
Zápisnica 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Prietržke, 

konaného dňa 22.júna 2022 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program:   

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Kontrola uznesenia 

3. Záverečný účet obce za rok 2021 

4. Správa hlavného kontrolóra k záverečnému účtu  a k celkovému hospodáreniu za 

rok 2021 

5. Stanovisko audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2021 

6. Schvaľovanie úväzku starostu na ďalšie volebné obdobie 

7. Schvaľovanie počtu poslancov na ďalšie volebné obdobie  

8. Zmluva o zriadení vecných bremien – Západoslovenská distribučná a.s 

                  Kúpna zmluva – Západoslovenská distribučná a.s        

9. Informácia o aktuálnej  situácii DPO SR – žiadosť o poskytnutie pomoci 

10. Žiadosti : 

a/  o odkúpenie obecného pozemku – Daniel Jurkovič 

b/  o odkúpenie novovzniknutého pozemku – Ing.Lenka Turečková 

c/  o odkúpenie časti pozemku v prospech investora – LiV EPI, s.r.o. 

d/ Obec Vrádište – príspevok  na jarmočné slávnosti 

11. Interpelácie poslancov 

12. Diskusia 

13. Uznesenie 

14. Záver 

 

K bodu 1 – Otvorenie zasadnutia 

 

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

overovateľov zápisnice boli navrhnutí: 

Ing.Peter Šlahor 

Anna Masaryková 

Rokovací program bol schválený. 

Hlasovanie  : 4 – 0 – 0 

 

K bodu 2 – Kontrola uznesenia 
 

Starosta obce previedol kontrolu uznesenia z posledného mimoriadneho zastupiteľstva obce zo 

dňa 18.5. 2022 -  obecné zastupiteľstvo skonštatovalo, že bod 2 uznesenia (realizácia projektu 

„Cyklotrasa spájajúca obce Prietržka, Močidľany, Trnovec, Vrádište“) je vo fáze prípravy – 

k jej priebehu sa starosta vyjadrí v rámci diskusie. 

Bod  3 – Ing. Pavel Klein ako zvolený člen rady školy – funkciu zastáva. 

Záver – uznesenie z mimoriadneho zasadania zastupiteľstva obce – splnené. 

 

 

K bodu 3 –  Záverečný účet obce za rok 2021 



Hlavný kontrolór obce Mgr. Peter Irša predložil záverečný účet obce za rok 2021, v ktorom 

skonštatoval, že obec Prietržka ukončila rok s prebytkom  396 029,97 € .  

 

K bodu 4 – Správa hlavného kontrolóra k záverečnému účtu a k celkovému 

hospodáreniu za rok 2021 

  

Hlavný kontrolór obce Mgr. Peter Irša, prečítal správu k záverečnému účtu a vyjadril sa 

k celkovému hospodáreniu obce za rok 2021 :  

Vyjadril pochvalu - že obec Prietržka nemá žiadne úverové zaťaženie čo v dnešnej dobe, 

nemá žiadna z okolitých obcí. Navrhol, aby prebytok obce vo výške 396 029,97 € bol 

prevedený do rezervného fondu obce a k hospodáreniu obce vydal stanovisko bez výhrad. 

 

K bodu 5 – Stanovisko audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2021 

 

Starosta obce prečítal stanovisko audítora Ing. Urbanovej z auditu účtovnej závierky za rok 

2021 v ktorom sa konštatuje, že Obec Prietržka konala v súlade s požiadavkami zákona 

o rozpočtových pravidlách a záver audítora k auditu účtovnej závierky znel: bez výhrad. 

 

K bodu 6 – Schvaľovanie úväzku starostu na ďalšie volebné obdobie 

Starosta obce vyzval prítomných k hlasovaniu o schválení úväzku starostu na ďalšie volebné 

obdobie. Starostovi na ďalšie volebné obdobie bol schválený plný úväzok. 

                                                                                       Hlasovanie 4 - 0 – 0 

 

K bodu 7 – Schvaľovanie počtu poslancov na ďalšie volebné obdobie    

Starosta obce vyzval prítomných k hlasovaniu o schválení počtu poslancov na ďalšie volebné 

obdobie. Počet poslancov na ďalšie volebné obdobie bude 5 (päť) 

                                                                                       Hlasovanie 4 – 0 – 0 

 

K bodu 8 – Zmluva o zriadení vecných bremien – Západoslovenská distribučná a.s. 

                    Kúpna zmluva – Západoslovenská distribučná a.s. 

 

Starosta obce informoval prítomných o návrhu zmluvy č. 220910-0170001178-VB   

„Zmluva o zriadení vecných bremien podľa § 151 n a nasl.zák. č.40/1964 Zb. Obč. zákonník“, 

kde zmluvné strany  - Obec Prietržka a Západoslovenská distribučná a.s. zriaďujú vecné 

bremeno na nehnuteľnosť: parcelné číslo 168/1 reg. C, LV 584 o výmere 22099 m2. 

Navrhol, aby vecné bremeno bolo zriadené zdarma. 

Ďalej informoval prítomných o návrhu zmluvy č. 220911-0170001178-KZ-P-TS 

„Kúpna zmluva uzatvorená v súlade s § 588 a nasl. Občian. zákonníka v znení neskorších 

predpisov, kde zmluvné strany – Obec Prietržka predáva odčlenený pozemok registra KNC 

parc.č. 1430/221 o výmere 42 m2 z pôvodnej nehnuteľnosti – pozemok KNC parc.č. 1430/71,   

Kupujúci má záujem o uvedený pozemok z titulu vybudovania novej transformačnej stanice. 

Navrhovaná kúpna cena je 100,-- € za celkovú výmeru predávaného pozemku 

 

                                                                                          Hlasovanie 4 – 0 – 0 

K bodu 9 – Informácia o aktuálnej situácii DPO SR – žiadosť o poskytnutie pomoci. 

 

K tomuto bodu starosta informoval prítomných o žiadosti o poskytnutie finančnej pomoci   

DPO SR.  Hlasovaním bola odsúhlasená čiastka 100,00 € - ako  poskytnutý finančný 

príspevok. 

                                                                                          Hlasovanie 4 – 0 – 0 

 



K bodu 10 – Žiadosti:     
 

 a/ Na základe predloženej žiadosti zo dňa 9.6.2022 pána Daniela Jurkoviča č. Pr-234/2022 

vypovedajúcej o odkúpení obecného pozemku na LV 584, parcela reg.C KN č.1430/230 – 

orná pôda o výmere 129 m2 bolo odsúhlasené: Pozemok sa predáva za čiastku 22,-- € za m2 

čo predstavuje čiastku 2 838,00 € . 

 

                                                              Hlasovanie  4  -  0  -  0 

 

b/ Na základe predloženej žiadosti zo dňa 25.5.2022 č.198/2022  Ing. Lenky Turečkovej 

vypovedajúcej o odkúpení novovzniknutého pozemku reg. C KN parc.č. 1412/73 o výmere 98 

m2, ktorý vznikol odčlenením z parc.č. 1412/1 bolo odsúhlasené: Pozemok nie je možné 

predať, nakoľko časť zasahuje do ??????.   Predaj bol odročený do vyriešenia stávajúcej 

situácie. 

 

                                                             Hlasovanie  4  - 0 -  0 

 

c/ Na základe predloženej žiadosti zo dňa 1.6.2022 č. Pr-213/2022 spoločnosti LiV-EPI s.r.o. 

vypovedajúcej o odkúpení časti pozemku v prospech investora stavby SA-OKI-Prietržka, 

Spodky, VNK, TS,NNK LV 584 parc.č. 1412/1, KNC 1366 na ktorom má uvedená 

spoločnosť záujem vybudovať transformačnú stanicu bolo odsúhlasené: Zastupiteľstvo 

súhlasí s odpredajom časti pozemku, avšak až dotknutá strana predloží geometrický plán . 

Vtedy bude schválená presná suma predaja. 

 

                                                            Hlasovanie    4  -  0  -  0  

 

d/ Starosta obce informoval o obsahu listu č. Pr-226/2022 zo dňa 21.6.2022 z obce Vrádište,  

v ktorom nás uvedená obec žiada o poskytnutie príspevku na kultúrnu akciu z príležitosti 630. 

Výročia prvej písomnej zmienky o obci.  Zastupiteľstvo odsúhlasilo čiastku 100,00 € ako 

finančný dar obci Vrádište. 

 

                                                          Hlasovanie  4 -  0  -  0   

 

K bodu 11 – Interpelácie poslancov 

 

Neboli vznesené žiadne interpelácie. 

 

 

K bodu 12 - Diskusia   
 

V rámci diskusie starosta obce informoval prítomných o prebiehajúcom  verejnom 

obstarávaní k projektu „Cyklotrasa spájajúca obce Prietržka, Močidľany, Trnovec, Vrádište“ 

a následne o začatí prác na uvedenom projekte. 

 

Ďalším diskutujúcim bol poslanec Ing. Klein st., ktorý upozornil na potrebu vysporiadania 

pozemkov pri kostole – „Zákristií“.  Obec sa bude zaoberať touto problematikou, bude 

prevedené geodetické zameranie. 

   

 

 

  



K bodu 13 – Uznesenie, záver 

Starosta obce podal návrh na uznesenie a dal hlasovať za jeho prijatie. 

 

        Hlasovanie :4– 0 – 0 

 

Po vyčerpaní všetkých bodov programu zasadnutia starosta obce poďakoval prítomným za 

účasť a  rokovanie ukončil. 

 

 

 

Overovatelia zápisnice :  Ing.Šlahor Peter 

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

                                        Masaryková Anna                               

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

 

 

 

 

v Prietržke, dňa 22.06. 2022 

 


