
Zápisnica 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Prietržke, 

konaného 08. 12. 2016 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program:   

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Kontrola uznesenia 

3. Rozpočet na roky 2017 - 2019 

4. Zmena rozpočtových položiek č. 2/2016 

5. Inventarizačná komisia na rok 2016 

6. Odvolanie proti výzve – p. Rudolf Bartal 

7. Cenová ponuka - TECHNIK BOZP a PO s.r.o. 

8. Žiadosti 

9. Rôzne 

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 p. Dana Juráčková a Ing. Miroslav Žilavý.  

 

Hlasovanie  : 5 – 0 – 0  

 

 

K bodu 2 – Kontrola uznesenia 

 

Starosta obce previedol kontrolu uznesenia. 

 

 

K bodu 3 – Rozpočet na roky 2017 - 2019 

 

Obecnému zastupiteľstvu bol predložený návrh rozpočtu na roky 2017 - 2019. Obecné 

zastupiteľstvo schválilo rozpočet na rok 2017 bez námietok nasledovne (príloha č. 1): 

     Bežné príjmy:  214 756,00 €  

    Kapitálové príjmy:     1 500,00 €  

    Finančné operácie: 132 614,00 € 

    Bežné výdavky: 210 870,00 € 

    Kapitálové výdavky: 138 000,00 € 

    Finančné operácie:            0,00 € 

Hlasovanie  : 5 – 0 – 0  



Obecné zastupiteľstvo zároveň berie na vedomie návrh rozpočtu na roky 2018 a 2019. 

 

 

K bodu 4 – Zmena rozpočtových položiek č. 2/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočtové opatrenie č. 2/2016 (príloha č. 2). Bežné príjmy 

sa navýšili o 15 200,00 €. Bežné výdavky sa navýšili o 4 010,00 €. Rozpočet je po uvedených 

zmenách zostavený ako prebytkový. 

 

Hlasovanie  : 5 – 0 – 0 

 

 

K bodu 5 – Inventarizačná komisia na rok 2016 

 

Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh inventarizačnej komisie na rok 2016 v 

zložení: 

    Ing. Erika Bellayová - predseda IK 

    Bc. Jakub Štefík - člen OcÚ 

    Dana Juráčková - člen knižnica 

    Radoslav Žúrek - člen PO 

    Mgr. Adriana Récka - člen ZŠ s MŠ 

 

Obecné zastupiteľstvo predložený návrh inventarizačnej komisie na rok 2016 bez námietok 

schvaľuje. 

Hlasovanie  : 5 – 0 – 0  

 

  

K bodu 6 – Odvolanie proti výzve – p. Rudolf Bartal 

 

Obecné zastupiteľstvo opätovne rokovalo o odvolaní p. Rudolfa Bartala voči výzve na 

vrátenie neoprávnene vyplatenej mzdy za roky 2012, 2013, 2014, kde vznikla p. Rudolfovi 

Bartalovi povinnosť vrátiť neoprávnene vyplatenú mzdu v celkovej výške 2 546,90 €. Táto 

povinnosť vznikla p. Rudolfovi Bartalovi ako bývalému starostovi na podnet Okresnej 

prokuratúry, kedy dňa 05. 05. 2015 bolo zrušené nezákonné uznesenie č. 2-B-4/2012, 1-B-

6/2013 a 1-B-7/2014, ktoré bolo nezákonné v bode koeficientu platu starostu a tento bol 

opravený v zmysle zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch 

starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v uzneseniach zo dňa 05. 05. 

2015 č. 3-C-1/2015, 3-C-2/2015 a 3-C-3/2015. 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo odpustenie dlžnej sumy vo výške 2 546,90 € voči Rudolfovi 

Bartalovi, trvale bytom Prietržka 68, ktorá bola vyrúbená výzvou č. Pr-289/2016 zo dňa 29. 

06. 2016 na základe podnetu Okresnej prokuratúry na preskúmanie uznesenia obecného 

zastupiteľstva č. 2-B-4/2012 zo dňa 07. 05. 2012 a uznesenia č. 1-B-6/2013 zo dňa 11. 03. 

2013; na základe uznesenia obecného zastupiteľstva č. 3-B-1/2015 zo dňa 05. 05. 2015, 

uznesenia č. 3-B-/2015 zo dňa 05. 05. 2015, uznesenia č. 3-B-3/2015 zo dňa 05. 05. 2015, 



uznesenia č. 3-C-1/2015 zo dňa 05. 05. 2015, uznesenia č. 3-C-2/2015 zo dňa 05. 05. 2015 a 

uznesenia č. 3-C-3/2015 zo dňa 05. 05. 2015 

 

Hlasovanie  : 5 – 0 – 0 

 

  

K bodu 7 – Cenová ponuka - TECHNIK BOZP a PO s.r.o. 

 

Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu cenovú ponuku firmy TECHNIK BOZP a 

PO s.r.o. na služby BTS, TPO, PZS, CO (príloha č.3). Obecné zastupiteľstvo predloženú 

cenovú ponuku neakceptovalo a zamieta spoluprácu s touto firmou na základe predloženej 

cenovej ponuky. 

 

Hlasovanie  : 0 – 5 – 0  

 

 

K bodu 8 – Žiadosti 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo predaj pozemkov p. Vladimírovi Bellayovi, trvale bytom 

Skalica, Gorkého 23. Jedná sa o časť pozemku parc. č. 1365/1 – zastavaná plocha, a to 

novovytvorené parc. č. 1365/13 – ostatná plocha vo výmere 408 m2, podľa GP č. 358/2016, 

vypracovaného dňa 28. 11. 2016 Ing. Ivanom Príkazským. Kúpna cena je 218,60 €.  

 

Hlasovanie  : 4 – 0 – 1  

 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo uzatvorenie nájomnej zmluvy s Bc. Sabínou Bellayovou, 

trvale bytom Prietržka 165 na prenájom časti pozemku registra „C“ parc. č. 311 – záhrada, na 

ktorom sa nachádza hospodárska budova a žumpa vo vlastníctve obce. Cena nájmu sa 

stanovuje vo výške 6,00 € za kalendárny rok.  

 

Hlasovanie  : 5 – 0 – 0  

 

Obecné zastupiteľstvo odročilo žiadosť o predaj pozemku p. Thomas Siegfried Laurien, trvale 

bytom Wertingen, Am Gieβgraben 28/A a manž. Lucie Laurien, rod. Slovákovej, trvale 

bytom Bratislava, Jurigovo námestie 436/3. Jedná sa o časť pozemku parc. č. 961/1 – ostatná 

plocha, a to novovytvorené parc. č. 961/76 – ostatná plocha vo výmere 19 m2, podľa GP č. 

96/2016, vypracovaného dňa 05. 09. 2016 Richardom Hromkovičom. Obecné zastupiteľstvo 

bude o predloženej žiadosti rokovať až po získaní vyjadrenia vlastníkov susedných 

nehnuteľností. 

 

Hlasovanie  : 5 – 0 – 0  

 

 

 

 



K bodu 9 – Rôzne 

 

Obecné zastupiteľstvo schválilo zrušenie termínovaného účtu IBAN SK87 5600 0000 0026 

0042 3604 a prevod finančných prostriedkov na bežný účet IBAN SK35 5600 0000 0026 

0042 9002. 

 

Hlasovanie  : 5 – 0 – 0  

 

 

K bodu 10 – Interpelácie poslancov 

 

Neboli vznesené žiadne interpelácie poslancov.  

 

 

K bodu 11 – Diskusia 

 

Do diskusie sa nikto nezapojil. 

 

 

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 :         Dana Juráčková  .....................................................................  

 

Ing. Miroslav Žilavý ................................................................ 

 

v Prietržke, dňa 08. 12. 2016 


