
Zápisnica 

  z 29. rokovania Obecného zastupiteľstva  Obce Prašice, konaného dňa 14.8.2014.
Prítomní :   Erika Nemešová, starostka obce
Prítomní poslanci: 
Ing. Bystrík Hrutka
Ing. Roman Bruchatý
Ing. Mária Malinková
Ing. Jozef  Michalka
Mgr. Lýdia Marková
Mgr. Ján Grznár

Neprítomní poslanci:                            
Mgr. Ľubomír Paulovič

Ďalší prítomní:                           
Ing. Katarína Bruchatá
Glos Michal

Verejnosť: 
                          
Program:

1. Otvorenie, schválenie programu rokovania
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej 
3. Určenie pracovného úväzku starostu obce Prašice na celé funkčné obdobie pre voľby do orgánov 

samosprávy (§ 11 ods. 3 zákona SRN č. 369/1990 Zb. V znení neskorších  predpisov) a 
Určenie volebných obvodov a počtu  poslancov obecného zastupiteľstva pre voľby do orgánov samosprávy v 
roku 2014 ( § 11 ods. 4 písm. i/ zákona  SRN č. 369/1990 Zb. V znení neskorších predpisov)

4. Návrh  monitorovacej správy k programovému rozpočtu za I. Polrok 2014
5. Diskusia a interpelácia poslancov
6. Záver 

K     bodu č.1 Otvorenie zasadnutia

Starostka obce Erika Nemešová privítala poslancov  obecného zastupiteľstva a ostatných prítomných.

Starostka konštatovala, že poslanci sú prítomní v počte 6 a OZ je uznášania schopné.

K     bodu č.2 Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej a mandátovej komisie

Overovatelia zápisnice: Ing. Bystrík Hrutka, Ing. Jozef Michalka
Návrhová komisia: Ing. Roman Bruchatý,  Ing. Jozef Michalka,Mgr. Lýdia Marková

Zapisovateľ: Michal Glos
Hlasovanie:       
                                                                     za:            6
                                                                     proti:        0
                                                                     zdržal sa:  0

Starostka vyzvala poslancov na  doplnenie programu. Poslanci nemali žiadne pripomienky  a nedoplnili 
žiadny bod programu a  nenavrhli zmeny .



Obecné zastupiteľstvo Obce Prašice

schvaľuje
program rokovania bez zmien.
Hlasovanie:                                                  za:            6
                                                                     proti:        0
                                                                     zdržal sa:  0

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
Program:

1. Otvorenie, schválenie programu rokovania
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej 
3. Určenie pracovného úväzku starostu obce Prašice na celé funkčné obdobie pre voľby do orgánov 

samosprávy (§ 11 ods. 3 zákona SRN č. 369/1990 Zb. v znení neskorších  predpisov) a
Určenie volebných obvodov a počtu  poslancov obecného zastupiteľstva pre voľby do orgánov samosprávy v 
roku 2014 ( § 11 ods. 4 písm. i/ zákona  SRN č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov)

4. Návrh  monitorovacej správy k programovému rozpočtu za I. Polrok 2014
5. Diskusia a interpelácia poslancov
6. Záver 

K bodu č.3   Určenie pracovného úväzku starostu obce Prašice na celé funkčné obdobie pre voľby do 
orgánov samosprávy (§ 11 ods. 3 zákona SRN č. 369/1990 Zb. V znení neskorších  predpisov)   a
Určenie volebných obvodov a počtu  poslancov obecného zastupiteľstva pre voľby do orgánov samosprávy 
v roku 2014 ( § 11 ods. 4 písm. i/ zákona  SRN č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov)

Starostka obce  predniesla poslancom v zmysle harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb 
do orgánov samosprávy v roku 2014 návrh na určenie pracovného úväzku starostu obce a to  na celé funkčné 
obdobie. Poslanci  v diskusii vyjadrili, aby aj ďalšie volebné obdobie  bol pracovný úväzok starostu  obce  
Prašice na  100%. Starostka dala následne hlasovať:

Uznesenie č. 183/2014:

Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov

Hlasovanie                za:             6
                                   proti:        0
                                   zdržal sa: 0

1/
určuje:

podľa § 11 ods. 4 písm. i/  zák. SNR č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, že vo volebnom období  
2015-2019 bude starosta obce vykonávať funkciu v celom rozsahu / na plný úväzok/

Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov

Hlasovanie                za:             6
                                   proti:        0
                                   zdržal sa: 0



2/
určuje:

podľa § 11 ods. 3 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov jeden volebný 
obvod  pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2014 a sedem poslancov obecného zastupiteľstva

K bodu č.4   Návrh  monitorovacej správy k programovému rozpočtu za I. Polrok 2014

Ing. Bruchatá   v tomto bode  predniesla poslancom na  schválenie Monitorovaciu správu k programovému 
rozpočtu Obce Prašice za I. polrok 2014.   Poslanci nemali žiadne výhrady k horeuvedenej správe a tak  
starostka dala hlasovať:

Uznesenie č. 184/2014:

Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov

Hlasovanie                za:             6
                                   proti:        0
                                   zdržal sa: 0
schvaľuje:

Monitorovaciu správu k programovému rozpočtu Obce Prašice za I. polrok 2014

K bodu č.5   Diskusia a interpelácia poslancov

Poslanci nemali žiadne pripomienky ani otázky

K bodu č.6   Záver 

Starostka na záver  poďakoval za účasť a  29. rokovanie OZ ukončila.

             Ing. Katarína Bruchatá                                                          Erika Nemešová
               prednostka obce                                                                     starostka  obce

Overovatelia zápisnice:

Ing. Jozef Michalka                                 .............................................

Ing. Bystrík Hrutka                                 ............................................
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