
Zápisnica 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Prietržke, 

konaného 24. 06. 2020 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program:   

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Kontrola uznesenia 

3. Záverečný účet obce za rok 2019 

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

2019 

5. Správa audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2019 

6. VZN č. 1/2020 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb 

na území obce Prietržka 

7. VZN č. 5/2015 o ostatných poplatkoch v obci Prietržka – protokol o vykonaní 

kontroly okresnej prokuratúry Skalica 

8. Plán udržiavacích prác na budove obecného úradu v roku 2020 

9. Žiadosti 

10. Interpelácie poslancov 

11. Diskusia 

12. Uznesenie, záver 

 

 

 

K bodu 1 – Otvorenie zasadnutia 

 

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

overovateľov zápisnice boli navrhnutí Ana Masaryková a Ing. Peter Šlahor. Starosta obce 

taktiež privítal hostí p. Janu Šedivú, p. Ján Gergel, p. Dušan Karas, p. Mária Bartošíková a p. 

Daniel Jurkovič.  

 

Hlasovanie  : 5 – 0 – 0 

 

 

K bodu 2 – Kontrola uznesenia 
 

Starosta obce previedol kontrolu uznesenia. 

 

 

K bodu 3 – Záverečný účet obce za rok 2019 

 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 

2019 a schvaľuje ho bez výhrad. Prebytok rozpočtu v sume 1 242,17 EUR zistený 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, upravený o nevyčerpané prostriedky podľa osobitných predpisov v sume 

9 461,59 EUR bol vysporiadaný z rezervného fondu a finančných operácií vo výške 



42 159,39. 

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov v sume 40 792,50 EUR, bol použitý na 

vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 40 792,50 EUR. 

 

Celková tvorba rezervného fondu za rok 2019 je vo výške 1 242,17 EUR. 

 

   Hlasovanie  : 5 – 0 – 0 

 

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

za rok 2019  

 

V zastúpení hlavnej kontrolórky obce Prietržka Ing. Eriky Bellayovej predniesol starosta obce 

obecnému zastupiteľstvu správu hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu a celkovému 

hospodáreniu za rok 2019. Obecné zastupiteľstvo správu berie na vedomie. 

 

 

K bodu 5 – Správa audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2019 

 

Starosta obce predniesol obecnému zastupiteľstvu správu audítora z auditu účtovnej závierky 

k 31.12.2019. Obecné zastupiteľstvo správu berie na vedomie.  

 

    

K bodu 6 – VZN č. 1/2020 o určení pravidiel času predaja v obchode a času 

prevádzky služieb na území obce Prietržka 

 

Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu VZN č. 1/2020 o určení pravidiel času 

predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Prietržka. Obecné zastupiteľstvo 

VZN schválilo. 

 

 

      Hlasovanie  : 5 – 0 – 0  

 

K bodu 7 – VZN č. 5/2015 o ostatných poplatkoch v obci Prietržka – protokol 

o vykonaní kontroly okresnej prokuratúry Skalica 

 
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu zrušenie VZN. č. 5/2015 o ostatných 

poplatkoch v obci Prietržka ako aj protokol o vykonaní kontroly na uvedenom VZN 

prokuratúrou v Skalici. Na základe uvedeného protokolu VZN bolo zrušené. 

 
                Hlasovanie  : 5 – 0 – 0  

 
K bodu 8 – Plán udržiavacích prác na budove obecného úradu v roku 2020 

 

Starosta obce predložil návrh obecnému zastupiteľstvu na výmenu hlavných dverí na OcÚ, 

v posilňovni, výmenu okien v posilňovni, kúrenia a plechovej strechy na zbernom dvore kde 

bude zaparkovaný traktor. Cena tejto rekonštrukcie vyjde asi cca. 11 000,- € 

 

  Hlasovanie : 5 – 0 – 0  

 



 

 

 

K bodu 9 – Žiadosti 

 

 Žiadosť o odpustenie nájmu po dobu dvoch mesiacov za priestory Hostinca C&D 

z dôvodu šírenia pandémie COVID-19 na základe opatrenia vydaného ÚVZSR. K celej 

situácii sa vyjadrila aj prenajímateľka pohostinstva Jana Šedivá, ktorú k vyjadreniu 

vyzval starosta obce. Uvedenej žiadosti bolo vyhovené v plnom rozsahu. 

 Žiadosť o ďalší termín 6.7.2020 – 10.7.2020 prenájom priestorov ZŠ v Prietržke, na 

organizovanie denného letného tábora v čase od 7-16hod. Uvedenej žiadosti bolo 

vyhovené v plnom rozsahu.  

 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. Uvedený 

predaj bol schválený v plnom rozsahu. 

 

        Hlasovanie : 5 – 0 – 0  

 

 Obci Prietržka bol dňa 24.06.2020 osobne doručený list od predsedu RD s prosbou 

o zníženie dani z nehnuteľností za rok 2020. Starosta obce prečítal list obecnému 

zastupiteľstvu. 

Obecné zastupiteľstvo žiadosť o zníženie dani po prerokovaní zamietlo s tým, že 

neboli dostatočne odôvodnené dôvody, na základe ktorých je zníženie daní 

nevyhnutné.  

 

            

     Hlasovanie : 0 – 0 – 5  

 

 

 Žiadosť o odkúpenie pozemkov par. č. 1124 E, LV č. 584 o výmere 65000 m2. 

Obecné zastupiteľstvo berie žiadosť na vedomie a starostovi obce dali súhlas aby 

sa začalo jednať s ako so žiadateľom tak aj s RD Bližina, ktorý je prenajímateľ 

daného pozemku a v zmysle zmluvy o prenájme má právo prednostného odkupu 

danej parcely. 

 

K bodu 10 – Interpelácie poslancov 

 

Poslanec Bc. Pavel Klein sa informoval starostu obce ohľadom pozemkov a chcel vedieť 

prečo k zastupiteľstvu nebola vypracovaná cenová ponuka. 

Starosta obce odpovedal, že ponuka bude cca o týždeň, nakoľko on sám nevedel ovplyvniť 

skoršie dodanie cenovej ponuky. Starosta obce spolu so zastupiteľstvom sa dohodli na 

termíne stretnutia k cenovej ponuke a prerokovania bodov potrebných k predaji pozemkov 

v IBV nakoľko niektorí občania v obci majú veľký záujem o kúpy pozemkov. Starosta obce 

ospravedlnil Ing. Eriku Bellayovú ktorá musela odísť z rodinných dôvodov.  

P. Masaryková sa informovala na rozšírenie chodníka od kostola smerom k cintorínu po 

prípade urobiť bezbariérový vstup na koľko je to tam teraz dosť nebezpečné hlavne pre 

starších občanov. Starosta obce odpovedal, že zariadi aby sa oprava uskutočnila. 

Bc. Pavel Klein sa ešte informoval starostu obce o brigáde v parku. Starosta obce odpovedal 

že pri priaznivom počasí sa brigáda uskutoční v mesiaci júl. 



Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo a prizvaných hostí o zámere vybudovaní 

optickej siete v obci Prietržka spoločnosťou Telekom. 

 

K bodu 11 – Diskusia 

 

Prizvaný hosť p. Mária Bartošíková informovala obecné zastupiteľstvo a starostu, či by sa 

nemohol vyrezať gaštan pri kostole, nakoľko je dutý a je dôvodná obava že v prípade silných 

vetrov príde k jeho spadnutiu a ohrozeniu zdravia a života občanov v obci.  

Starosta obce informoval hosťa, že výrub stromu sa môže uskutočniť len v čase vegetácie, 

prípadne, ak by hrozilo, že by malo prísť k závažnej škode na majetku alebo k ohrozeniu 

života a zdravia občanov aj mimo tejto doby. Starosta povedal, že uvedený strom nechá 

skontrolovať odborníkom a na základe jeho odporúčania bude v danej veci postupovať. 

Prizvaný hosť p. Gergel Ján informoval starostu obce a obecné zastupiteľstvo o zlomených 

stĺpoch na jeho pozemku, ku ktorým prišlo pri vycúvávaní nákladného vozidla zo stavby 

vykonávanej v danej lokalite.  

Starosta obce sa dohodol s p. Gergelom, že na druhý deň sa tam pôjde pozrieť aj za 

prítomnosti p. Gergela a dá danú vec do poriadku.  

 

 

K bodu 12 – 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 :        Ana Masaryková         ....................................................  

 

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

 

 

 

 



v Prietržke, dňa 24. 06. 2020 


