
Zápisnica 

Z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Prietržke, 

konaného dňa 16. novembra 2022 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program:   

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva, 

           odovzdanie osvedčení o zvolení 

3. Zloženie sľubu starostu obce, prevzatie insígnií 

4. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.  

5. Vystúpenie starostu 

6. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia: 

7. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

      zasadnutia obecného zastupiteľstva  

8. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov  

9. Určenie platu starostu 

10. Diskusia 

11. Interpelácie 

12. Uznesenie 

13. Záver 

 

K bodu 1 – Otvorenie zasadnutia 

 

Zasadnutie zahájil starosta obce,  

 

K bodu 2 – Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva,           

                   odovzdanie osvedčení o zvolení 

 

Pani Bojanovská  – predseda volebnej komisie, informovala o výsledkoch volieb starostu 

obce a poslancov obecného zastupiteľstva. Následne odovzdala „Osvedčenie o zvolení 

starostu a poslancov obecného zastupiteľstva“  

 

 

K bodu 3 –  Zloženie sľubu starostu obce, prevzatie insígnií 
Starosta obce Mgr. Peter Flamík zložil sľub starostu obce, prevzal insígnie a následne sľub 

podpísal. 

  

K bodu 4 – Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

 

Za zvolených poslancov obecného zastupiteľstva predniesol sľub Ing. Pavel Klein st., následne 

spolu s ostatnými zvolenými poslancami  obecného zastupiteľstva  sľub podpísal.   

 

K bodu 5 –  Vystúpenie starostu 

 

Starosta obce  poďakoval pani  Anne Masarykovej za prácu poslanca, za pomoc pri obecných 

aktivitách. Zhodnotil predošlé volebné obdobie za ktoré sa v rámci investičných akcií 



vybudovali: detské ihrisko, chodníky, cyklotrasa, zberný dvor, priestranstvá s voľne 

dostupnou wifi, kamerový systém, začala výstavba novej IBV, rekonštrukcia MŠ, 

rekonštrukcia vinohradníckeho domu, rekonštrukcia multifunkčného ihriska, získanie 

techniky na zberný dvor a veľa ďalších malých investičných akcií. 

Pre ďalšie volebné obdobie informoval prítomných o ďalších možných investičných akciách, 

Etapa Cyklotrasy spájajúca 4 dediny, možnosť vstupu do projektu „Zelená energia – 

obnoviteľné zdroje“, dokončenie nadstavby materskej školy. 

Taktiež vo svojom príhovore apeloval na novozvolených poslancov, aby boli nápomocní pri 

organizovaní kultúrnych akcií, nakoľko obecné akcie nie sú len o organizácii jedného 

človeka, ale všetkých členov obecného zastupiteľstva. 

Na záver poďakoval poslancom za predchádzajúce obdobie a zaželal veľa úspechov v novom 

volebnom období hlavne pri modernizácii a zveľaďovaní obce Prietržka. 

 

K bodu 6 – Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia 

Pôvodný program bol doplnený o body  

 10. Diskusia 

 11. Interpelácie poslancov 

Hlasovanie: 5 - 0 - 0 

 

K bodu 7 – Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať         

                    a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 Povereným poslancom obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viest 

zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12  odst.2 prvá veta, odst.3 tretia 

veta, odst. 5 piata veta a odst. 6 tretia veta zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnm zriadení 

v znení neskorších predpisov bol Ing. Peter Šlahor . Ing. Peter Šlahor s poverením súhlasí. 

 

K bodu 8 –  Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba predsedov a členov     

 Obecné zastupiteľstvo zriadilo dve komisie : -     Komisia verejného poriadku 

- Komisia na ochranu verejného záujmu  

 

Komisiám bola určená náplň práce, boli zvolení predsedovia: 

Komisia verejného poriadku : predseda Ing. Pavel Klein st. 

Komisia na ochranu verejného záujmu: predseda JUDr. Monika Ladovičová 

Členov komisie verejného poriadku si zvolí predseda komisie a tieto mená doplní na 

ďalšom zastupiteľstve. 

Za členov komisie na ochranu verejného záujmu boli zvolení všetci ostatní poslanci 

obecného zastupiteľstva 

                                                                            Hlasovanie    5 – 0 - 0 

K bodu 9 – Určenie platu starostu 

Poslanci v súlade so zákonom NR SR č.253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových 

pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov a v rozsahu 



určenom doterajším obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami odsúhlasili plat 

starostu Mgr. Petra Flamíka vo výške 2 216,-- €. mesačne. Starostovi bola odobratá odmena 

vo výške 15 %, ktorú mal schválenú predchádzajúcim obecným zastupiteľstvom. Uvedený 

návrh do diskusie predniesla JUDr. Monika Ladovičová. Ako dôvod uviedla šetrenie a 

motivovanie starostu pri práci v ďalšom volebnom období. 

                                                                              Hlasovanie    3 -  0 – 2(Bellay, Klein ml.) 

K bodu 10 – Diskusia 

 

Prítomní hostia – majitelia pozemkov IBV – „Od kaple po Jarok“  diskutovali na tému 

dodávky elektrickej energie na jednotlivé stavebné pozemky – starosta obce oboznámil 

prítomných o termíne začatia výkopových prác – predpokladaný termín je jar 2023. Prítomní 

poslanci uvedenú problematiku pripomienkovali. 

Taktiež sa diskutovalo o príjazdovej ceste ku stavebným pozemkom, ktorá je poškodená 

prejazdom ťažkých nákladných vozidiel. Tu starosta prisľúbil úpravu tejto cesty tak, aby sa 

dalo prejsť aj osobnými vozidlami.  

Do diskusie sa zapojil poslanec Ing. Pavel Klein ml. – upozornil na opravy kamier v obci. 

Ďalším upozornením v rámci diskusie bolo prednesenie problému starostom obce na 

obsadenie miesta učiteľky základnej školy, nakoľko pani Šimonová  končí pracovný pomer 

v skúšobnej dobe. Prítomní poslanci prisľúbili spoluprácu v riešení tohto problému. 

  

K bodu  11 - Interpelácie poslancov 

Interpelácie boli riešené v rámci diskusie.  

 

K bodu 12 – Uznensenie 

Starosta obce prečítal uznesenie a dal poslancom hlasovať o jeho znení. 

                                                                         Hlasovanie 5 – 0 - 0 

K bodu 13 - Záver 

Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. 

 

Overovatelia zápisnice :  Ing. Klein Pavel             ....................................................  

                                        Ing. Klein Pavel, ml       .................................................... 

 

 

V Prietržke, dňa 21.11. 2022 


