
Obec Prašice 
 

 

 

 

Zápisnica  
 

  z 12. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Prašice, ktoré sa konalo 
dňa 28.6.2012. 

 
 
Prítomní poslanci OZ:    
 

                                   
1.     Mgr. Lýdia Marková 
2.     Ing. Roman Bruchatý        
3. Ing. Mária Malinková 
4. Ing. Bystrík Hrutka  
5. Ing. Jozef Michalka 
 

Ostatní prizvaní hostia: 
  
1. Michal Glos   
2. Ing. Katarína Bruchatá 
3. Stanislava Dojčarová 
4. Ing. Mária Hrubá 
  

Program: 
1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice 
3. Voľba návrhovej komisie 
4. Kontrola plnenie uznesení 
5. Správa o finančnej situácii obce Prašice 
6. Schválenie záverečného účtu za rok 2011 
7. Správa hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu  a návrh plánu práce  hlavnej kontrolórky na II.  
    polrok 2012 
8. R ô z n e 
    - návrh na vyradenie poškodených kníh  v Obecnej knižnici 
    - návrhy na predaj nehnuteľností žiadateľom o pozemky v okolí rekreačných chát a návrh   
      priameho predaja pozemku 
    - schválenie  návrhov  VZN č.2., 3.,4.,5.,6.,/2012 
9. Diskusia a interpelácia poslancov 
10. Návrh na uznesenie  
11. Záver 
 
K bodu č.1 
 
Starostka obce Erika Nemešová otvorila 12.riadne  zasadnutie obecného zastupiteľstva a privítala 
poslancov OZ  a pozvaných hostí.  Keďže sa na rokovaní zúčastnila nadpolovičná väčšina 
poslancov, bolo OZ uznášania schopné. Následne starostka predniesla program , ktorým sa bude 
dnešné rokovanie riadiť a dala o ňom hlasovať. 
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Za                               : 5 
Proti                           : 0 
Zdržali sa hlasovania : 0 
 
Program bol jednomyseľne schválený. 
 
K bodu č.2 
 
Vedením zápisnice starostka poverila  Michala Glosa. 
 
Za overovateľov zápisnice starostka obce určila :    Ing. Bystríka Hrutku a Mgr. Lýdiu Markovú 
 
K bodu č.3 
 
Starostka  obce Prašice navrhla Ing. Jozefa Michalku, Ing. Romana Bruchatého a Ing. Máriu 
Malinkovú  za členov Návrhovej  komisie a dala o návrhu hlasovať. 
 
Za                              :  5 
Proti                           : 0 
Zdržali sa hlasovania : 0 
 
Tento návrh poslanci schválili. 
 
K bodu č.4 
 
Prednostka obce a zároveň ekonómka Ing. Katarína  Bruchatá predniesla poslancom OZ správu 
o celkovej finančnej situácii obce Prašice.  Taktiež zodpovedala poslancom na ich otázky ohľadne 
splácania úverov, stavu pohľadávok a financií  na bankových účtoch obce 
 
Správu Ing. Bruchatej poslanci OZ Prašice vzali na vedomie. 
 
 
K bodu č.5 
 
Michal Glos v bode č.5 predniesol, správu o pnení uznesení, kde konštatoval, že všetky uznesenia sú 
splnené až na jedno, o ktorom budú poslanci rokovať na dnešnom OZ. Poslanci správu vzali na 
vedomie.  
 
K bodu č. 6 
 
Ing. Katarína Bruchatá predniesla poslancom na schválenie záverečný účet, kde svoje stanovisko 
k záverečnému účtu predniesla aj kontrolórka obce Ing. Mária Hrubá. V stanovisku vysvetlila 
poslancom hospodárenie obce a taktiež navrhla, aby prebytok rozpočtového hospodárenia vo výške 
18 680,62 € bol použitý na tvorbu rezervného fondu za rok 2011. Taktiež kontrolórka obce navrhla 
vypracovať štatút na použitie resp. čerpanie rezervného fondu. 
  
Poslanci vzali stanovisko hlavnej kontrolórky obce na vedomie a taktiež poverili zamestnanca obce 
Prašice Michala Glosa vytvoriť návrh Štatútu o čerpaní rezervného fondu na najbližšie OZ. 
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Starostka v tomto bode dala hlasovať o záverečnom účte za rok 2011. 
 
Za                              :  5 
Proti                           : 0 
Zdržali sa hlasovania : 0 
 
Záverečný účet obce Prašice za rok 2011 poslanci schválili. 
 
Taktiež v tomto bode starostka dala hlasovať o použití prebytkového rozpočtového hospodárenia vo 
výške 18 680,62 € na tvorbu rezervného fondu pre rok 2011. 
 
Za                              :  5 
Proti                           : 0 
Zdržali sa hlasovania : 0 
 
Poslanci schválili použitie prebytkového rozpočtu na tvorbu rezervného fondu pre rok 2011. 
 
K bodu  č.7 
 
Ing. Mária Hrubá, hlavná kontrolórka obce Prašice predniesla poslancom na schválenie plán svojej 
práce na II. Polrok 2012. Starostka dala o pláne práce hlavnej kontrolórky hlasovať. 
 
Za                               : 5 
Proti                           : 0 
Zdržali sa hlasovania : 0 
 
Plán práce hlavnej kontrolórky poslanci schválili . 
 
K bodu č.8 
 
1.  V bode rôzne ako prvá predstúpila Stanislava Dojčarová s návrhom vyradenia poškodených kníh 
z knižnice v celkovej zostatkovej cene 97,17€. Starostka obce dala o návrhu hlasovať. 
 
Za                               : 5 
Proti                           : 0 
Zdržali sa hlasovania : 0 
 
Vyradenie kníh z knižnice poslanci schválili . 
 
2. Starostka obce predniesla návrh na predaj pozemku v zmysle §-u 9a, ods. 1, písm.c/ zákona č. 
138/91 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien  a podľa vypracovaného znaleckého posudku č. 
42/2012 pre Michaelu Palušovú, rod. Hubovú, nar. 28.8.1979,  trvale bytom Urmince č. 481, 956 02 
Urmince a to podľa registra CKN ako parc. č. 3839/1 –t.t.p. vo výmere 26  697 m2 a parc. č. 3849/1 
t.t.p. vo výmere 5655 m2 a podľa vypracovaného GP č. 36319830-035/12 ide o novozakreslené parc. 
č. 3849/12– t.t.p. vo výmere 322 m2 , ktorú obec odpredáva za cenu 7,112 €/m2, čo predstavuje 
čiastku 2290 €. O návrhu dala starostka obce hlasovať. 
 
Za                               : 5 
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Proti                           : 0 
Zdržali sa hlasovania : 0 
 
Odpredaj pozemku na základe priameho predaja poslanci schválili. 
 
3. Starostka obce predniesla návrh na predaj pozemku v zmysle §-u 9a, ods. 8, písm.b/ zákona č. 
138/91 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien pre vlastníkov rekreačných chát a uzatvorením 
kúpnych zmlúv a dohody o zriadení osobného záväzku pre: 
 

- Jána Jakuba, rod. Jakuba, nar. 17.7.1954 a manželku Máriu Jakubovú rod. Bartekovú, 
nar.19.6.1954 obaja trvale bytom Bernoláková 2070/7, Topoľčany a to podľa registra 
CKN ako parc. č. 2582/35–t.t.p. vo výmere 365 m2 a podľa registra EKN ako parc.č. 
2582-t.t.p. vo výmere 8 m2 a podľa vypracovaného GP č. 36319830-183/11 ide 
o novozakreslené parc. č. 2582/72 – t.t.p. vo výmere 75m2 a podľa registra CKN 
 parc. č. 2582/5-zast.pl. a nádvoria vo výmere 33 m2  , ktoré obec odpredáva za cenu 
7€/m2, čo predstavuje čiastku 756 €. Predmetný pozemok tvorí priľahlý pozemok 
k už zastavanému pozemku stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa a táto svojim 
umiestnením a využitím tvorí nedeliteľný celok so stavbou hlavnou. O návrhu dala 
starostka hlasovať. 

  
Za                               : 5 
Proti                           : 0 
Zdržali sa hlasovania : 0 
 
Poslanci schválili odpredaj pozemkov. 
 
4. Michal Glos preniesol poslancom OZ VZN č. 2/2012, č.3/2012, č.4/2012, č.5/2012 a č.6.2012. 
Poslanci tieto VZN dostali na prerokovanie aj elektronickou poštou. O VZN obce  dala starostka  
obce hlasovať jednotlivo. 
 
- VZN č.2/2012 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských 
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Prašice. 
 
 
Za                               : 5 
Proti                           : 0 
Zdržali sa hlasovania : 0 
 
VZN č. 2/2012 poslanci schválili. 
 
- VZN č.3/2012 o evidencii a spoplatňovaní malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území obce 
Prašice a rekreačnej oblasti Duchonka. 
 
Za                               : 5 
Proti                           : 0 
Zdržali sa hlasovania : 0 
 
VZN č. 3/2012 poslanci schválili. 
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- VZN č.4/2012 o podmienkach držania psov na území obce Prašice a rekreačnej oblasti Duchonka. 
 
Za                               : 5 
Proti                           : 0 
Zdržali sa hlasovania : 0 
 
VZN č. 4/2012 poslanci schválili. 
 
- VZN č.5/2012 o miestnych daniach. 
 
Za                               : 5 
Proti                           : 0 
Zdržali sa hlasovania : 0 
 
VZN č. 5/2012 poslanci schválili. 
 
- VZN č.6/2012 o poplatkoch za TKO a drobné stavebné  odpady na území obce Prašice a rekreačnej 
oblasti Duchonka. 
 
Za                               : 5 
Proti                           : 0 
Zdržali sa hlasovania : 0 
 
VZN č. 6/2012 poslanci schválili. 
 
 
K bodu  č.9 

1. V interpelácii poslancov vystúpil Ing. Jozef Michalka a položil otázky: Kedy sa bude kosiť 
chodník smerom na Duchonku? Na otázku odpovedala starostka obce, že v blízkej dobe bude 
okolie chodníka na Duchonke vyčistené. 

                                     
K bodu č.10 
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie. 
 
K bodu č. 11 
 
Starostka obce poďakovala prítomným za účasť a 12. riadne zasadnutie OZ ukončila. 
 
 
 Ing. Katarína Bruchatá                                                                             Erika Nemešová 
      prednostka  OcÚ                                                                                   starostka  obce 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
   Ing. Bystrík Hrutka                     ............................................ 
 
   Mgr. Lýdia Marková                   .......................................... 
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  Zapísal: Michal Glos                   .............................................                                                                                 


