
Zápisnica 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Prietržke, 

konaného 07. 06. 2018 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program:   

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Kontrola uznesenia  

3. Záverečný účet obce za rok 2017 

4. Správa hlavného kontrolóra k záverečnému účtu a celkovému hospodáreniu za rok 

2017 

5. Správa audítora z auditu účtovnej závierky k 31. 12. 2017 

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 p. Danu Juráčkovou a Ing. Pavla Kleina z neprítomnosti z pracovných 

dôvodov. Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí p. Radoslav Žúrek a Ing. Peter Šlahor.  

 

Hlasovanie  : 3 – 0 – 0  

 

 

K bodu 2 – Kontrola uznesenia 

 

Starosta obce previedol kontrolu uznesenia. 

 

 

 

K bodu 3 – Záverečný účet obce za rok 2017 

 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2017 

a schvaľuje ho bez výhrad. Prebytok hospodárenia vo výške  9 890,00 €, zisteného podľa 

ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

schvaľuje použiť na tvorbu rezervného fondu.  

 

Hlasovanie  : 3 – 0 – 0  

 



K bodu 4 – Správa hlavného kontrolóra k záverečnému účtu a celkovému hospodáreniu 

za rok 2017 

 

Hlavná kontrolórka obce Prietržka Ing. Erika Bellayová predniesla obecnému zastupiteľstvu 

správu hlavného kontrolóra k záverečnému účtu a celkovému hospodáreniu za rok 2017. 

Obecné zastupiteľstvo správu berie na vedomie.  

 

 

 

K bodu 5 – Správa audítora z auditu účtovnej závierky k 31. 12. 2017 
 

Starosta obce predniesol obecnému zastupiteľstvu správu audítora z auditu účtovnej závierky 

k 31. 12. 2017. Obecné zastupiteľstvo správu berie na vedomie.  

  

 

 

K bodu 6 – Žiadosti 

 

 Predaj pozemku p. Radoslavu Žúrkovi, trvale bytom Prietržka 163. Jedná sa o 

pozemok registra „C“ par. č. 1430/80 diel 15 ornej pôdy o celkovej výmere 27 m², diel 

18 ornej pôdy o celkovej výmere 65 m² a diel 22 ornej pôdy o celkovej výmere 181 

m², podľa geometrického plánu č. 140/2017 overeného na katastri v Skalici dňa 12.01. 

2018 pod číslom 674/17. Kúpna cena je 1,00 €/m², cena za 273 m²  je 273,00 €. 

 

Hlasovanie  : 2 – 0 – 1 

 

 

 Predaj pozemku manželom Jánu a Marcele Turicovým, trvale bytom Sputniková 5, 

Bratislava.  Jedná sa o pozemok registra „C“ par. č. 1412/53 ostatnej plochy 

o celkovej výmere 49 m², vyčleneného z parcely registra „C“ par. č. 1412/1 ostatné 

plochy podľa geometrického plánu č. 147/2015 overeného na katastri v Skalici dňa 23. 

12. 2015 pod číslom 631/15. Kúpna cena je 1,00 €/m², cena za 49 m²  je 49,00 €. 

 

Hlasovanie  : 3 – 0 – 0 

 

 

 

 Predaj pozemku p. Zlatkovi Žúrkovi, trvale bytom Popudinské Močidľany č. 26.  

Jedná sa o pozemok registra „C“ par. č. 961/78 ostatnej plochy o celkovej výmere 21 

m², vyčleneného z parcely registra „C“ par. č. 961/1 ostatnej plochy, a o pozemok 

registra „C“ par. č. 960/2 ostatnej plochy o celkovej výmere 48 m², vyčleneného 

z parcely registra „C“ par. č. 961/1 a 960 ostatnej plochy, podľa geometrického plánu 

č. 36220825-31/2018 overeného na katastri v Skalici dňa 18. 05. 2018 pod číslom 

232/2018. Kúpna cena je 1,00 €/m², cena za 69 m²  je 69,00 €.  

 

Hlasovanie  : 2 – 0 – 1 

 

 

 Predaj pozemku manželom Jánovi a Eve Juráčkovým, trvale bytom Prietržka č. 15.  

Jedná sa o pozemok registra „C“ par. č. 961/79 ostatnej plochy o celkovej výmere 33 



m², vyčleneného z parcely registra „C“ par. č. 961/1 ostatnej plochy, a o pozemok 

registra „C“ par. č. 960/3 ostatnej plochy o celkovej výmere 64 m², vyčleneného 

z parcely registra „C“ par. č. 961/1 a 960 ostatnej plochy, podľa geometrického plánu 

č. 36220825-31/2018 overeného na katastri v Skalici dňa 18. 05. 2018 pod číslom 

232/2018. Kúpna cena je 1,00 €/m², cena za 97 m²  je 97,00 €.  

 

Hlasovanie  : 2 – 0 – 1 

 

 

 

K bodu 7 – Interpelácie poslancov 

 

Poslanec obecného zastupiteľstva Ing. Peter Šlahor odporúča, aby bolo zabezpečené vrece pre 

pracovníka, ktorý má na starosť údržbu verejného priestranstva, z dôvodu zberu odpadu pri 

čistení priekop. 

 

 

 

K bodu 8 – Diskusia 

 

Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o schválenej dotácii na multifunkčné ihrisko. 

Starosta obce predložil vyúčtovanie zábavy sv. Urbana a informoval o zakúpení stanov 

financovaných z dotácie VUC s možností ich prenajímaniu. Poslanci obecného zastupiteľstva 

vzali na vedomie, že bola poskytnutá dotácia vo výške 100,00 € pre obec Dubovce na 

podujatie „Deň zdravia“. Poslanci obecného zastupiteľstva sa u starostu obce informovali 

o ďalších úpravách terénu vo vinohradoch na tancplaci a o schválenej cyklotrase. Starosta 

obce informoval poslancov o úprave okolia tancplacu, taktiež o prijatiu dotácie z VUC na 

vypracovanie projektovej dokumentácie na cyklotrasu, pričom bol vybraný VO spracovateľ, 

ktorý PD vypracuje. 

 

 

 

K bodu 9 – Uznesenie, záver 

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

 

        Hlasovanie : 3 – 0 – 0  

 

 

Po vyčerpaní všetkých bodov programu zasadnutia starosta obce poďakoval prítomným za 

účasť a  rokovanie ukončil. 

 

Overovatelia zápisnice :         p. Radoslav Žúrek       ...................................................................  

 

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

v Prietržke, dňa 07. 06. 2018 


