
Zápisnica 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Prietržke, 

konaného 09. 03. 2022 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program:   

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Kontrola uznesenia 

3. Indikatívna ponuka financovania pre Obec Prietržka 

4. Voľba prísediacich pre Okresný súd Skalica 

5. Návrh na voľbu nového kontrolóra obce Prietržka 

6. Interpelácie poslancov 

7. Diskusia 

8. Uznesenie, záver 

 

 

K bodu 1 – Otvorenie zasadnutia 

 

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

overovateľov zápisnice boli navrhnutí JUDr. Monika Ladovičová a Ing. Pavel Klein. 

Starosta obce taktiež predniesol zastupiteľstvu program zasadnutia obecného zastupiteľstva s 

jednou zmenou – doplnenie bodu Žiadosti ako bod č. 6 a ostatné sa posúva o jedno číslo 

z dôvodu doručenia dvoch žiadosti po termíne pozvania na obecné zastupiteľstvo. 
 

Hlasovanie  : 5 – 0 – 0 

 

K bodu 2 – Kontrola uznesenia 
 

Starosta obce previedol kontrolu uznesenia. 

 

 

K bodu 3 – Indikatívna ponuka financovania pre Obec Prietržka 
 

 

Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu indikatívnu ponuku financovania z Prima 

banky. Boli predložené dve ponuky. Jena ponuka sa týkala bežného úveru vo výške 150.000,-

€ so splatnosťou 10 rokov, druhá ponuka sa týkala úveru formou konto korentu taktiež vo 

výške 150.000,-€ tiež na dobu 10 rokov. Tieto úvery boli predložené na financovanie 

zvýšenia kapacít materskej školy a to nadstavbou budovy základnej školy. Zastupiteľstvo 

schváli možnosť financovania formou konto korentu, nakoľko táto možnosť je viac 

variabilná. 

                     Hlasovanie : 5- 0 - 0 

K bodu 4 –Voľba prísediacich pre Okresný súd Skalica 

 

Starosta obce predložil obecnému zastupiteľstvu správu z Okresného súdu v Skalici pre voľbu 

prísediacich. Základným požiadavkom OS Skalica bolo doplniť prísediacich z radov občanov 

obcí. Poslanci uvedené zobrali na vedomie, avšak nikto nemal žiadny návrh. 



K bodu 5 – Návrh na voľbu nového kontrolóra obce 

 

Starosta obce oznámil obecnému zastupiteľstvu skutočnosť, že končí volebné obdobie 

hlavného kontrolóra obce a súčasná kontrolórka pani Ing. Erika Bellayová v danej funkciu už 

naďalej nechce pokračovať z pracovných dôvodov. Na základe uvedeného bol predložený 

návrh na vyhlásenie výberového konania na voľbu hlavného kontrolóra obce, čo obecné 

zastupiteľstvo schválilo. 

 

  Hlasovanie : 5- 0 - 0 

 

K bodu 6 – Žiadosti 

 

Na zastupiteľst vo bola predložená žiadosť občana  p.Jána Patku  o opravu odvádzača 

dažďovej vody pred rodinným domom č.14 – starosta oznámil zastupiteľstvu, že problém 

bude riešený zaslaním žiadosti na  spoločnosť „Správa a údržba ciest TTSK“ – nakoľko 

uvedená spoločnosť je správcom odvádzacích rigolov. 

 

Druhá žiadosť bola o predaj obecného pozemku na vysoriadanie si nehnuteľnosti pod 

vinohradníckym domčekom Alešovi Biskupičovi, trvale bytom Holíč, A.Dubčeka 3477/4 – 

novovytvorené parcely registra KN „C“ parc. č 1412/71, ostatná plocha o celkovej výmere 35 

m2 a parc. č. 1412/72, ostatné plochy o výmere 20 m2, ktoré boli odčlenené z parcely registra 

KN „C“ parc. 1412/37 nachádzajúcej sa na LV č. 584 geometrickým plánom č. 9/2022, 

vyhotoveným dňa 12.1.2022 fa. Geodézia Záhorie Skalica, overeným OÚ Skalica, 

katastrálnym odborom pod číslom 20/22 dňa 25.1.2022. Cena za 1 m2 je 1,-€, t.j. celková 

cena za odkup 55 m2 je 55,-€ 

 

Hlasovanie : 5- 0 - 0 
 

K bodu 7 – Interpelácie poslancov 

Neboli vznesené žiadne interpelácie poslancov. 

K bodu 8 – Diskusia 

Do diskusie za prihlásila p. Ing.Bellayová konkrétne s problémom poškodených žalúzií 

v škole. Tu sa zastupiteľstvo dohodlo na oprave, ktorá bude prevedená v najbližšom možnom 

termíne.  

 

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 :        ....................................................  

 

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

 

 

 

 

v Prietržke, dňa 09. 03. 2022 

 

 

 

 

 


