje, pôda prechádza opäť do vlastníctva obce za podmienok za
akých by sa odpredala.
Hlasovanie : 4 – 0 – 1 (p. Žúrek)

K bodu 7 – Interpelácie poslancov
K tomuto bodu neboli žiadne interpelácie.
K bodu 8 – Diskusia
Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o schválené dotácii 19 200 € na havarijný stav
v ZŠ a MŠ. S opravami sa začne čo najskôr, o letných prázdninách.
Ďalej starosta informoval o dohode s RD Bližina o kosení trávy – IBV.
Starosta obce vypracoval návrh nájomnej zmluvy na pozemok na cintoríne, o ktorom
informoval obecné zastupiteľstvo z dôvodu možnosti získania dotácie na výstavbu chodníkov
na miestnom cintoríne. Obecné zastupiteľstvo odporučilo poslancovi Ing. Šlahorovi, aby
návrh uvedené zmluvy predložil na rokovanie na rade cirkvi.

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 :

v Prietržke, dňa 29. 06. 2018

Ing. Pavel Klein

...................................................................

Dana Juráčková

...................................................................

