
Zápisnica 

z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Prietržke, 

konaného 06. 04. 2022 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program:   

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Kontrola uznesenia 

3. Voľba nového kontrolóra obce Prietržka  

4. Interpelácie poslancov 

5. Diskusia 

6. Uznesenie, záver 

 

 

K bodu 1 – Otvorenie zasadnutia 

 

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

overovateľov zápisnice boli navrhnutí: 

Anna Masaryková 

JUDr. Monika Ladovičová 

 

Hlasovanie  : 5 – 0 – 0 

 

K bodu 2 – Kontrola uznesenia 
 

Starosta obce previedol kontrolu uznesenia. 

 

 

K bodu 3 – Voľba nového kontrolóra obce Prietržka 
 

 

Poslanec obecného zastupiteľstva Ing.Pavel Klein otvoril zapečatenú obálku kandidáta,  ktorý 

sa prihlásil do výberového konania na pozíciu hlavného kontrolóra obce. Po preskúmaní 

žiadosti, starosta obce dal hlasovať o zvolení hlavného kontrolóra obce. 

Jediným kandidátom na pozíciu hlavného kontrolóra obce je Mgr. Peter Irša, ktorý predložil 

kompletnú dokumentáciu požadovanú pre túto funkciu, po jej prečítaní dal starosta obce 

hlasovať o schválení kandidáta. 

                     Hlasovanie : 5- 0 - 0 

   

 

K bodu 5 – Interpelácie poslancov 

  -Poslanec Ing. Šlahor predniesol problém neporiadku okolo autobusovej zastávky pri   

   rodinnom dome   Flajžíkových 

   Starosta obce navrhol problém riešiť vyčistením priestoru a následným orezom drevín  

 - Poslanec Ing. Pavel Klein ml. sa vyjadril k problému zastavanosti na IBV „Od Kaple po    

   Jarok“  

   Starosta obce navrhol odsúhlasiť zastavanosť v tejto lokalite max. 30 % 



  - Ing. Erika Bellayová sa informovala na náklady, ktoré by mal hradiť majiteľ stavebného 

    pozemku v lokalite Široké Padelky na výstavbu vodovodu.  

    Starosta  obce navrhol vyčísliť všetky náklady doteraz vzniknuté a tieto pomerne rozpočítať     

    medzi vlastníkov stavebných pozemkov v uvedenej lokalite. 

  - Poslanec  Ing. Pavel Klein ml. navrhol riešiť bezpečnosť na prechode pre chodcov na   

    frekventovanej ceste  I. triedy (prechod z Prietržky do Trnovca) 

    Starosta obce uviedol, že problém by sa mal riešiť  žiadosťou o zníženie rýchlosti u  

    kompetentných orgánov. 

  - Starosta obce navrhol zmenu dátumu budúceho Obecného zastupiteľstva na termín    

    22.06.2022 

 

 

 

  K bodu 15 – Diskusia 

    Do diskusie sa nezapojil nikto z prítomných, nakoľko všetky príspevky boli rozdiskutované    

    v interpelácii poslancov.     

 

K bodu 16 – 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 :        ....................................................  

 

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

 

 

 

 

v Prietržke, dňa 06. 04. 2022 



 

 


