Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Prietržke,
konaného 16. 09. 2020
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola uznesenia
3. Určenie ceny za m2 stavebného pozemku v lokalite IBV – Od Kaple po Jarok
4. Určenie ceny za inžinierske siete
5. Zmena rozpočtu č. 1
6. Žiadosť o opravu odtokového kanálu na rodinnom dome č. 106
7. Žiadosti
8. Interpelácie poslancov
9. Diskusia
10. Uznesenie, záver

K bodu 1 – Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie zahájil starosta obce, konštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania schopné. Za
overovateľov zápisnice boli navrhnutí JUDr. Monika Ladovičová a Ing. Klein Pavel. Starosta
obce taktiež privítal hostí p. Miroslav Zelenka, p. Pavková Jitka, p. Bago Andrea, p. Štefka
Eduard a p. Klein Mário
Hlasovanie : 5 – 0 – 0
K bodu 2 – Kontrola uznesenia
Starosta obce previedol kontrolu uznesenia.

K bodu 3 – Určenie ceny za m2 stavebného pozemku v lokalite IBV – Od Kaple po
Jarok
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo cenu za m2 stavebného pozemku v novej lokalite
IBV – Od Kaple po Jarok na základe predbežnej hodnoty zákazky – vybudovanie
inžinierskych sietí a komunikácie.
Obecné zastupiteľstvo schválilo cenu 22 Eur/ m2
Hlasovanie : 5 – 0 – 0

K bodu 4 –Určenie ceny za inžinierske siete
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu cenovú ponuku, kde cena za inžinierske siete
je 700 Eur/ za bežný meter, čo je v priemere 15 000 Eur na 1 stavebný pozemok.
Obecné zastupiteľstvo túto cenu schválilo pre tých majiteľov pozemkov, ktorý pozemok
v danej lokalite nadobudli zámennou zmluvou.
Hlasovanie : 5 – 0 – 0
K bodu 5 – Zmena rozpočtu č. 1
Starosta obce predniesol obecnému zastupiteľstvu Zmenu rozpočtu 2020 – č. 1.
Schválený rozpočet
Rozpočet po zmenách
Príjmy spolu : 619 743,00
743 630,33
Výdaj spolu : 596 822,00
548 080,00
Hospodárenie : 22 921,00
195 550,33
Hlasovanie : 5 – 0 – 0
K bodu 6 – Žiadosť o opravu odtokového kanálu na rodinnom dome č. 106
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu žiadosť o opravu odtokového kanálu na
rodinnom č. 106. Obecné zastupiteľstvo premerať spád danej priekopy a podľa toho
postupovať na odstránenie závad.
Hlasovanie : 5 – 0 – 0
K bodu 7 - Žiadosti








Predaj pozemku p. Miroslavovi Jankovičovi a manželke Věre Jankovičovej trvale
bytom Školská 1083/23, 909 01 Skalica. Jedná sa o pozemky par. č. 1167/11, o
celkovej výmere 23m2, podľa geometrického plánu č. 77/2020 overeného na katastri
v Skalici Ing. Petrom Ružičkom, dňa 12.08.2020 pod číslom 251/20. Cena za
pozemok je 1€/m2, t.j. 23,-€.
Predaj pozemku p. Ing. Tomášovi Duffkovi trvale bytom Trnovec č. 114, 908 51
Holíč. Jedná sa o pozemky par. č. 1167/10, o celkovej výmere 42m2, podľa
geometrického plánu č.77/2020 overeného na katastri v Skalici Ing. Petrom Ružičkom,
dňa 12.08.2020 pod číslom 251/20. Cena za pozemok je 1€/m2, t.j. 42,-€.
Predaj pozemku p. Milanovi Junasovi a manželke Kamile Junasovej trvale bytom
Bratislavská ul. 1461/39, 908 51 Holíč. Jedná sa o pozemky par. č. 1365/18, o
celkovej výmere 13m2, podľa geometrického plánu č. 3/2020 overeného na katastri
v Skalici Ing. Petrom Ružičkom, dňa 13.08.2020 pod číslom 359/20. Cena za
pozemok je 1€/m2, t.j. 13,-€.
Predaj pozemku p. Ing. Jane Ravasovej rod. Dvorská a manželovi Petrovi Ravasovi
trvale bytom Vrádište č. 279, 908 49 Vrádište. Jedná sa o pozemky par. č. 1412/65, o
celkovej výmere 92m2, podľa geometrického plánu č. 08/2020 overeného na katastri



v Skalici Ing. Petrom Ružičkom, dňa 04.08.2020 pod číslom 343/20. Cena za
pozemok je 1€/m2, t.j. 92,-€.
Predaj pozemku p. Oľge Rennerovej Novákovej rod. Nováková trvale bytom Vrádište
č. 40, 908 49 Vrádište. Jedná sa o pozemky par. č. 1412/64, o celkovej výmere 192m2,
podľa geometrického plánu č. 08/2020 overeného na katastri v Skalici Ing. Petrom
Ružičkom, dňa 04.08.2020 pod číslom 343/20. Cena za pozemok je 1€/m2, t.j. 192,-€.
Hlasovanie : 5 – 0 – 0

K bodu 8 – Interpelácia poslancov
P. Masaryková sa informovala o opravu kanálu pred rodinným domom Bederkových.
Starosta obce odpovedal, že situáciu pozrie.
P. Klein sa informoval o odpredaj pozemkov k novej výstavbe v lokalite IBV – Od Kaple
po Jarok, aby sa pozemky odpredávali hlavne domácim občanom.
Starosta obce informoval poslancov, že je v jeho najväčšom záujme predať pozemky na
výstavbu nových rodinných domov v prvom rade občanom s trvalým pobytom v obci.
p. Bellayová sa informovala ohľadom vodovodu. Starosta obce oznámil poslancom, že
chce dať znovu žiadosť cez Envirofond, nakoľko máme vypracované všetky projekty a na
Environfonde sa vymenili riaditelia, kde by možno pre nás bola šanca peniaze získať.
K bodu 9 – Diskusia
Do diskusie sa nezapojil nikto.
K bodu 12 – 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 :

JUDr. Monika Ladovičová

Ing. Pavel Klein

v Prietržke, dňa 16. 09. 2020
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