
Zápisnica 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Prietržke, 

konaného 06. 04. 2016 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program:   

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Kontrola uznesenia 

3. Spolupráca s firmou NELL KAPITAL s.r.o. 

4. Voľba hlavného kontrolóra obce 

5. VZN č. 1/2016 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienkach  

    jeho úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Prietržka 

6. Cenová ponuka na dodávku plynu - ČEZ Slovensko, BCF, s.r.o. 

7. Nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom 

8. Schválenie zápisu do kroniky obce za rok 2015 

9. Vysporiadanie pozemkov v miestnom obecnom parku pri potoku 

10. Informácia o oprave KD - rozsah opráv 

11. Zmena poplatku za reklamné vysielanie v miestnom rozhlase 

12. Informácia o podaní žiadosti na MF SR - oprava WC v ZŠ s MŠ Prietržka 

13. Žiadosti 

14. Interpelácie poslancov 

15. Diskusia 

16. Uznesenie, záver 

 

K bodu 1 – Otvorenie zasadnutia 

 

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

Predložený program obecného zastupiteľstva bol schválený. Za overovateľov zápisnice boli 

navrhnutí p. Radoslav Žúrek a p. Dana Juráčková. 

  

Hlasovanie  : 5 – 0 – 0  

 

 

K bodu 2 – Kontrola uznesenia 

 

Starosta obce previedol kontrolu uznesenia. 

 

 

K bodu 3 – Spolupráca s firmou NELL KAPITAL s.r.o. 

 

Zástupcovia firmy NELL KAPITAL predstavili obecnému zastupiteľstvo portfólio právnych 

služieb, ktoré ponúkajú v sektore verejnej správy. Predstavili tiež návrh zmluvy o spolupráci, 

ktorá zabezpečuje v prípade potreby poskytnutie právnych služieb. Obecné zastupiteľstvo 

uzatvorenie zmluvy o spolupráci v tomto znení schválilo. 

 

Hlasovanie  : 3 – 0 – 2  

 

  



K bodu 4 – Voľba hlavného kontrolóra obce 

 

Poslanec obecného zastupiteľstva Ing. Pavel Klein otvoril zapečatené obálky dvoch 

kandidátov, ktorý sa prihlásili do výberového konania na pozíciu hlavného kontrolóra obce. 

Prvým kandidátom bol JUDr. Teodor Gróf, trvale bytom Holíč a druhým kandidátom         

Ing. Erika Bellayová, trvale bytom Prietržka. Obaja kandidáti spĺňali všetky podmienky 

stanovené pri vyhlásení výberového konania dňa 03. 02. 2016. Po preskúmaní oboch žiadostí 

dal starosta obce hlasovať o zvolení hlavného kontrolóra obce.  

JUDr. Teodor Gróf  - 0 hlasov 

Ing. Erika Bellayová - 4 hlasy 

Obecné zastupiteľstvo zvolilo ako hlavného kontrolóra Ing. Eriku Bellayovú, trvale bytom 

Prietržka. 

 

Hlasovanie  : 4 – 0 – 1  

  

 

K bodu 5 – VZN č. 1/2016 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a 

podmienkach jeho úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce 

Prietržka 

 

Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh VZN č. 1/2016 o výške príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov a podmienkach jeho úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce Prietržka (príloha č. 1). Obecné zastupiteľstvo návrh VZN v tomto znení bez 

námietok schválilo. 

 

Hlasovanie  : 5 – 0 – 0  

 

  

K bodu 6 – Cenová ponuka na dodávku plynu - ČEZ Slovensko, BCF, s.r.o. 

 

Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu cenové ponuky dodávateľov plynu ČEZ 

Slovensko a BCF, s.r.o. Dodávateľ ČEZ Slovensko garantoval na 2-ročné obdobie nižšiu cenu 

plynu, ktorá pri aktuálnej spotrebe dosiahne oproti súčasným nákladom úsporu cca. 2 000 €. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo uzatvorenie zmluvy o dodávke plynu s firmou ČEZ 

Slovensko. 

 

Hlasovanie  : 5 – 0 – 0  

 

     

K bodu 7 – Nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom 

 

Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o povinnosti obce zaviesť systém triedenia 

biologicky rozložiteľného odpadu podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch. Po preukázaní, 

že v obci kompostuje odpad minimálne 50 % domácností na vlastných kompostoviskách, je 

možné uplatniť výnimku zo zákona a nemusí systém triedenia biologicky rozložiteľného 

odpadu zaviesť. Poslanci obecného zastupiteľstva zabezpečia rozsev a zber čestných 

prehlásení o kompostovaní do všetkých domácností. 



. K bodu 8 – Schválenie zápisu do kroniky obce za rok 2015 

 

Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh zápisu do kroniky obce za rok 2015. 

Obecné zastupiteľstvo návrh zápisu v tomto znení bez námietok schválilo. 

 

Hlasovanie  : 5 – 0 – 0 

 

 

K bodu 9 – Vysporiadanie pozemkov v miestnom obecnom parku pri potoku 

 

Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu Geometrický plán č. 17/2016, vyhotovený 

Ing. Milošom Macháčkom dňa 11. 02. 2016 a overený Okresným úradom Skalica, 

Katastrálnym odborom dňa 18. 02. 2016 pod číslom 80/16. Jedná sa o plánované 

vysporiadanie pozemkov v miestnom obecnom parku pri potoku. Obecné zastupiteľstvo 

vysporiadanie pozemkov v miestnom obecnom parku pri potoku berie na vedomie.  

 

 

K bodu 10 – Informácia o oprave KD - rozsah opráv 

 

Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o prebiehajúcich prácach na oprave 

podpivničených priestorov kultúrneho domu. Prebehla oprava a maľovanie stien a oprava 

regálov v miestnosti na uskladnenie potravín. Ďalej sa plánuje oprava dlažby a vybudovanie 

nového východu z týchto priestorov priamo do záhrady kultúrneho domu. Obecné 

zastupiteľstvo prebiehajúce opravy kultúrneho domu berie na vedomie.  

 

 

K bodu 11 – Zmena poplatku za reklamné vysielanie v miestnom rozhlase 

 

Starosta obce navrhol obecnému zastupiteľstvu úpravu článku 5 VZN č. 5/2015 o ostatných 

poplatkoch v obci Prietržka, ktorý sa týka poplatku za vyhlásenie v miestnom rozhlase. 

Obecné zastupiteľstvo navrhlo zriadiť tri skupiny pre vyberanie tohto poplatku. 

1. vyhlásenie pre predajcu, ktorý uskutočňuje v obci pravidelný predaj – poplatok 1,00 € 

2. vyhlásenie pre predajcu, ktorý uskutočňuje v obci nepravidelný predaj – poplatok 3,00 € 

3. vyhlásenie reklamného spotu – poplatok 5,00 € 

Obecné zastupiteľstvo odporúča realizovať zmenu VZN č. 5/2015 o ostatných poplatkoch 

v obci Prietržka so zapracovaním týchto zmien. 

 

 

K bodu 12 – Informácia o podaní žiadosti na MF SR - oprava WC v ZŠ s MŠ Prietržka 

 

Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o podaní žiadosti o dotáciu na individuálne 

potreby obcí na Ministerstvo financií SR – oprava WC v ZŠ s MŠ. Výška žiadanej dotácie je 

13 500,00 €. Obecné zastupiteľstvo podanie žiadosti o dotáciu na MF SR berie na vedomie.  

 

 

 



K bodu 13 – Žiadosti 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo predaj pozemku p. Jozefovi Harskému a manž. Márii 

Harskej, rod. Pavlovičovej, obaja trvale bytom Holíč, SNP 1677/15. Jedná sa o časť pozemku 

parc. č. 961/1 - ostatná plocha, a to novovytvorené parc. č. 961/74 - ostatná plocha vo výmere 

30 m2 podľa GP č. 6/2016, vypracovaného Ing. Milošom Macháčkom dňa 18. 01. 2016 a 

overeného Okresným úradom Skalica, Katastrálnym odborom, dňa 26. 01. 2016 pod č. 22/16. 

Cena je za 1 m2 0,80 €. Spolu za 30 m2 je cena 24,00 €. 

 

Hlasovanie  : 5 – 0 – 0 

 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo predaj pozemku p. Miriam Kleinovej, rod. Mlčúchovej, trvale 

bytom Prietržka 31. Jedná sa o časť pozemku parc. č. 961/1 - ostatná plocha, a to 

novovytvorené parc. č. 961/75 - ostatná plocha vo výmere 37 m2 podľa GP č. 24/2016, 

vypracovaného Richardom Hromkovičom dňa 08. 03. 2016 a overeného Okresným úradom 

Skalica, Katastrálnym odborom, dňa 14. 03. 2016 pod č. 119/16. Cena je za 1 m2 0,80 €. 

Spolu za 37 m2 je cena 29,60 €. 

 

Hlasovanie  : 4 – 0 – 1 

 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo predaj pozemku p. Pavlovi Špettovi, trvale bytom Skalica, 

Komenského 424/34. Jedná sa o časť pozemku parc. č.1261 - zastavaná plocha, a to 

novovytvorené parc. č. 1261/2 - ostatná plocha vo výmere 813 m2 podľa GP č. 014/2016, 

vypracovaného Bc. Jurajom Sládkom dňa 01. 02. 2016 a overeného Okresným úradom 

Skalica, Katastrálnym odborom, dňa 10. 02. 2016 pod č. 56/16. Cena je za 1 m2 0,80 €. Spolu 

za 813 m2 je cena 650,40 €. 

 

Hlasovanie  : 5 – 0 – 0 

 

 

K bodu 14 – Interpelácie poslancov 

 

Poslankyňa obecného zastupiteľstva p. Dana Juráčková navrhla kontrolovať dodržiavanie 

času prípravy jedál v školskej jedálni tesne pred ich podávaním, aby nedochádzalo k príprave 

jedál v prílišnom predstihu. Kontrolu vykoná riaditeľka ZŠ s MŠ Mgr. Adriana Récka.  

 

Poslanec obecného zastupiteľstva Ing. Miroslav Žilavý navrhol zaradiť do plánovaných 

aktivít obce vybudovanie spevneného chodníka na miestnom cintoríne. Obecné zastupiteľstvo 

bude o tomto rokovať na niektorom ďalšom zasadaní. 

 

Poslanec obecného zastupiteľstva Ing. Miroslav Žilavý navrhol umiestniť pred budovu ZŠ 

s MŠ stojan na bicykle. Ponúkol na tieto účely vlastný stojan a v spolupráci so starostom obce 

jeho umiestnenie. 

 



Poslanec obecného zastupiteľstva Ing. Peter Šlahor položil otázku, čo sa plánuje s vinicou, 

kúpenou ako súčasť k obecnému vinohradníckemu domčeku. Starosta obce informoval 

o prebiehajúcich prácach na ošetrení viniča a možnosti ponúknuť tieto pozemky aj s porastom 

susedným vlastníkom. Nakladanie s týmito pozemkami bude predmetom niektorého ďalšieho 

zasadania obecného zastupiteľstva.  

 

 

K bodu 15 – Diskusia 

 

Starosta obce navrhol obecnému zastupiteľstvu zvolať verejnú schôdzu, na ktorej budú 

občania informovaný o hospodárení obce a plánovaných aktivitách. Obecné zastupiteľstvo so 

zvolaním verejnej schôdze súhlasí a stanovilo termín jej konania na nedeľu 24. 04. 2016.  

 

Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o prebiehajúcich prácach na výkupe 

pozemkov pod novú IBV. Sprostredkoval informáciu, že niektorí vlastníci požadujú zvýšiť 

kúpnu cenu z 0,80 €/m2 na 1,00 €/m2. Obecné zastupiteľstvo bude o tomto rokovať na 

niektorom ďalšom zasadaní.  

 

Starosta obce informoval o zámere zvolať brigádu na vyčistenie Rúbaniskového potoka od 

náletových krovín pozdĺž cesty k vinohradom. Obecné zastupiteľstvo zvolanie brigády berie 

na vedomie.  

 

 

K bodu 16 – 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 :          Radoslav Žúrek  ........................................................  

 

 Dana Juráčková  ........................................................ 

 

v Prietržke, dňa 06. 04. 2016 


