
Zápisnica 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Prietržke, 

konaného 05. 03. 2020 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program:   

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Kontrola uznesenia 

3. Príprava VZN o určení pravidiel času predaja 

4. Príprava VZN o názve ulíc 

5. Informácia o odpadoch v obci za rok 2019 

6. Žiadosti 

7. Interpelácie poslancov 

8. Diskusia 

9. Uznesenie, záver 

 

 

 

K bodu 1 – Otvorenie zasadnutia 

 

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

obce ospravedlnil JUDr. Moniku Ladovičovú z neprítomnosti. Za overovateľov zápisnice boli 

navrhnutí Ing. Peter Šlahor a Ana Masaryková 

 

Hlasovanie  : 4 – 0 – 0 

 

 

K bodu 2 – Kontrola uznesenia 
 

Starosta obce previedol kontrolu uznesenia. 

 

 

K bodu 3 – Príprava VZN o určení pravidiel času predaja 

 

Starosta obce predložil zastupiteľstvu zápisnicu z kontroly VZN o určení času predaja 

vykonanej prokurátorom JUDr. Mihálom z okresnej prokuratúry Skalica, na základe ktorej je 

potrebné vypracovať nové VZN o určení času predaja v obci. Návrh bude spracovaný na ďalšie 

najbližšie zastupiteľstvo. 

 

 

   Hlasovanie  : 4 – 0 – 0 

 

K bodu 4 –Príprava VZN o názve ulíc  

 

Starosta obce informoval poslancov o povinnosti vypracovania VZN o názve ulíc v obci, čo 

však má za následok výmenu OP všetkých občanov kvôli dvom uliciam, ktoré by boli týmto 

VZN pomenované. Z uvedeného dôvodu starosta obce dal hlasovať, či toto VZN bude 



vypracované a následne predložené na ďalšie zastupiteľstvo. 

 

  Hlasovanie  : 0 – 0 – 4 

K bodu 5 – Informácia o odpadoch v obci za rok 2019 

 

Starosta obce informoval o množstve komunálneho odpadu a separovaného odpadu v obci, 

ktoré bolo vyhodnotené spoločnosťou VEPOS Skalica. Obec Prietržka sa so 63,13% separácie 

odpadu umiestnilo v rámci všetkých obcí spravovaných spoločnosťou VEPOS na 1. mieste. 

Za uvedené umiestnenie bola obci Prietržka udelená finančná odmena vo výške 100,-€, ktorá 

bude použitá na nákup zberných nádob. 

    

K bodu 6 – Žiadosti 

 

 Predaj pozemku p. Jozefovi Vašečkovi a manželke Anne Vašečkovej, trvale bytom 

Prietržka 82, 908 49 Prietržka. Jedná sa o pozemky registra „C“ par. č. 330/35 

zastavanej plochy o celkovej výmere  101 m² a par. č. 76/1 zastavanej plochy 

o celkovej výmere 91 m², podľa geometrického plánu č. 36220825-91/2019 overeného 

na katastri v Skalici Ing. Petrom Ružičkom, dňa 19.12.2019 pod číslom 644/19. 

Kúpna cena je 1,00 €/m², cena za 192 m² je 192€.  

 Predaj pozemku p. Kataríne Končitíkovej, trvale bytom Prietržka 81, 908 49 Prietržka. 

Jedná sa o pozemky registra ,,C“ par. č. 75/1 zastavanej plochy o celkovej výmere 104 

m2, par. č. 75/4 zastavanej plochy o celkovej výmere 8m2 a par. č. 330/34 zastavanej 

plochy o celkovej výmere 98m2, podľa geometrického plánu č. 36220825-88/2019 

overeného na katastri v Skalici Ing. Petrom Ružičkom dňa 09.12.2019 pod číslom 

618/19. Kúpna cena je 1,00 €/m², cena za 210 m² je 210€. 

 Predaj pozemku p. Pavolovi Bellayovi, trvale bytom Prietržka 27, 908 49 Prietržka. 

Jedná sa o pozemky registra ,,C“ par. č. 168/14, 168/15 a 168/16 zastavanej plochy 

o celkovej výmere spolu 92m2, podľa geometrického plánu č. 36220825-96/2019 

overeného na katastri v Skalici Ing. Petrom Ružičkom, dňa 22.01.2020 pod číslom 

11/20. Kúpna cena je 1,00 €/m², cena za 92 m² je 92€.  

 Žiadosť o dočasné užívanie multifunkčného ihriska v obci Prietržka pre futbalový 

oddiel TJ Družstevník Trnovec. Toto užívanie sa týka časového obdobia zima/jar 

2020. 

 Žiadosť o prenájom priestorov ZŠ v Prietržke, na organizovanie denného letného 

tábora v čase od 7-16hod. Cena prenájmu sa stanovuje na 100 EUR.   

 

Hlasovanie  : 4 – 0 – 0  

 

 Predaj pozemku p. Mariánovi Jurkovičovi a manželke Ing. Eve Jurkovičovej trvale 

bytom Prietržka 157, 908 49 Prietržka. Jedná sa o pozemky par. č. 330/37, par. č. 77/3 

a par. č. 77/1 diel 11 podľa geometrického plánu č. 36220825-91/2019 overeného na 

katastri v Skalici Ing. Petrom Ružičkom, dňa 19.12.2019 pod číslom 644/19 

NESCHVAĽUJE ako dôvod uvádza vysporiadanie pozemku par. č. 327 

z vlastníkom za účelom prístupovej cesty ku kultúrnemu domu zo zadnej strany. 

 

Hlasovanie : 0 – 0 - 4 

 

 

K bodu 7 – Interpelácie poslancov 

Poslanci sa informovali na žiadosť zateplenie budovy obecného úradu. Starosta obce 
informoval poslancov, že sme posielali vo februári doplnenie žiadosti a zatiaľ to ešte nie je 



vyhodnotené. Starosta obce informoval zastupiteľstvo, že v obci je aktívna ,,Wifi pre Teba“. 
Ana Masaryková sa informovala ako je to z budovou Jednoty. Starosta obce informoval, že 
v budove má rodina, ktorá bola postihnutá požiarom svoje osobné veci. Ďalej Peter Šlahor 
interpeloval ohľadom čistenia kanálov v obci, či sa tieto budú čistiť aj pred rodinnými domami 
č. 127-131, načo starosta odpovedal, že áno. Pavol Klein ml. interpeloval o zriadení WC 
v posilňovni, kde predložil aj konkrétny návrh vzhľadom k tomu, že je to v pivničných 
priestoroch, načo starosta obce aj s ostatnými poslancami s návrhom súhlasil a starosta 
uviedol, že bude veľmi dobré, keď sa vyriešia aj tieto hygienické záležitosti v priestoroch 
posilňovne. Pavol Klein ml. ďalej interpeloval na novú IBV, kde starosta obce uviedol, že táto 
je v štádiu dokončenia podpisu nájomných zmlúv a príprave na vklad do katastra a k ďalšiemu 
zastupiteľstvu plánuje vyhotoviť predpokladanú hodnotu zákazky na inžinierske siete. 
 
K bodu 8 – Diskusia 

Prizvaný hosť p. Karas sa informoval, že počul o ,,Reforme samosprávy“. Starosta obce 

informoval hosťa, že mestá chcú aby sa zrušili obce a vznikla centralizácia, to znamená že obce 

by patrili pod mesto s čím však ani jedna obec nesúhlasí a z tohto dôvodu sa budú pripravovať 

kroky, aby k takejto reorganizácii územnej samosprávy nedošlo. 

Starosta obce informoval zastupiteľstvo o novom traktore a drvičke na haluze a drevo. 
Riešením je, že sa na zbernom dvore pristaví kontajner a občania môžu doviezť drevo. Pri 
väčšom množstve by zamestnanci zberného dvora boli ochotný drevo naložiť a odviesť 
s rodinných domov. Starosta obce informoval zastupiteľstvo, že po dokončení opravy strechy 
na Obecnom úrade opravia zamestnanci obecného úradu vypuknuté chodníky a vyčistia sa aj 
kanále 

 

K bodu 9 – 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. Peter Šlahor         ....................................................  

 

Ana Masaryková           .................................................... 

 

 

v Prietržke, dňa 05. 03. 2020 


