Zápisnica
z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Prietržke,
konaného 07. 12. 2018
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva,
odovzdanie osvedčení o zvolení
3. Zloženie sľubu starostu obce, prevzatie insígnií
4. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
5. Vystúpenie starostu
6. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
7. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva
8. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov
9. Určenie platu starostu
10. Kontrola uznesenia
11. VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
12. Úprava rozpočtu č. 2
13. Rozpočet na rok 2019-2021
14. Žiadosti
15. Interpelácie poslancov
16. Diskusia
17. Uznesenie, záver
K bodu 1 – Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie zahájil starosta obce Bc. Peter Flamík. Privítal doterajších i novozvolených
poslancov obecného zastupiteľstva. Starosta obce ospravedlnil Ing. Eriku Bellayovu
z neprítomnosti z dôvodov PN. Zapisovaním ustanovujúceho zasadnutia bola poverená
Bohumila Klenová. Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí Ing. Peter Šlahor a Ing. Pavel
Klein.
Hlasovanie : 5 – 0 – 0

K bodu 2 – Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva,
odovzdanie osvedčení o zvolení
Predsedníčka miestnej volebnej komisie Mgr. Jana Šedivá oboznámila obecné zastupiteľstvo
o výsledku komunálnych volieb a odovzdala znovuzvolenému starostovi Bc. Petrovi
Flamíkovi a novozvoleným poslancom obecného zastupiteľstva osvedčenia o zvolení.

K bodu 3 – Zloženie sľubu starostu obce, prevzatie insígnií
Znovuzvolený starosta obce Bc. Peter Flamík zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce.

K bodu 4 – Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
Novozvolený poslanci obecného zastupiteľstva Bc. Pavel Klein, Ing. Pavel Klein, JUDr.
Monika Ladovičová, Anna Masaryková a Ing. Peter Šlahor zložili zákonom predpísaný sľub
poslancov obecného zastupiteľstva.

K bodu 5 – Vystúpenie starostu
Znovuzvolený starosta Bc. Peter Flamík predniesol príhovor.
K bodu 6 - Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
Znovuzvolený starosta Bc. Peter Flamík predložil návrh programu na schválenie.
Hlasovanie : 5 – 0 – 0

K bodu 7 - Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať
a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
V tomto bode tiež znovuzvolený starosta Bc. Peter Flamík navrhol svojho zástupcu Ing. Pavla
Kleina. Obecné zastupiteľstvo jeho návrh schválilo.
Hlasovanie : 4 – 0 – 1 (Ing. Klein)

V tomto bode znovuzvolený starosta Bc. Peter Flamík navrhol poslanca Ing. Petra Šlahora
zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá
veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Obecné zastupiteľstvo návrh schválilo.
Hlasovanie : 4 – 0 – 1 (Ing.Šlahor)

K bodu 8 – Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov
V tomto bode obecné zastupiteľstvo schválilo zriadenie 3 komisií:
1) Komisiu pre prácu s mládežou, jej náplň práce bude:
- vykonávanie funkcie koordinátora činností detských a mládežníckych organizácii na
území obce Prietržka
- vypracúvanie návrhov na riešenie zásadných otázok, problémov týkajúcich sa danej
oblasti
- podieľanie sa na činnosti jednotlivých aktivít obce Prietržka a zabezpečenie plnenia
jednotlivých úloh v oblasti práce s deťmi a mládežou

Predseda komisie: Bc. Pavel Klein
Členovia komisie
a) poslanci:
b) odborníci z radov obyvateľov obce a iných osôb:

2) Kultúrno-sociálnu komisiu, jej náplň práce bude:
- prerokovávanie došlých žiadostí k danej problematike
- zabezpečenie sociálnej výpomoci podľa žiadostí
- spolupráca so ZŠ s MŠ k rôznym spoločenským a kultúrnym podujatiam
- spolupráca s OcÚ pri organizovaní kultúrnych a spoločenských podujatí
Predseda komisie: Anna Masaryková
Členovia komisie
a) poslanci:
b) odborníci z radov obyvateľov obce a iných osôb:
3) Komisiu verejného poriadku, jej náplň práce bude:
- plnenie úloh na úseku ochrany verejného poriadku, ktoré súvisia s ochranou života,
zdravia a majetku obce
- vykonávanie preventívnej a kontrolnej činnosti, ktorá spočíva v monitorovaní
a vyhodnocovaní bezpečnostnej situácie
- analyzovanie stavu, sledovanie legislatívy a najnovších trendov v oblasti svojej
pôsobnosti a predkladanie podnetných návrhov obecnému zastupiteľstvu a starostovi
obce
- kontrolovanie čistoty obce, monitorovanie nepovolených skládok domového odpadu,
ochrana zelene
- spolupracovanie s obecným zastupiteľstvom a starostom obce pri priestupkovom konaní
v rámci svojej pôsobnosti
Predseda komisie: JUDr. Monika Ladovičová
Členovia komisie
a) poslanci:
b) odborníci z radov obyvateľov obce a iných osôb:
Hlasovanie : 5 – 0 – 0

K bodu 9 - Určenie platu starostu
Obecné zastupiteľstvo určilo v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
predpisov v rozsahu určenom doterajším obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred
voľbami mesačný plat starostu obce Bc. Petra Flamíka vo výške 2 008,- €, čo je zákonom
stanovený plat 1 746,- € a 15 % navýšení základného platu.

Hlasovanie : 5 – 0 – 0

K bodu 10 – Kontrola uznesenia
Starosta obce previedol kontrolu uznesenia.

K bodu 11 – VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh VZN č. 1/2018 o miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
 Oproti VZN č. 5/2011 sa mení len „čl. 4 – Sadzba poplatku“ v nasledovnom znení:
Bod: a) na tretím riadku za slová „120 l zberná nádoba... ((0,02 € / liter) * 120 litrov) * 26
vývozov = 62,40 €“ sa dopĺňajú slová „120 l zberná nádoba... ((0,03 € / liter) * 120 litrov) *
26 vývozov = 93,60 €“.
b) za celý text „pri paušálnom poplatku za komunálny odpad 0,033 € za kalendárny
deň. Ročná sadzba poplatku za osobu, zamestnanca, nehnuteľnosť tak činí 12 €.“ sa dopĺňajú
slova „pri paušálnom poplatku za komunálny odpad 0,0384 € za kalendárny deň. Ročná
sadzba poplatku za osobu, zamestnanca, nehnuteľnosť tak činí 14 €.“
 VZN č. 1/2018 schválené obecným zastupiteľstvom dňa 07.12.2018 uznesením
č. 5-G-2/2018 nadobúda účinnosť od 1.januára 2019 a ruší VZN 5/2011.
K návrhu neboli vznesené žiadne pripomienky, obecné zastupiteľstvo návrh schválilo.
Hlasovanie : 5 – 0 – 0
K bodu 12 – Úprava rozpočtu č. 2
Obecnému zastupiteľstvu bol predložený návrh Rozpočtového opatrenia č. 2/2018 (viď
príloha).
Bežné príjmy: 296 629,59 €
Bežné výdavky: 263 723,21€
Kapitálové príjmy: 6 100,- €
Kapitálové výdavky: 10 230,- €
Finančné operácie → príjmy: 11 915,42 €
Hospodárenie: + 40 691,80 €
Obecné zastupiteľstvo návrh bez námietok schválilo.
Hlasovanie : 5 – 0 – 0
K bodu 13 – Rozpočet na rok 2019-2021
Novozvolený starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh rozpočtu na rok 2019.
Príjmy
100 – daňové príjmy 159 570,- €
200 – nedaňové príjmy 21 240,- €
300 – granty a transfery 54 053,- €

400 – finančné operácie 142 000,- €
Výdavky
600 – bežné výdavky 233 829,- €
700 – kapitálové výdavky 142 000,- €
Hospodárenie + 1 034,- €
Po podrobnom prerokovaní, kontrole všetkých položiek rozpočtu a následnej diskusii
k jednotlivým položkám obecné zastupiteľstvo v zmysle § 4, ods.5 zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v z.n.p. zostavenie a predkladanie rozpočtu obce na roky 2019, 2020, 2021 (viď príloha) bez
programovej štruktúry bez námietok schválilo.
Hlasovanie : 5 – 0 – 0
K bodu 14 – Žiadosti


Predaj pozemku p. Pavlovi Bellayovi, trvale bytom Prietržka 134. Jedná sa o pozemok
registra „C“ par. č. 1167/1 zastavanej plochy, a to novovytvorené parc. č. 1167/5
zastavanej plochy o celkovej výmere 36 m², podľa geometrického plánu
č. 36220825–70/2018, overeného na katastri v Skalici Ing. Petrom Ružičkom dňa
02.11.2018 pod číslom 558/18. Kúpna cena je 1,00 €/m², cena za 36 m² je 36,00 €.
Hlasovanie : 5 – 0 – 0

K bodu 15 – Interpelácie poslancov
Poslanec Ing. Pavel Klein požiadal, aby boly pri predkladaní rozpočtu k schváleniu
zapracované aj účty rezervného fondu. Ďalej navrhol umiestniť tabulu na oba vjazdy do
Prietržky s upozornením na kamerový systém v obci.
Znovuzvolený starosta obce informoval poslancov o umiestnení niekoľkých kamier na ZŠ.
Ing. Peter Šlahor sa vzdal poslaneckého platu na volebné obdobie 2018-2022. Tiež
informoval o problému so strieľaním pirátov v obci a potrebe natrieť altánky.

K bodu 16 – Diskusia
Znovuzvolený starosta obce informoval poslancov o možnosti kúpy nehnuteľnosti (bývalá
predajňa potravín a hospoda) od COOP Jednota.
K bodu 17 – Uznesenie, záver
Novozvolený starosta Bc. Peter Flamík podal návrh na uznesenie a dal hlasovať za jeho
prijatie.
Hlasovanie : 5 – 0 – 0

Po vyčerpaní všetkých bodov programu zasadnutia znovuzvolený starosta poďakoval
prítomným za účasť a rokovanie ukončil.

Overovatelia zápisnice :

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

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

V Prietržke, dňa 07. 12. 2018

