
U z n e s e n i e   č. 3 /2021 

 
       zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

konaného dňa 10. 05. 2021 

 

 

 

A. Schvaľuje 

 

1. Program zasadnutia obecného zastupiteľstva  

2.  Výsledok OVS prenájom pozemku v lokalite Háje vinohrady k. ú. Prietržka par. č. 

1124/10 vytvorené GP 210/2021 vypracoval Geospol s.r.o. Skalica dňa 21.01.2021 

overený Okresným úradom Skalica katastrálny odbor dňa 01.03.2021 pod č. 66/21, za 

účelom obnovy starého vinohradu. Víťazom súťaže sa stala firma VINOHRADY 

HABSBURG a.s., sídlom Palárikova 1732/3, 908 51 Holíč. 

3. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie malého 

projektu ,, Spoznaj históriu vinárstva a vinohradníctva v pohraničnom regióne Záhoria 

a Podluží“ a zaistenie realizácie malého projektu v súlade s podmienkami poskytnutia 

pomoci. 

4. Zaistenie finančných prostriedkov na financovanie malého projektu, t.j. vo výške  

31 215,77 EUR (celkový rozpočet malého projektu) 

5. 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. 

6. 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. 

7. Prenájom pozemku pred obchodom AG MIBO za účelom parkovania zákazníkov 

počas otváracích hodín za sumu 1,- Euro/mesačne. Majiteľ predajne je povinný sa o toto 

parkovisko starať, udržovať ho v čistote počas celého roku, prípadne vykonávať drobné 

opravy. 

 

 

B. Berie na vedomie 
 

1. Žiadosť o odstúpenie z OVS MUDr. Peter Tatarka 

2. Žiadosť o odstúpenie z OVS Ing. Michal Jánošík 

 

C. Navrhuje 
 

1. Kúpu fotopasce a umiestnenie na miestnom cintoríne. 

2. Zistiť u projektantov v akom štádiu sú projektové dokumentácie k stavebnému konaniu 

na inžinierske siete IBV Od Kaple po Jarok. 

3. ďaľší termín obecného zastupiteľstva 23.06.2021 

 

 

  

V Prietržke, dňa 10. 05. 2021                          

                                                                                                    Bc. Peter Flamík 

                                                                                                              starosta obce    


