Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Prietržke,
konaného 10. 05. 2021
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola uznesenia
3. Otváranie obálok a vyhodnotenie k obchodnej verejnej súťaži (OVS) na prenájom
pozemku v lokalite HÁJE vinohrady v k. ú. Prietržka na obnovu starého vinohradu
4. Schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok k projektu ,, Spoznaj históriu
vinárstva a vinohradníctva v pohraničnom regióne Záhoria a Podluží“.
5. Schválenie výsledkov OVS predaj stavebných pozemkov IBV od Kaple po Jarok
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. Za
overovateľov zápisnice boli navrhnutí Ing. Pavel Klein a Ing. Peter Šlahor.
Hlasovanie : 5 – 0 – 0
K bodu 2 – Kontrola uznesenia
Starosta obce previedol kontrolu uznesenia.
K bodu 3 – Otváranie obálok a vyhodnotenie k obchodnej verejnej súťaži (OVS) na
prenájom pozemku v lokalite HÁJE vinohrady v k. ú. Prietržka na obnovu starého
vinohradu
Dňa 10.05.2021 bola Obcou Prietržka v zastúpení starostom Bc. Petrom Flamíkom zriadená
komisia na vyhodnocovanie ponúk a následne komisia pristúpila k vyhodnoteniu
predložených ponúk. Komisia vyhodnocovala ponuky v súlade s požiadavkami uvedenými
v OVS, kde kritériom na vyhodnotenie úspešného uchádzača bola najvyššia cena za
prenájom, pričom uchádzač musel predložiť Návrh nájomnej zmluvy a Sprievodný list
podpísaný uchádzačom.
Zoznam uchádzačov pri otváraní ponúk :
1. VINOHRADY HABSBURG a.s., Palárikova 1732/3, 908 51 Holíč
2. PD Popudinské Močidľany, družstvo, Popudinské Močidľany č. 64
Ponuka VINOHRADY HABSBURG a.s. sa stala úspešná na základe predloženia najvyššej
ceny za prenájom ako aj všetkých potrebných príloh, ktoré boli hodnotiacim kritériom.

K bodu 4 – Schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok k projektu ,, Spoznaj
históriu vinárstva a vinohradníctva v pohraničnom regióne Záhoria a Podluží“.
Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu návrh na schválenie žiadosti o :
1. nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie malého projektu ,, Spoznaj históriu
vinárstva a vinohradníctva v pohraničnom regióne Záhoria a Podluží“.
2. zaistenie finančných prostriedkov na financovanie malého projektu t.j. vo výške 31 215,77
EUR (celkový rozpočet malého projektu).
3. zaistenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného malého projektu vo
výške rozdielu celkových výdavkov malého projektu a poskytnutého NFP v súlade
s podmienkami poskytnutia pomoci, t.j. vo výške 1 560,80 EUR.
Hlasovanie : 5 – 0 – 0
K bodu 5 – Schválenie výsledkov OVS predaj stavebných pozemkov IBV od Kaple po
Jarok
Schválenie výsledkov OVS predaj stavebných pozemkov IBV Od Kaple po Jarok pozemok
par. č. 1430/91 nový vlastník Štefan Bučko s manželkou Katarínou Bučkovou, bytom Holíč,
ktorí sa umiestnili ako druhí v poradí, vzhľadom k tomu, že víťaz OVS na uvedenú parcelu sa
tejto písomne dňa 10.05.2021 vzdal.
Hlasovanie : 5 – 0 – 0
K bodu 6 – Žiadosti
-

Juraj Bojanovský, žiadosť o prenájom obecného pozemku pred obchodom AG MIBOpredaj krmív č. 36 za účelom parkovania zákazníkov počas otváracích hodín.
Hlasovanie : 5 – 0 – 0

K bodu 7 – Interpelácie poslancov
Poslanec Ing. Pavel Klein sa informoval na projektové dokumentácia k stavebnému konaniu na
inžinierske siete IBV Od Kaple po Jarok.
Starosta obce informoval poslancov, že projekty k IBV sú stále v riešení.
Poslanec Ing. Pavel Klein ml. sa informoval na starý drevený elektrický stĺp oproti stavenisku
jeho rodinného domu.
Starosta obce informoval poslanca, že uvedenú informáciu preverí a v prípade možností bude
starý elektrický stĺp odstránený.
Poslanec Ing. Peter Šlahor sa informoval na fotopascu pri cintoríne nakoľko tam zahliadol
pristavenú dodávku pri kontajneroch. Starosta obce informoval poslanca, že fotopasca bola
z cintorína premiestnená na hnojisko.
Poslanci sa dohodli o zakúpení novej fotopasce a umiestnení na miestny cintorín.
K bodu 8 – Diskusia
Do diskusie sa nikto nezapojil nakoľko všetky pripomienky boli prerokované v Interpelácii
poslancov.

K bodu 9 – 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 : Ing. Pavel Klein

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

Ing. Peter Šlahor

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

v Prietržke, dňa 10. 05. 2021

