
Zápisnica 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Prietržke, 

konaného 27. 09. 2019 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program:   

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Kontrola uznesenia  

3. Chodník v obci 

4. Smernica – Vnútorný systém vybavovania podnetov protispoločenskej činnosti 

a ochrana oznamovateľov 

5. Verejný vodovod – rozšírenie verejného vodovodu v IBV – Široké padelky 

6. IBV od kaple po jarok  

7. Výzva Environmentálny fond  

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. Eriku Bellayovú z neprítomnosti z osobných dôvodov. Za 

overovateľov zápisnice boli navrhnutí Ing. Peter Šlahor a Anna Masaryková. 

Na verejnom zasadnutí bol účastný hosť Marián Machlica, ktorého starosta obce privítal 

 

Hlasovanie  : 5 – 0 – 0 

 

 

K bodu 2 – Kontrola uznesenia 
 

Starosta obce previedol kontrolu uznesenia. 

 

 

K bodu 3 – Chodník v obci 

Starosta obce predniesol návrh na rekonštrukciu chodníkov v obci s dôrazom na financovanie 

rekonštrukcie na koľko podľa dostupných informácií výzva na rekonštrukciu a vybudovanie 

nových chodníkov v tomto programovacom období už nevyjde. Ing. Pavol Klein spoločne 

s JUDr. Monikou Ladovičovou uviedli aby sme sa zamerali na výstavbu novej IBV keďže na 

poslednom z pozemkov už prebehlo dedičské konanie a tento je vysporiadaný a budú 

potrebné financie na vybudovanie inžinierskych sietí. Ing. Pavol Klein ďalej navrhol 

prepracovať projektovú dokumentáciu na chodníky a túto doplniť aj o parkoviská. 

Starosta obce dal hlasovať za návrh poslancov Ing. Pavla Kleina a JUDr. Moniky 

Ladovičovej. 

 



 

 

 

   Hlasovanie  : 5 – 0 – 0 

 

K bodu 4 – Smernica – Vnútorný systém vybavovania podnetov protispoločenskej 

činnosti a ochrana oznamovateľov 

Starosta obce informoval o smernici o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti. 

Poslanci obecného zastupiteľstva zobrali na vedomie  

 

          

K bodu 5 – Verejný vodovod – rozšírenie verejného vodovodu v IBV – Široké padelky 

Starosta obce informoval, že prebehlo územné konanie a v súčasnosti sa čaká na 

právoplatnosť na základe ktorého sa začne stavebné konanie. Projektová dokumentácia k SK 

je pripravené. Poslanci obecného zastupiteľstva zobrali na vedomie. 

 

  

K bodu 6 – IBV od kaple po jarok  

Starosta obce informoval o dedičskom konaní posledného vlastníka pozemkov. Tento je už 

zapísaní od 25.09.2019 aj na LV na základe toho sa vykoná odkup tohto pozemku ako aj 

zámena pozemkov a začne sa územné konanie. Poslanci obecného zastupiteľstva zobrali na 

vedomie. 

 

K bodu 7 – Výzva Environmentálny fond  
Starosta obce informoval o výzve z Environmentálneho fondu na podanie žiadosti rozšírenie 

vodovodu IBV – Široké padelky. Taktiež predložil obecnému zastupiteľstvu rozpočet na 

uvedenú rekonštrukciu. Obecné zastupiteľstvo schválilo podanie žiadosti a taktiež schválilo 

spolufinancovanie vo výške min. 5% čo predstavuje sumu minimálne 5177,38 EUR. 

 
Hlasovanie  : 5 – 0 – 0 

 

 

K bodu 8 – Žiadosti 

 

 Predaj pozemku p. Patrikovi Vallovi, trvale bytom Radimov 82, 908 47 Radimov. 

Jedná sa o pozemky registra „C“ par. č. 73/14 zastavanej plochy o celkovej výmere 11 

m², par. č. 73/13 celkovej výmery 1 m², par. č. 73/12 celkovej výmery 2 m² 

vyčlenených z parcely registra ,,C“ zastavanej plochy par. č. 73/7, par. č. 160/13 

o celkovej výmere 22 m², vyčleneného z parcely registra ,,C“ ostatnej plochy, par. č. 

160/5, par. č. 506/3 o celkovej výmere 19 m², vyčleneného z parcely ,,C“ zastavanej 

plochy par. č. 506/1 podľa geometrického plánu č. 42/2013 overeného na katastri 

v Skalici Ing. Petrom Ružičkom, dňa 22.11.2003 pod číslom 530/13. Kúpna cena je 

1,00 €/m², cena za 55 m² je 55€.  

 Predaj pozemku p. Ondrejovi Bilovskému, trvale bytom Prietržka č.133, 908 49 

Prietržka. Jedná sa o pozemok registra ,,C“ par. č. 961/81 zastavanej plochy o celkovej 

výmere 14 m², vyčleneného z parcely ,,C“parc.č. 961/1 ostatnej plochy podľa 

geometrického plánu č. 18/2019 overeného na katastri v Skalici Ing. Petrom 

Ružičkom, dňa 29.04.2019 pod číslom 209/19. Kúpna cena je 1,00 €/m², cena za 14 

m² je 14€.  

 Predaj pozemku p. Terézii Kilianovej bytom Chropov č. 27, jedná sa o pozemky par.č. 

961/82 o celkovej výmere 31m2 a par.č. 961/83 o celkovej výmere 118m2 



vyčlenených z  parcely č. 961/1 podľa geometrického plánu č. 19/2019 overeného na 

katastri v Skalici Ing. Petrom Ružičkom dňa 30.04.2019 pod číslom 210/19. Kúpna 

cena je 1,00 €/m², cena za 118 m² je 118 €.  

 

Hlasovanie  : 5 – 0 – 0  

 

 

K bodu 9 – Interpelácie poslancov 

 

Poslankyňa JUDr. Monika Ladovičová sa informovala o opravu parku a detské ihriská pre deti. 

Starosta obce odpovedal, že sme podávali žiadosť v r.2016 na PRV, ktorá bola zamietnutá, ale 

v tomto roku sme získali dotáciu 8000EUR z Úradu vlády na podporu a rozvoj športu a starosta 

obce má v záujme dokúpiť detskú zostavu pre menšie deti a hrazdu pre väčšie deti, ktorá bude 

umiestnená v areály pri multifunkčnom ihrisku. 

 

Ing. Peter Šlahor navrhol opravu stávajúcich chodníkov v úseku, kde sú vypuknuté od koreňov 

stromov, ktoré boli vyrúbané.  

Starosta obce odpovedal, že môžeme vyskúšať opravu jednej časti chodníka zamestnancami 

OcÚ. 

 

Bc. Pavel Klein sa informoval na cenu kamerového systému v posilňovni v suteréne OcÚ 

v LTC net a prerokovaní interpelácií poslancov na každom zastupiteľstve. 

Starosta obce odpovedal, že nevidí problém v zakúpení kamerového systému, ale všetci tí, ktorí 

navštevujú posilňovňu, v zmysle GDPR o tom musia byť informovaní. Ak by s tým niektorí 

nesúhlasili, kamerový systém nemôže byť umiestnení, preto navrhol, aby tento bol len pri 

vstupe do posilňovne.  

 

Bc. Pavol Klein sa informoval ohľadom budovy bývalej Jednoty a jej opravy. 

Starosta obce mu oznámil, že oprava je naplánovaná na obdobie, keď nebude toľko 

udržiavacích prác na verejnom priestranstve obce. 

 

K bodu 10 – Diskusia 

 

Do diskusie sa zapojil hosť Marián Machlica, ktorý taktiež upozornil na opravu chodníka aspoň 

v úsekoch, kde je najviac poškodený. 

Starosta obce Bc. Peter Flamík informoval poslancov, že bolo schválené verejné obstarávanie 

ohľadom techniky a vybavenosti k zberným dvorom a naša obec by mala do konca roka 

disponovať jedným traktorom, k dispozícii by mal byť štiepkovač, nakladač kontajnerov ako aj 

samotné kontajnery. 

 

K bodu 11 – Uznesenie, záver 

 

Pred návrhom uznesenia sa ospravedlnila JUDr. Monika Ladovičová, ktorá musela z rodinných 

dôvodov predčasne odísť zo zasadania obecného zastupiteľstva. 

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   ....................................................  

 

Anna Masaryková       .................................................... 

 

 

 

v Prietržke, dňa 27. 09. 2019 


