
Verejná diskusia 

konaná dňa 24.4.2016 o 15.00 h v kultúrnom dome Prietržka 

 

Program 
 

1. Privítanie 

2. Hospodárenie obce za rok 2015 

3. Informácia o činnosti za rok 2015 

4. Informácia o projektových zámeroch 

5. Verejná diskusia 

6. Záver 

 

 

K bodu č. 1 
Privítanie 

 

Starosta obce Peter Flamík privítal poslancov obecného zastupiteľstva a všetkých hostí, ktorí 

sa „Verejnej diskusie“ zúčastnili. 

 

 

K bodu č. 2 

Správa o hospodárení obce Prietržka za rok 2015 

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2015. Celkový 

rozpočet bol schválený ako vyrovnaný. V priebehu roka 2015 obecné zastupiteľstvo vykonalo 

2 zmeny rozpočtu. Po týchto zmenách bol rozpočet nasledovný: 

Celkové príjmy:    373 565,00 €, z toho rezervný fond 167 839,00 € = 205 726,00 € 

Celkové výdavky: 350 335,00 €, z toho rezervný fond 167 839,00 € = 182 496,00 € 

K 31. 12. 2015 bolo skutočné čerpanie rozpočtu nasledovné: 

Celkové príjmy:    219 969,09 € 

Celkové výdavky: 208 921,66 € 

Rozdiel medzi skutočnými príjmami a výdavkami je 11 047,43 €, z čoho sa z dôvodu presunu 

dotácie na opravu havarijného stavu v základnej škole do roku 2016 vylučuje 6 222,00 €. 

Skutočný prebytok rozpočtu je 4 825,43 €. Tieto ušetrené finančné prostriedky obec navrhla 

použiť na tvorbu rezervného fondu.  



Účtový hospodársky výsledok vo výške 22 202,93 € bol zúčtovaný na účtovnú položku 

Nerozdelený zisk minulých rokov. 

Prehľad finančných prostriedkov obce k 31. 12. 2015 

Pokladnica                     493,77 € 

Pokladnica školská jedáleň          91,36 € 

Bežný bankový účet           49 808,00 € 

Dotačný účet               7 794,00 € 

Potravinový účet ŠJ      1 583,81 € 

Účet sociálneho fondu        100,10 € 

Termínovaný vklad č. 1   30 924,42 € 

Termínovaný vklad č. 2 103 000,00 € 

Obec Prietržka disponovala k 31. 12. 2015 spolu finančnými prostriedkami v hotovosti a na 

bankových účtoch vo výške 193 801,76 €. 

Správa hlavného kontrolóra obce 

Dňa 25. 02. 2016 bola začatá kontrola dokladov obce Prietržka za účtovné obdobie od 1.1.2015 

do 31. 12. 2015. Kontrola bola zameraná na inventarizáciu pokladničnej hotovosti, kontrolu 

pokladníc a bankových účtov, kontrolu faktúr, kontrolu odvodu zo mzdy na sociálne 

a zdravotné poistenie. Ku kontrole zodpovedný pracovník obecného úradu Jakub Štefík 

predložil všetky potrebné doklady. Bola prevedená kontrola zaúčtovaných príjmových 

a výdavkových dokladov, tieto boli vecne správne zaúčtované a mali všetky náležitosti – podpis 

príjemcu, výdajcu a boli schválené starostom obce. Obraty v pokladničnej knihe súhlasia 

a zaúčtované čiastky súhlasia s doloženými dokladmi. Pri kontrole faktúr tiež neboli zistené 

žiadne nedostatky. Čo sa týka odvodov z miezd do sociálnej a zdravotnej poisťovne tieto sú 

riadne a včas odvádzané. 

      Eva Juráčková, hlavný kontrolór obce 

Správa audítora obce 

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky účtovnej jednotky obce Prietržka, ktorá 

obsahuje súvahu k 31. decembru 2015, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému 

dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód 

a ďalšie vysvetľujúce informácie. Podľa nášho názoru, účtovná závierka poskytuje pravdivý 

a verný obraz finančnej situácie obce Prietržka k 31. decembru 2015 a výsledku jej 

hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve. Na 

základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových 

pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatujeme, 

že obec Prietržka konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách. 

 

      Ing. Terézia Urbanová, zodpovedný audítor 



K bodu č. 3 

Aktivity obce  a obecného zastupiteľstva obce Prietržka za rok 2015: 

- Výmena osvetlenia – celkové náklady 11.670,32€(svetlá) + 1.419,35€(montáž) 

Osvetlenie namontované koncom apríla 2015 – za rok 2015(za 8 mesiacov) úspora 

1.310€ čo predstavuje s celkovej platby 3.000€  44%. Predpokladaná úspora za celý rok 

t.j. 12 mesiacov 55% - návratnosť investície 8 rokov 

 

- Brigáda v kultúrnom dome + rekonštrukcia vnútorných priestorov KD 

Celkové náklady na rekonštrukciu boli vo výške 3.788,54€ 

Kuchyňa – nová pracovná doska, nová umývačka riadu, komplet vyčistenie kuchyne 

Oprava a vymaľovanie stien KD (sála, priestor na sedenie, bar) 

Oprava stropu v bare 

Oprava bočných obkladov 

Zastavanie dverí  

Oprava WC - splachovanie 

Celkové vyčistenie a vyupratovanie vrchných priestorov KD 

 

- Rekonštrukcia kostola – vnútorných a vonkajších priestorov 

Obec prispela čiastkou 7.000€. Opätovné poďakovanie všetkým, ktorí brigádovali. 

 

- Podpora zamestnanosti – spolupráca s úradom práce – projekty 

95% celkovej ceny práce vo výške 513,-€ prepláca štát, 5 % spoluúčasť obec 

Zam. – v roku 2015 – 4 zamestnanci na dobu určitú  

Bohumír Hlaváč a Anna Danielová – 1.5. – 30.9.2015 

 Zdeněk Bilovský – od 1.9.2015 do 31.5.2016 – polovičný úväzok 

 Peter Trúba – 1.11.2015 do 31.7.2016  

 V roku 2016 pokračujú 2 zamestnanci + 1 prijatý k 1.1.2016 

 Lukáš Trúba – 1.1.2016 do 30.9.2016 

 

- Zavedenie zberu triedeného odpadu spred domov – plasty, papier a elektrospotrebiče 

Tu chcem zdôrazniť jednu vec – odvoz plastu, papiera a elektrospotrebičov zdarma + 

pet fľaše a elektrospotrebiče platba za kg. 

Nakladanie s odpadom 

Rok 2015 

Príjmy od občanov: 6 145,88 € 

Príjmy z recyklačného fondu: 1 465,00 € 

Príjmy z vyseparovaných zložiek odpadu: 130,70 € 

Výdavky na vývoz TKO: 6 657,78 € 

Rok 2014 

Príjmy od občanov: 5 503,12 € 

Výdavky na vývoz TKO:  6 921,57 € 

Oproti roku 2014 sa podarilo znížiť náklady na vývoz TKO o 394,49 € (rozdiel vo 

výdavkoch + príjem z vyseparovaných zložiek odpadu). Zároveň sa zvýšil príjem 

o dotáciu z recyklačného fondu o 1 465,00 €.  

Nový zákon o odpadoch - informácia o hlavných zmenách vyplývajúcich pre obec. 



- Podpora kultúrneho života v obci 

o  Fašiangové slávnosti 

o  Ochutnávka vín 

o  Stavanie mája 

o  Deň detí – rozprávkový pochod 

o  Sv. Urban 

o  Noc s Andersenom 

o  Noc so svätými 

o  Deň Matiek 

o  Úcta k starším 

o  Sv. Mikuláš na koči + zasvietenie vianočného stromčeka 

o  veľa ďalších kultúrnych, športových a spoločenských podujatí organizovaných 

záujmovými združeniami obce 

Tu chcem vyzdvihnúť vzájomnú spoluprácu medzi záujmovými združeniami : 

spoločné usporiadanie dňa detí. Budem veľmi rád, keď toto podujatie nebude 

jediným a bude ich viac. 

- Úprava verejného priestranstva 

o  pred obecným úradom 

o  pri základnej škole 

o  priestranstvo na novej ulici pri rodinnom dome p. M.Bartala 

o  demontáž kabín na veľkom futbalovom ihrisku 

 

- Vydanie 5-ich nových VZN 

o  1 – o komunálnom odpade 

o  2 – ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu obce 

o  3 - o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce 

o  4 - o udržiavaní čistoty a o údržbe verejnej zelene 

o  5 - o ostatných poplatkoch v obci Prietržka 

o  dodatok o poplatkoch za odpady – drobný stavebný odpad 

o  Prevádzkový poriadok MI 

 

- Zrušenie skládky haluzovín za kultúrnym domom 

Haluzoviny možno vyvážať za Roľnícke družstvo, na dvor obecného úradu a po dohode 

s predsedom družstva do priestorov Roľníckeho družstva Prietržka. 

Posekaná tráva – možnosť ďalej vyvážať za kultúrny dom (prosím o roztrúsenie tejto 

trávy z dôvodu lepšieho uhnitia. Taktiež po dohode s predsedom družstva možno túto 

posekanú trávu vyvážať aj na družstevné hnojisko – prosím všetkých prítomných, aby 

tu vyvážali naozaj len pokosenú trávu a zeleň, ktorá môže uhniť, NIE HALUZE, ako sa 

stáva. 

 

- Získanie dotácií zo ŠR – havarijný stav MI-mantinely a školský dvor 

6.222,-€ 

 

- Podanie žiadosti na Environmentálny fond – zberný dvor Prietržka  

Spevnenie plochy a vybudovanie nového oplotenia na dvore ob.úradu – neúspešné. 

 



- Zameranie chodníkov v obci – polohopisné a výškopisné 

Toto zameranie bude slúžiť na vypracovanie projektovej dokumentácie na komplet 

rekonštrukciu všetkých stávajúcich chodníkov v obci, nakoľko zameranie bolo len 

v úseku začiatok obce od Trnovca po miestny potok 

 

- Kanalizácia 

Aktívna práca v tomto projekte cez Združenie Vieska – všetky obce od Lopašova až po 

Vrádište. V súčasnosti výberové konanie na dodávateľa. Zatiaľ v štádiu spracovávania 

žiadosti. 

 

- Cezhraničná spolupráca Prietržka – Prušánky 

Kultúrny a spoločenský život obidvoch obcí, výmenné pobyty, získanie peňazí 

z dotácií. Schválené obecným zastupiteľstvom obidvoch obcí. 

 

- Aktualizácia a modernizácia internetovej stránky 

V marci sme spoločne s fa. LTC Net zmodernizovali a zaktualizovali internetovú 

stránku, kde môžete nájsť skoro všetko a hlavne aktuálne. 

Oznamy, zmluvy, výzvy, pozvánky na podujatia, fotogalériu z akcií v obci, spoločenskú 

kroniku, kalendár akcií v obci, niečo o histórii obce, rezervácia kultúrneho domu, ... 

 

- Zriadenie FREE WIFI - voľnej zóny pripojenia na internet v kultúrnom dome 

 

 

 

K bodu č. 4 

Projektové a finančné zámery na rok 2016: 

- Pokračovanie v rekonštrukčných prácach kultúrneho domu 

Spodné priestory KD - odstránenie dreveného obkladu(prehnitý), zapucovanie všetkých 

stien, vymaľovanie, vchodové dvere na dvor + schodisko. 

Zakúpenie potrebného vybavenia do kuchyne. 

 

- Spracovanie projektu s názvom „Úprava verejných priestranstiev a športovísk v obci 

Prietržka“ 

5 SO : 

o  Oddychová zóna – park 

o  detské ihrisko v parku 

o  vybudovanie nového športoviska pri MI 

o  spevnená plocha pred kultúrnym domom 

o  revitalizácia zelene – odstránenie smrekov v obci a výsadba nových stromov, 

rozmiestnenie lavičiek v obci, smetných košov, obnova úradných tabúľ v obci 

projekt spracovaný na základe výzva z Programu rozvoja vidieka – NFP z EU. 

Celková cena 160.000€. 100% úhrada z EU.  

 

 



- Vybudovanie kamerového systému v obci 

Ochrana majetku a zdravia občanov a ochrana majetku obce.  

Rozmiestnenie kamier: 

o  Obecný úrad – hlavná cesta a dvor 

o  Kultúrny dom – vchod do KD a park 

o  ZS s MS – školský dvor a MI 

o  Kostol – cintorín a príjazdová cesta do obce 

Celkovo 9 kamier. Tento projekt taktiež z PRV – NFP z EU. Celkové náklady 36.000€. 

100% úhrada z EU. 

 

- Zakúpenie vinohradníckeho domčeka so sklepom a vinohradom. 

Reprezentácia obce, kultúrne a spoločenské využitie, cestovný ruch – cyklotrasa Vínna 

cesta, oživenie ľudových tradícií – tancplac vo vinohradoch. 

Celková cena – 10.500€ 

 

- Vypracovanie projektu na rekonštrukciu chodníkov v obci 

Vypracovanie projektu na rekonštrukciu všetkých existujúcich chodníkov v obci, 

nakoľko v súčasnosti projekt z predchádzajúceho obdobia len na chodníky v úseku od 

začiatku obce v smere od Trnovca po miestny potok.  

 

- Cyklotrasa Popudinské Močidľany – Trnovec – Prietržka – Vrádište – Skalica 

Spoločný projekt horeuvedených obcí a mesta. Cyklotrasa zameraná na dochádzanie 

do práce. V k.ú. Prietržka by mala spájať Popudinské Močidľany bývalo starou 

poľnou cestou v smere do Popudin(v súčasnosti zaoraná a využívaná ako orná pôda) 

a Vrádište popri hlavnej ceste po ľavej strane cesty v smere na Vrádište. Táto 

cyklotrasa by mala pokračovať cez obec Vrádište až po mesto Skalica pri hlavnej ceste 

okolo OC MAX až po fa. INA Skalica. 

 

- Brigády v obci 

Vyčistenie Rúbaniskového potoka – návrh termínu od občanov (do Urbánka) 

Oprava mantinelov na MI 

Oprava školského dvora 

 

- Pokračovanie na prácach pri vybudovaní novej IBV Od Kaple po Jarok 

V súčasnosti spracovávanie kúpno-predajnej zmluvy na 1.etapu. 

 

- Úprava Rúbaniskového potoka pri parku 

Zamestnanci obce vykonávajú opravu dlaždíc v potoku a zároveň jeho vyčistenie 

v úseku pri miestnom parku. 

 

- Vybudovanie chodníka pri cintoríne 

Chodník pri hlavnom múre pri hlavnej ceste z dôvodu umožnenia prechodu občanov 

pri miestnom cintoríne a následného uzatvorenia priechodov cez cintorín – sťažnosti 

od majiteľov hrobov – nachádzajú psie exkrementy na svojich hroboch, nakoľko 

ľudia, ktorí chodia venčiť psov nechávajú týchto pustených, aj keď prechádzajú cez 

cintorín. 

 



- Zhotovenie kalendára obce Prietržka 

Opätovné zhotovenie kalendára obce Prietržka na rok 2017. 

 

K bodu č. 5 

 

Verejná diskusia 

 

Z verejnej diskusie vyplynuli nasledovné úlohy a námety pre obecné zastupiteľstvo: 

o  vyriešiť nadmerné množstvo vody v čase dažďov v kanáloch pri rodinných 

domoch v úseku od obecného úradu smerom von z obce na Trnovec – 

v minulosti prepad pod cestou na druhú stranu cesty do kanálov, kde táto 

potom pokračovala prepadom do poľa 

o  na cintoríne vybudovaný vodovod, avšak na kohútiku chýba hadička, ktorá by 

túto vodu usmerňovala a taktiež treba vybudovať pod týmto kohútik spevnenú 

plochu. 

o  Zistiť, kto je majiteľom veľkého kríža na cintoríne, nakoľko je potrebné tento 

opraviť 

o  vykonať zameranie kanála na Novej ulici v úseku od rod. domu p. Masaryka 

až po rod. dom p. M.Zúrka z dôvodu neodtekania vody – zle vyspádovaný. 

Zameraním zistiť, či je možné tento kanál opraviť tak, aby sa tam táto voda 

nedržala. 

o  v obci v období vykurovania prichádza u niektorých občanov k nadmernej 

dymivosti. Zistiť, čím títo občania kúria, aby sa zamedzilo tejto dymivosti, 

príp. páleniu škodlivých vecí, ako sú plasty a pod. 

o  zamerať sa na ľudí, ktorí vyčerpávajú svoje žumpy na verejné priestranstvá, 

následkom čoho sú ostatní občania obmedzovaný zápachom týmto vypúšťaním 

o  vykonať opatrenia na zamedzenie vykonávania prác, ktoré majú za následok 

nadmerný hluk v dňoch pracovného pokoja, t.j. v nedeľu – kosenie, pílenie 

dreva mot.pílami alebo cirkulárami,... 

o  zrekonštruovať pivničné priestory obecného úradu – miestne fitnes centrum. 

Potrebné opraviť omietky a vymaľovať. 

 

K bodu č. 6 

Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a za ich námety a pripomienky, zaželal 

im všetkým príjemný zvyšok nedele a oznámil, že minimálne o rok sa teší na opätovné 

stretnutie pri „Verejnej diskusii“. 

Zúčastnení poďakovali starostovi a obecnému zastupiteľstvu za uskutočnenie takejto „Verejnej 

diskusie“, na ktorej sa dozvedeli všetko ohľadom hospodárenia obce a projektových 

a finančných zámeroch a mohli odprezentovať svoje pripomienky a námety voči obecnému 

zastupiteľstvu a skvalitneniu života v obci. 

         Peter Flamík v.r. 

         Starosta obce 


