Zápisnica
z 2. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Prašice, konaného dňa 17.12.2018
Prítomní poslanci a hostia podľa prezenčnej listiny

Program:
1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Rozpočtové opatrenie obce XIV/2018
4. Správa hlavnej kontrolórky obce 11/2018
5. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2019
6. Schválenie harmonogramu zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2019
7. Voľba členov komisií obecného zastupiteľstva
8. Návrh na schválenie platu starostky obce
9. Návrh na zrušenie uznesení obecného zastupiteľstva č. 263/2017 zo dňa 27.4.2017 a uznesenia čl.
367/2018 bod 2/ zo dňa 16.8.2018
10. Rôzne
- Návrh na odpredaj pozemkov žiadateľom
- Schválenie zámeru prenájmu nebytových priestorov obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
- Schválenie zámeru priameho prenájmu nebytových priestorov obce
11. Diskusia a interpelácia poslancov
12. Návrh na uznesenie, ukončenie zasadnutia
K bodu č.1 Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Starostka obce Erika Nemešová privítala poslancov obecného zastupiteľstva a ostatných prítomných.
Konštatovala, že 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva za zúčastňuje 6 poslancov, takže obecné
zastupiteľstvo je uznášania schopne.
Starostka obce poverila vedením zápisnice Michala Glosa a za overovateľov zápisnice Jozefa Šimona a Ing.
Jozefa Michalku.
K bodu č.2 Schválenie programu zasadnutia
Starostka navrhla, aby sa rokovanie riadilo ďalej týmto programom:
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia
Rozpočtové opatrenie obce XIV/2018
Správa hlavnej kontrolórky obce 11/2018
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2019
Schválenie harmonogramu zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2019
Voľba členov komisií obecného zastupiteľstva
Návrh na schválenie platu starostky obce
Návrh na zrušenie uznesení obecného zastupiteľstva č. 263/2017 zo dňa 27.4.2017 a uznesenia
čl. 367/2018 bod 2/ zo dňa 16.8.2018
10. Rôzne
- Návrh na odpredaj pozemkov žiadateľom
- Schválenie zámeru prenájmu nebytových priestorov obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
- Schválenie zámeru priameho prenájmu nebytových priestorov obce
11. Diskusia a interpelácia poslancov
12. Návrh na uznesenie, ukončenie zasadnutia

Starostka vyzvala poslancov na doplnenie programu. Poslanci nemali žiadne pripomienky a nedoplnili
žiadny bod programu a nenavrhli zmeny . Následne dala starostka hlasovať:
Uznesenie č. 12/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
Schvaľuje:
program 2.rokovania OZ nasledovne
Program:
Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia
Rozpočtové opatrenie obce XIV/2018
Správa hlavnej kontrolórky obce 11/2018
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2019
Schválenie harmonogramu zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2019
Voľba členov komisií obecného zastupiteľstva
Návrh na schválenie platu starostky obce
Návrh na zrušenie uznesení obecného zastupiteľstva č. 263/2017 zo dňa 27.4.2017
a uznesenia čl. 367/2018 bod 2/ zo dňa 16.8.2018
10. Rôzne
Návrh na odpredaj pozemkov žiadateľom
Schválenie zámeru prenájmu nebytových priestorov obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Schválenie zámeru priameho prenájmu nebytových priestorov obce
11. Diskusia a interpelácia poslancov
12. Návrh na uznesenie, ukončenie zasadnutia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

-

Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/6/4
Hlasovanie:
za:

/ Mgr. Marková, Detko, Lacika, Šimon
Ing. Michalka, , Ing. Malinková/
proti:
0
zdržal sa: 0

K bodu č.3 Rozpočtové opatrenie obce XIV/2018
Ing. Bruchatá, prednostka obecného úradu predložila na schválenie rozpočtové opatrenie č. XIV/2018.
Dokumenty boli poslancom zaslané elektronicky. K predloženému materiálu poslanci nemali žiadne dotazy
ani pripomienky.
K rozpočtovému opatreniu podala svoje stanovisko Ing. Mária Hrubá, hlavná kontrolórka obce.
Starostka obce dala o rozpočtovom opatrení č. XIV/2018 hlasovať:
Uznesenie č. 13/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
berie na vedomie:
-

stanovisko hlavnej kontrolórky obce k rozpočtovému opatreniu č. XIV/2018

schvaľuje:
-

rozpočtové opatrenie č. XIV/2018 s nasledovnými zmenami

Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/6/4
Hlasovanie:
za:

/ Mgr. Marková, Detko, Lacika, Šimon
Ing. Michalka, , Ing. Malinková/
proti:
0
zdržal sa: 0

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. XIV/2018 - REKAPITULÁCIA

PRÍJMY
Schválený rozpočet
Bežné
Kapitálové
Finančné operácie
Základná škola - bežné
Základná škola - fin. oper.

CELKOM

Upravený rozpočet

Rozpočtové opatrenie
č.
XIV/2018
Zvýšenie
+

Rozpočtové
opatrenie č.
XIV/2018
Zníženie

-

ROZPOČET po
rozpočtovom
opatrení
č. XIV/2018

1 420 830,00

1 514 365,00

24 460,00

11 740,00

1 527 085,00

13 600,00

82 700,00

6 300,00

0,00

89 000,00

360,00

86 085,00

0,00

49 040,00

37 045,00

113 455,00

115 365,00

110,00

1 880,00

113 595,00

200,00

200,00

0,00

125,00

75,00

1 548 445,00

1 798 715,00

30 870,00

62 785,00

1 766 800,00
1 766 800,00

VÝDAVKY
Schválený rozpočet
Bežné

Upravený rozpočet

Rozpočtové opatrenie
č.
XIV/2018
Zvýšenie
+

Rozpočtové
opatrenie č.
XIV/2018
Zníženie

-

ROZPOČET po
rozpočtovom
opatrení
č. XIV/2018

542 570,00

594 940,00

19 035,00

41 470,00

572 505,00

Kapitálové

75 035,00

182 480,00

0,00

66 080,00

116 400,00

Finančné operácie

90 200,00

84 745,00

0,00

35,00

84 710,00

820 540,00

855 630,00

47 625,00

54 145,00

849 110,00

20 100,00

16 945,00

0,00

12 580,00

4 365,00

CELKOM
1 548 445,00
Rozpočet po rozp. opatr. č. XIV/2018

1 734 740,00

66 660,00

174 310,00

1 627 090,00

Základná škola - bežné
Základná škola - kapitálové

Príjmy

1 766 800,00

Výdavky

1 627 090,00

Rozdiel: + prebytok

139 710,00 139 710,00

Bežný rozpočet:
Príjmy
Výdavky
Rozdiel: + prebytok

1 640 680,00
1 421 615,00
219 065,00

Kapitálový rozpočet:
Príjmy
Výdavky
Rozdiel: - schodok

89 000,00
120 765,00
-31 765,00

FO rozpočet:
Príjmy
Výdavky
Rozdiel: - schodok

37 120,00
84 710,00
-47 590,00

K bodu č.4 Správa hlavnej kontrolórky obce 11/2018
Starostka predložila poslancom správu hlavnej kontrolórky obce Prašice č. 11 o plnení uznesení Obecného
zastupiteľstva Obce Prašice za rok 2018. Správa bola poslancom zaslaná aj elektronicky. Poslanci vzali
správu na vedomie.
Uznesenie č. 14/2018:
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
Berie na vedomie
Správu hlavnej kontrolórky obce Prašice č. 11
Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/6/4
Hlasovanie:
za:

/ Mgr. Marková, Detko, Lacika, Šimon
Ing. Michalka, , Ing. Malinková/
proti:
0
zdržal sa: 0

K bodu č.5 Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2019
Starostka obce predniesla Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2019. Plán bol zverejnený
a taktiež zaslaný poslancom na schválenie.
Starostka obce dala o návrhu hlasovať:
Uznesenie č. 15/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
schvaľuje:
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2019
Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/6/4
Hlasovanie:
za:

/ Mgr. Marková, Detko, Lacika, Šimon
Ing. Michalka, , Ing. Malinková/
proti:
0
zdržal sa: 0

K bodu č.6 Schválenie harmonogramu zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2019
Starostka obce predniesla na schválenie harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2019.
Harmonogram bol poslancom zaslaný aj elektronicky.
Starostka obce dala o návrhu hlasovať:
Uznesenie č. 16/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov

schvaľuje:
Harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2019
Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/6/4
Hlasovanie:
za:

/ Mgr. Marková, Detko, Lacika, Šimon
Ing. Michalka, , Ing. Malinková/
proti:
0
zdržal sa: 0

K bodu č.7 Voľba členov komisií obecného zastupiteľstva
Starostka predložila poslancom návrhy na schválenie členov a zapisovateľov jednotlivých komisií
nasledovne:
Ekonomická komisia a správy majetku – predseda Ing. Mária Malinková
členovia: Jana Štefkovičová, Marta Bariaková
zapisovateľka: Lýdia Miková
Komisia výstavby, životného prostredia a územného plánovania – predseda Ing. Jozef Michalka
členovia: Zdenko Hrubý, Jozef Šimon, Peter Novotný
zapisovateľ: Michal Glos
Komisia pre ochranu verejného poriadku – predseda Pavol Lacika
členovia: Mgr. Miloš Mik, Ing. Bystrík Hrutka, Iveta Štefkovičová, Mária Novotná
zapisovateľka: Mgr. Karin Šimková
Komisia kultúry a vzdelávania mládeže – predseda Mgr. Lýdia Marková
členovia: Drahoslava Dolinková, Peter Detko, Mária Novotná, Mgr. Renáta Miková
zapisovateľka: Stanislava Dojčárová
Následne dala starostka hlasovať:
Uznesenie č. 17/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov

volí:
členov Ekonomickej komisie a správy majetku v zložení Jana Štefkovičová, Marta Bariaková
zapisovateľka: Lýdia Miková
Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/6/4
Hlasovanie:
za:

/ Mgr. Marková, Detko, Lacika, Šimon
Ing. Michalka, , Ing. Malinková/
proti:
0
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 18/2018

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

volí:
členov Komisie výstavby, životného prostredia a územného plánovania v zložení Zdenko Hrubý, Jozef
Šimon, Peter Novotný
zapisovateľ: Michal Glos
Prítomnosť /Kvórum/: 6/4
Hlasovanie:

/ Mgr. Marková, Detko, Lacika, Šimon
Ing. Michalka, , Ing. Malinková/
proti:
0
zdržal sa: 0
za:

Uznesenie č. 19/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov

volí:
členov Komisie pre ochranu verejného poriadku v zložení Mgr. Miloš Mik, Ing. Bystrík Hrutka, Iveta
Štefkovičová, Mária Novotná
zapisovateľka: Mgr. Karin Šimková
Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/6/4
Hlasovanie:
za:

/ Mgr. Marková, Detko, Lacika, Šimon
Ing. Michalka, , Ing. Malinková/
proti:
0
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 20/2018

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

volí:
členov Komisie kultúry a vzdelávania mládeže v zložení Drahoslava Dolinková, Peter Detko, Mária
Novotná, Mgr. Renáta Miková
zapisovateľka: Stanislava Dojčárová
Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/6/4
Hlasovanie:
za:

/ Mgr. Marková, Detko, Lacika, Šimon
Ing. Michalka, , Ing. Malinková/
proti:
0
zdržal sa: 0

K bodu č.8 Návrh na schválenie platu starostky obce
Predsedníčka ekonomickej komisie Ing. Mária Malinková predložila poslancom v zmysle § 4 ods. 2 zákona
č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov návrh o zvýšenie minimálneho platu starostky obce o 30% s účinnosťou od 1.1.2019.
Starostka dala o predloženom návrhu hlasovať:
Uznesenie č. 21/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
určuje:
zvýšenie minimálneho platu starostky obce o 30% s účinnosťou od 1.1.2019 v zmysle § 4 ods. 2 zákona č.
253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
neskorších predpisov
Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/6/4
Hlasovanie:
za:

/ Mgr. Marková, Detko, Lacika, Šimon
Ing. Michalka, , Ing. Malinková/
proti:
0
zdržal sa: 0

K bodu č.9 Návrh na zrušenie uznesení obecného zastupiteľstva č. 263/2017 zo dňa 27.4.2017 a uznesenia
čl. 367/2018 bod 2/ zo dňa 16.8.2018
1. Starostka predložila návrh na zrušenie Uznesenia č. 263/2017 zo zasadnutia OZ, ktoré sa konalo 27.4.2017.
Obecné zastupiteľstvo schválilo odpredaj pozemku parc. č. 3553/23 zast. plochy a nádvoria o výmere 65 m2
pre žiadateľa Slovácke vodárne, a.s Uherské Hradište. Jedná sa o pozemok pod bungalovom, ktorý žiadateľ
neodkúpil a už ani nemá záujem tento pozemok odkúpiť. Na základe hore uvedených skutočností je potrebné
uznesenie 263/2017 zrušiť. Starostka dala následne hlasovať:
Uznesenie č. 22/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
ruší:
uznesenie č. 263/2017 v plnom rozsahu
Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/6/4
Hlasovanie:
za:

/ Mgr. Marková, Detko, Lacika, Šimon
Ing. Michalka, , Ing. Malinková/
proti:
0
zdržal sa: 0

1. Starostka predložila návrh na zmenu Uznesenia č. 367/2018 z 26. zasadnutia OZ, ktoré sa konalo
16.8.2018. Obecné zastupiteľstvo schválilo použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške
69 000 Eur, ale nakoľko sa stavebné práce nestihnú zrealizovať do konca roka 2018, je potrebné upraviť hore
uvedené uznesenie. Starostka obce dala o zmene uznesenia hlasovať:

Uznesenie č. 23/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
schvaľuje:
zmenu Uznesenia č. 367/2018 z 26. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Prašice zo dňa 16.8.2018
o znížení výšky použitia finančných prostriedkov z rezervného fondu z hodnoty 69 000 Eur na hodnotu
20 000 Eur na úhradu nákladov na realizáciu investičných akcií:
1. Stavebné úpravy Zdravotného strediska /stavebné úpravy sociálnych zariadení, bezbariérový
vstup, podlahy/ vo výške 20 000,00 EUR/pôvodná výška 29 000 Eur/. Investičnú akciu realizuje
spoločnosť Hermann SK s.r.o. Tovarníky.
2. Stavebné úpravy Domu smútku / stavebné úpravy sociálnych zariadení, prístrešok, fasáda/ vo
výške 0 EUR /pôvodná výška 40 000 EUR. /. Na investičnú akciu je vypracovaný rozpočet
a bude vykonaný výber dodávateľa, ktorý bude realizovať stavebné úpravy v roku 2019.
Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/6/4
Hlasovanie:
za:

/ Mgr. Marková, Detko, Lacika, Šimon
Ing. Michalka, , Ing. Malinková/
proti:
0
zdržal sa: 0

K bodu č.10 Rôzne - Návrh na odpredaj pozemkov žiadateľom
1. Starostka obce predložila poslancom návrh na predaj pozemku v zmysle §-9a, ods.8 písm.b/zákona č.
138/91 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien pre vlastníkov rekreačnej chaty a uzatvorenie kúpnej
zmluvy pre Mgr. Františka Kočiša, rod. Kočiša, nar. 19.5.1950 a manž. Jarmilu Kočišovú, rod. Valovičovú,
nar. 17.9.1948 obaja trvale bytom Brigádnická 4587/12, Piešťany, a to podľa registra CKN ako parc. č.
3548/1, ostatné plochy vo výmere 52309 m2, ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1
a podľa vypracovaného GP č. 48243337-154/2018 ide o novozakreslenú parc. č. 3548/328 – ostatné plochy vo
výmere 179 m2 , ktorú obec odpredáva za cenu 7 €/m2, čo predstavuje čiastku 1253 €. Predmetný pozemok
tvorí priľahlý pozemok k pozemkom vo vlastníctve nadobúdateľa a tieto svojim umiestnením a využitím
tvoria nedeliteľný celok so stavbou hlavnou.
Následne dala starostka obce o návrhu hlasovať:
Uznesenie č. 24/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
schvaľuje:
predaj pozemku v zmysle §-9a, ods.8 písm.b/zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien
pre vlastníkov rekreačnej chaty a uzatvorenie kúpnej zmluvy pre Mgr. Františka Kočiša, rod. Kočiša, nar.
19.5.1950 a manž. Jarmilu Kočišovú, rod. Valovičovú, nar. 17.9.1948 obaja trvale bytom Brigádnická
4587/12, Piešťany, a to podľa registra CKN ako parc. č. 3548/1 ostatné plochy vo výmere 52309 m2, ktorej
je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 48243337-154/2018 ide
o novozakreslenú parc. č. 3548/328 – ostatné plochy vo výmere 179 m2, ktorú obec odpredáva za cenu
7 €/m2, čo predstavuje čiastku 1253 €. Predmetný pozemok tvorí priľahlý pozemok k pozemkom vo
vlastníctve nadobúdateľa a tieto svojim umiestnením a využitím tvoria nedeliteľný celok so stavbou hlavnou

Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/6/4
Hlasovanie:
za:

/ Mgr. Marková, Detko, Lacika, Šimon
Ing. Michalka, , Ing. Malinková/
proti:
0
zdržal sa: 0

2. Starostka obce predložila poslancom návrh na predaj pozemku v zmysle §-9a, ods.8 písm.b/zákona č.
138/91 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien pre vlastníkov rekreačnej chaty a uzatvorenie kúpnej
zmluvy v 1/ rade pre Ing. Petra Dvoráka, rod. Dvoráka, nar. 30.10.1969 trvale bytom Jaselská 2044/39,
Topoľčany a v 2/ rade pre Ing. Ivanu Dvorákovú rod. Dvorákovú, nar. 19.10.1981 trvale bytom J.Matušku
2250/16, Topoľčany a to podľa registra CKN ako parc. č. 3548/1, ostatné plochy vo výmere 52309 m2,
ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 48243337-154/2018
ide o novozakreslené parc. č. 3548/329 – ostatné plochy vo výmere 47 m2 a parc. č. 3548/330 – ostatné
plochy vo výmere 86 m2 , ktoré obec odpredáva pre kupujúcich v 1/ a v 2/ rade u každého v podiele ½-iny
za cenu 7 €/m2, čo predstavuje čiastku 931 €. Predmetný pozemok tvorí priľahlý pozemok k pozemkom vo
vlastníctve nadobúdateľa a tieto svojim umiestnením a využitím tvoria nedeliteľný celok so stavbou hlavnou.
Následne dala starostka obce o návrhu hlasovať:
Uznesenie č. 25/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
schvaľuje:
predaj pozemku v zmysle §-9a, ods.8 písm.b/zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien
pre vlastníkov rekreačnej chaty a uzatvorenie kúpnej zmluvy v 1/ rade pre Ing. Petra Dvoráka, rod.
Dvoráka, nar. 30.10.1969 trvale bytom Jaselská 2044/39, Topoľčany a v 2/ rade pre Ing. Ivanu Dvorákovú
rod. Dvorákovú, nar. 19.10.1981 trvale bytom J. Matušku 2250/16, Topoľčany a to podľa registra CKN ako
parc. č. 3548/1, ostatné plochy vo výmere 52309 m2, ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele
1/1 a podľa vypracovaného GP č. 48243337-154/2018 ide o novozakreslené parc. č. 3548/329 – ostatné
plochy vo výmere 47 m2 a parc. č. 3548/330 – ostatné plochy vo výmere 86 m2 , ktoré obec odpredáva pre
kupujúcich v 1/ a v 2/ rade u každého v podiele ½-iny za cenu 7 €/m2, čo predstavuje čiastku 931 €.
Predmetný pozemok tvorí priľahlý pozemok k pozemkom vo vlastníctve nadobúdateľa a tieto svojim
umiestnením a využitím tvoria nedeliteľný celok so stavbou hlavnou.
Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/6/4
Hlasovanie:
za:

/ Mgr. Marková, Detko, Lacika, Šimon
Ing. Michalka, , Ing. Malinková/
proti:
0
zdržal sa: 0

K bodu č.10 Rôzne - Schválenie zámeru prenájmu nebytových priestorov obce z dôvodu hodného
osobitného zreteľa
Starostka obce predložila poslancom návrh zámeru prenájmu nebytových priestorov v zmysle § 9a ods.9
písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov - prenájom majetku obce
z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Jedná sa o nehnuteľnosť zapísanú na LV č. 1536 na parc. č. 3136/45 –
Požiarna zbrojnica súpisné číslo 209. Nebytové priestory sa nachádzajú na prízemí budovy o celkovej
rozlohe 70,84 m2 a budú prenajaté DHZ Prašice za účelom stretávania sa, uskladnenia hasičskej techniky
a dokumentácie. Následne dala starostka obce o návrhu hlasovať:

Uznesenie č. 26/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
schvaľuje:
zámer prenájmu nebytových priestorov v zmysle § 9a ods.9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov - prenájom majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Jedná sa
o nehnuteľnosť zapísanú na LV č. 1526 na parc. č. 3136/45 – Požiarna zbrojnica súpisné číslo 209. Nebytové
priestory sa nachádzajú na prízemí budovy o celkovej rozlohe 70,84 m2 a budú prenajaté DHZ Prašice za
účelom stretávania sa, uskladnenia hasičskej techniky a dokumentácie.
Zdôvodnenie:

Dôvodom hodného osobitného zreteľa je skutočnosť, že obec Prašice podporuje DHZ Prašice ako
jednu zo svojich neziskových organizácii a za tým účelom poskytne zrekonštruované nebytové
priestory na ich schôdzkovú činnosť a ďalšie aktivity. Priestory požiarnej zbrojnice sú prednostne
určené pre dobrovoľný hasičský zbor. Obec chce aj touto formou prispieť k tomu, aby sa členovia
DHZ mali kde stretávať, uskutočňovať detské krúžky, skladovať hasičské potreby a techniku.
Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/6/4
Hlasovanie:

/ Mgr. Marková, Detko, Lacika, Šimon
Ing. Michalka, , Ing. Malinková/
proti:
0
zdržal sa: 0
za:

K bodu č.10 Rôzne - Schválenie zámeru priameho prenájmu nebytových priestorov obce
Starostka obce predložila poslancom návrh prenájmu nebytových priestorov v zmysle § 9a ods.9 zákona
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Jedná sa o časť budovy súp. č. 170 na
parcele 152/2, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 145,5 m2 vedenej na LV č. 1526. Výška a účel
zámeru : v zmysle VZN 3/2016. Následne dala starostka obce o návrhu hlasovať:
Uznesenie č. 27/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
schvaľuje:
zámer prenájmu nebytových priestorov v zmysle § 9a ods.9 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov. Jedná sa o časť budovy súp. č. 170 na parcele 152/2 - zastavané plochy

a nádvoria vo výmere 145,5 m2 vedenej na LV č. 1526.
Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/6/4
Hlasovanie:

/ Mgr. Marková, Detko, Lacika, Šimon
Ing. Michalka, , Ing. Malinková/
proti:
0
zdržal sa: 0
za:

K bodu č.11 Diskusia a interpelácia poslancov
Poslanec Jozef Šimon vniesol dotaz ohľadom tribúny v priestoroch telocvične, ktorá bola v minulosti
zrušená a v súčasnosti veľmi chýba. Starostka obce uviedla, že vykoná prieskum ponúk na trhu
a v spolupráci s vedením ZŠsMŠ, ktoré má telocvičňu v správe, bude hľadať možnosti na vybudovanie novej
tribúny v priestoroch telocvične.
Poslanec Peter Detko ako predseda kynologického klubu vzniesol dotaz ohľadom prenajatých nebytových
priestorov bývalých šatní, ktoré obec odpredala Poľovníckemu združeniu Brezina Prašice.
Starostka obce uviedla, že vedenie PZ Brezina netrvá na okamžitom uvoľnení odkúpených priestorov.
V priebehu roka 2019 obec nájde vhodné priestory pre činnosť kynologického klubu.
K bodu č.12 Záver
Starostka obce poďakovala poslancom za aktívnu účasť na 2. rokovaní OZ a toto rokovanie ukončila.

Ing. Katarína Bruchatá
prednostka obce

Erika Nemešová
starostka obce

Overovatelia zápisnice:

Ing. Jozef Michalka

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

Jozef Šimon

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

Zapisovateľ : Michal Glos

