
Zápisnica 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Prietržke, 

konaného 08. 03. 2018 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program:   

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Kontrola uznesenia 

3. Smernice o ochrane os. údajov  

4. Parkovanie na verejnom priestranstve v obci – zelené plochy a chodníky 

5. Výmena pozemkov pod IBV 

6. Zakúpenie motorovej rotačnej kefy na čistenie verejného priestranstva v obci – 

chodníky a miestne komunikácie 

7. Rekonštrukčné prace na tancplaci vo vinohradoch 

8. Žiadosti 

9. Interpelácie poslancov 

10. Diskusia 

11. Uznesenie, záver 

 

 

 

K bodu 1 – Otvorenie zasadnutia 

 

Zasadnutie zahájil starosta obce, konštatoval, že zastupiteľstvo je uznášania schopné. Starosta 

obce ospravedlnil Ing. Pavla Kleina z neprítomnosti z pracovných dôvodov. Za overovateľov 

zápisnice boli navrhnutí Ing. Miroslav Žilavý a Ing. Peter Šlahor.  

 

Hlasovanie  : 4 – 0 – 0  

 

 

 

K bodu 2 – Kontrola uznesenia 

 

Starosta obce previedol kontrolu uznesenia. 

 

 

 

K bodu 3 – Smernice o ochrane os. údajov 

 

Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu informácie o novom zákone a vypracované 

Smernice o ochrane os. údajov a získavaniu os. údajov, doložky a bezpečnostný projekt. 

 

 

 



K bodu 4 – Parkovanie na verejnom priestranstve v obci – zelené plochy a chodníky 

 

Poslancom bol predložený problém s parkovaním, ktorý obmedzuje pohyb chodcov na 

chodníku spolu s rozjazdením zelených plôch obce. Poslanci odporúčali pravidelné 

upozorňovanie poverenými osobami majiteľov motorových vozidiel parkujúcich na zelených 

plochách a chodníkoch v obci na zákaz parkovania v zmysle zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej 

premávke v znení neskorších predpisov, ako aj ponechanie písomného upozornenia za 

stieračom vozidla pri neprítomnosti vodiča. Uvedené upozornenie bude vyvesené aj na 

úradnej tabuli a na internetovej stránke obce. 

 

 

K bodu 5 – Výmena pozemkov pod IBV 
 

Vzhľadom na majiteľov pozemkov v lokalite „IBV od kaple po jarok“, ktorí svoje pozemky 

nechceli predať avšak mali záujem o výmenu pozemkov, starosta obce dal na schválenie 

výmenu existujúcich pozemkov v lokalite „IBV od kaple po jarok“ na novovytvorený ucelený 

pozemok určený na výstavbu s povinností doplatiť náklady spojené s vybudovaním 

inžinierskych sietí k danému pozemku. 

  

 

Hlasovanie  : 4 – 0 – 0  

 

 

K bodu 6 – Zakúpenie motorovej rotačnej kefy na čistenie verejného priestranstva 

v obci – chodníky a miestne komunikácie 
 

Starosta obce predložil návrh na zakúpenie rotačnej kefy na čistenie miestnych komunikácií 

a chodníkov. Rotačná kefa zvládne aj odpratávanie jemného snehu z chodníka, čím sa 

zabezpečí väčšia bezpečnosť obyvateľov našej obce.     

 

    

 Hlasovanie  : 3 – 0 – 1  

 

 

K bodu 7 – Rekonštrukčné prace na tancplaci vo vinohradoch  
 

Starosta informoval poslancov, že sa zahájili rekonštrukčné prace. Poslanci boli informovaný 

o budúcich prácach a predpokladanej cene, ktorá sa bude pohybovať okolo 1 000,00 € a táto 

bude hradená z rozpočtu obce určenej z kapitoly Kultúrne zariadenia.   

 

 

 

K bodu 8 – Žiadosti 

 

 Predaj pozemku p. Pavlovi Špettovi, trvale bytom Komenského 34, 909 01 Skalica. 

Jedná sa o pozemok registra „C“ par. č. 1258/2 diel 6 zastavane plochy o celkovej 

výmere 1 m², podľa geometrického plánu č. 009/2018 overeného na katastri v Skalici 

dňa 9. 2. 2018 pod číslom 52/18. 

 

 

Hlasovanie  : 0 – 4 – 0 



 

 

 Predaj pozemku p. Pavlovi Špettovi, trvale bytom Komenského 34, 909 01 Skalica.  

Jedná sa o pozemok registra „C“ par. č. 1261/3 zastavane plochy o celkovej výmere 

152 m², vyčleneného z parcely registra „C“ par. č. 1261/1 zastavanej plochy podľa 

geometrického plánu č. 103/2017 overeného na katastri v Skalici dňa 9. 10. 2017 pod 

číslom 524/17. Kúpna cena je 1,00 €/m², cena za 152 m²  je 152,00 €.  

 

 

Hlasovanie  : 3 – 1 – 0 

 

 

 

 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  : 4 – 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 . Celková kúpna cena by sa 

teda pohybovala okolo 20 000 Eur. Tato žiadosť bola daná na ďalšie rokovanie so 

starostom obce. V rokovaniu je potrebne zamerať sa na prenájom vinohradov 

a vylúčiť ich predaj. 

 

Hlasovanie  : 4 – 0 – 0 

 

 

 

K bodu 9 – Interpelácie poslancov 

 

Poslanec obecného zastupiteľstva p. Radoslav Žúrek sa informoval na výrub stromov v našej 

obci. Starosta obce poslanca p. Radoslava Žúrka informoval, že sa stále čaká na rozhodnutie 

PPA o schválenie resp. neschválenie žiadosti o NFP z EU. 

Poslanci sa informovali o pohybe osoby vo vinohradoch, ktorá robila nejaké zameranie. 

Starosta obce ich informoval, že sa jedná o zameriavanie poľnej cesty vo vinohradoch z dôvodu 

rekonštrukcie uvedenej cesty.   

 



K bodu 10 – Diskusia 

 

Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o vybrúseniu podlahy v KD a o jej cene 1 900,- 

€. Starosta obce informoval i o novej cyklotrase s dotáciou TTSK, ktorá je schválená vo výške 

20 000,- € na PD a táto bude poskytnutá obciam P. Močidľany, Trnovec, Prietržka a Vrádište 

vo výške po 5 000,- €. Ďalej boli poslanci informovaný o výkonu trestu povinnej prace p. 

Jakúbka a p. Kvaltína v našej obci. Starosta obce oboznámil poslance s prebehujúcim 

vypracovávaním Komunitného plánu obce a jeho následným rozposlaním poslancom za 

účelom ich vyjadreniu sa ku Komunitnému plánu obce. 

 

 

 

K bodu 11 – Uznesenie, záver 

Starosta obce podal návrh na uznesenie a dal hlasovať za jeho prijatie. 

 

        Hlasovanie : 4 – 0 – 0  

 

 

 

Po vyčerpaní všetkých bodov programu zasadnutia starosta obce poďakoval prítomným za 

účasť a  rokovanie ukončil. 

 

Overovatelia zápisnice :         Ing. Miroslav Žilavý   ...................................................................  

 

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

 

v Prietržke, dňa 08. 03. 2018 


