Zápisnica
z 27. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Prašice, konaného dňa 9.4.2014.
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:
Glos Michal
Verejnosť:
Program:
1. Otvorenie, schválenie programu rokovania
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
3. Správa pracovnej komisie pre kontrolu prihlášok na voľbu hlavného kontrolóra
4. Voľba hlavného kontrolóra
5. Návrh Územného plánu obce Prašice – Zmeny a doplnky č.1
6. Návrh VZN č. 1/2014 o vyhlásení záväzných častí Územného plánu obce Prašice
7. Správa o podanom daňovom priznaní za rok 2013
8. Správa o príprave na letnú turistickú sezónu
9. Rôzne:
 žiadosti o prenájom nebytových priestorov v majetku obce
 návrh na schválenie platu starostky
 žiadosti o predaj pozemkov v okolí rekreačných chát
 žiadosť spisovateľky Zdenky Lacikovej o podporu vydania knihy
 ponuky p. Vladimíra Simona z Brna na odpredaj pozemku parc. č. 2549
 použitie rezervného fondu obce Prašice
 informácia o rozpočtovom opatrení č. 2/2014
10. Diskusia a interpelácia poslancov
11. Záver
K bodu č.1 Otvorenie zasadnutia
Starostka obce Erika Nemešová privítala poslancov Obecného zastupiteľstva a ostatných prítomných.
Ospravedlnení poslanci: Mgr. Ľubomír Paulovič
Starostka konštatovala, že poslanci sú prítomní v počte 6 a OZ je uznášania schopné.

K bodu č.2 Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Overovatelia zápisnice: Mgr. Lýdia Marková, Mgr. Ján Grznár
Návrhová komisia:, Ing. Bystrík Hrutka, Ing. Jozef Michalka, Ing. Mária Malinková
Zapisovateľ: Michal Glos
Hlasovanie:

za:
6
proti:
0
zdržal sa: 0
Starostka vyzvala poslancov na prípadnú zmenu alebo 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 komisie
3. Správa pracovnej komisie pre kontrolu prihlášok na voľbu hlavného kontrolóra
4. Voľba hlavného kontrolóra
5. Návrh Územného plánu obce Prašice – Zmeny a doplnky č.1
6. Návrh VZN č. 1/2014 o vyhlásení záväzných častí Územného plánu obce Prašice
7. Správa o podanom daňovom priznaní za rok 2013
8. Správa o príprave na letnú turistickú sezónu
9. Rôzne:
 žiadosti o prenájom nebytových priestorov v majetku obce
 návrh na schválenie platu starostky
 žiadosti o predaj pozemkov v okolí rekreačných chát
 žiadosť spisovateľky Zdenky Lacikovej o podporu vydania knihy
 ponuky p. Vladimíra Simona z Brna na odpredaj pozemku parc. č. 2549
 použitie rezervného fondu obce Prašice
 informácia o rozpočtovom opatrení č. 2/2014
10. Diskusia a interpelácia poslancov
11. Záver
K bodu č.3 Správa pracovnej komisie pre kontrolu prihlášok na voľbu hlavného kontrolóra
Predseda pracovnej komisie pre kontrolu prihlášok na voľbu hlavného kontrolóra predniesol poslancom
správu, kde informoval poslancov, že v stanovenom termíne bola doručená iba jedna obálka so žiadosťou.
Ďalej oboznámil poslancov s postupom kontroly prihlášky a skonštatoval, že prihláška Ing. Márie Hrubej
spĺňa všetky náležitosti v zmysle zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a
uznesenia Obecného zastupiteľstva č.111/2014 zo dňa 13.2.2014. Preto komisia odporúča pokračovať vo
voľbe hlavného kontrolóra obce Prašice na zasadnutí OZ .
Uznesenie č. 128/2014:
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 pracovnej komisie pre kontrolu prihlášok na voľbu hlavného kontrolóra
K bodu č.4 Voľba hlavného kontrolóra
Starostka obce po predložení správy pracovnej komisie k voľbe hlavného kontrolóra pristúpila ku konečnej
voľbe a dala hlasovať:
Uznesenie č. 129/2014:
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

volí:
Ing. Máriu Hrubú do funkcie hlavného kontrolóra obce s nástupom do práce dňa 18.4.2014 na ustanovený
týždenný pracovný čas 11,25 hod./ 30% pracovný úväzok/
K bodu č.5 a č.6 Návrh Územného plánu obce Prašice – Zmeny a doplnky č.1 a Návrh VZN č. 1/2014 o
vyhlásení záväzných častí Územného plánu obce Prašice
Starostka obce predniesla poslancom na schválenie konečnú verziu Územného plánu obce Prašice – Zmeny a
doplnky č.1 .Starostka oboznámila poslancov z rozhodnutím Okresného úradu v Nitre a taktiež informovala ,
že obec akceptovala všetky pripomienky a námietky dotknutých orgánov ako aj chatárov z RO Duchonka.
Následne poslanci hlasovali:
Hlasovanie

za:
6
proti:
0
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 130/2014:

Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov
konštatuje, že:
a/ pripomienky zo strany dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých právnických osôb sú v územnom
pláne obce Prašice akceptované,
b/ schválený územný plán sa člení na záväznú a smernú časť. V záväznej časti územnoplánovacej
dokumentácie sú ustanovené plochy pre verejnoprospešné stavby, na vykonanie asanácie a pre chránené časti
krajiny.
akceptuje:
stanovisko Okresného úradu v Nitre, k zmenám a doplnkom č. 1 územnoplánovacej dokumentácie č. OUNR-OVBP1-2014/016190
schvaľuje:
a/ Územný plán obce Prašice – Zmeny a doplnky č.1
b/ VZN č. 1/2014 o vyhlásení záväzných častí Územného plánu obce Prašice

ukladá obci:
a/ obec sústavne sleduje, či sa nezmenili územno-technické, hospodárske a sociálne predpoklady, na ktorých
základe je navrhnutá koncepcia organizácie územia. Ak dôjde k zmene predpokladov, alebo je potrebné
umiestniť verejnoprospešné stavby, obec obstará doplnok a zmenu územnoplánovacej dokumentácie
b/ pravidelne, najmenej však raz za štyri roky preskúmať schválený územný plán obce Prašice, či nie sú
potrebné jeho zmeny alebo doplnky alebo obstaranie nového územného plánu
c/ obec obstará zmenu alebo doplnok územného plánu obce, ak je potrebné na zosúladenie s územným
plánom regiónu alebo s jeho zmenami a doplnkami
d/ obec vyhotoví o obsahu územného plánu registračný list, ktorý spolu s kópiou uznesenia o schválení doručí
Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
e/ obec zverejni záväzné časti územnoplánovacej dokumentácie spolu s VZN
 vyvesením na úradnej tabuli najmenej na 15 dní, ako aj iným mieste obvyklým spôsobom
 doručením dotknutým orgánom štátnej správy
f/ uložiť schválený územný plán obce na Obecnom úrade, stavebnom úrade, a na Okresnom úrade v Nitre
K bodu č.7 Správa o podanom daňovom priznaní za rok 2013
Michal Glos predniesol poslancom správu o podanom daňovom priznaní za obec Prašice za kalendárny rok
2013. Informoval poslancov o hospodárskom výsledku ako aj o príjmoch a výdavkoch obce. Taktiež
informoval, že daňové priznanie bolo podané v termíne 26.3.2014. Poslanci vzali správu na vedomie.
Uznesenie č. 131/2014:
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 o podanom daňovom priznaní za rok 2013
K bodu č.8 Správa o príprave na letnú turistickú sezónu
Michal Glos predniesol poslancom správu o príprave na letnú turistickú sezónu , kde informoval poslancov o
pripravovaných akciách a kultúrnych podujatiach. Poslanci vzali správu na vedomie.
Uznesenie č. 132/2014:
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 o príprave na letnu turistickú sezónu 2014
K bodu č.9 Rôzne
1. Starostka obce predniesla poslancom OZ žiadosť o poskytnutie obecného priestoru. Žiadateľmi sú Ing.
Katarína Palušová a Mária Palyhach, ktoré zastupujú „Podpornú skupinu dojčiacich matiek“. Poslanci si

vyžiadali na doplnenie, aby žiadatelia bližšie špecifikovali svoje aktivity v priestoroch Obecného úradu a
taktiež či sú ochotní financovať spotrebu elektrickej energie a plynu.
Uznesenie č. 133/2014:
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:
žiadosť o poskytnutie obecného priestoru. Žiadateľmi sú Ing. Katarína Palušová a Mária Palyhach, ktoré
zastupujú „Podpornú skupinu dojčiacich matiek“ a žiada o doplnenie žiadosti o špecifikáciu aktivít v
priestoroch Obecného úradu
2. Ekonomická komisia, v zastúpení predsedníčky Ing. Malinkovej predniesla návrh na schválenie platu
starostky obce Prašice. Informovala poslancov, že priemerná mzda zamestnanca hospodárstva SR dosiahla v
roku 2013 čiastku 824 a podľa prepočtu a počtu obyvateľov ekonomická komisia navrhuje plat starostky vo
výške 2121 €. Starostka dala o návrhu hlasovať:
Hlasovanie

za:
6
proti:
0
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 134/2014:

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
Informáciu Ekonomickej komisie poverenej hodnotením práce starostky obce a jej odporúčanie, ktorú
predniesla predsedníčka Ekonomickej komisie Ing. Malinková
schvaľuje
Zvýšenie platu starostky o 30 %, t.j. na sumu 2121 eur mesačne
3. Starostka predniesla žiadosť o predaj pozemku v zmysle §-u 9a, ods. 8, písm.b/ zákona č. 138/91 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších zmien pre vlastníka rekreačnej chaty a uzatvorenie kúpnej zmluvy
a dohody o zriadení osobného záväzku pre Mgr. Eriku Pastorkovú , rod. Moravčíkovú, nar.11.8.1954, bytom
Potvorice 198 a to podľa registra CKN ako parc. č. 3548/1 ostatné plochy vo výmere 58 828m2, ktorej je
predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 36319830 - 026/14 ide o
novozakreslené parc. č. 3548/301 ostatné plochy vo výmere 69 m2 , ktorú obec odpredáva za cenu 10 €/m2,
čo predstavuje čiastku 690 €. 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. Starostka dala o odpredaji hlasovať:
Hlasovanie

za:
5
proti:
0
zdržal sa: 1/Mgr. Lýdia Marková/
Uznesenie č. 135/2014:

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 §-u 9a, ods. 8, písm.b/ zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
zmien pre vlastníka rekreačnej chaty a uzatvorenie kúpnej zmluvy a dohody o zriadení osobného záväzku pre
Mgr. Eriku Pastorkovú , rod. Moravčíkovú, nar.11.8.1954, bytom Potvorice 198 a to podľa registra CKN ako
parc. č. 3548/1 ostatné plochy vo výmere 58 828m2, ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele
1/1 a podľa vypracovaného GP č. 36319830 - 026/14 ide o novozakreslené parc. č. 3548/301 ostatné plochy
vo výmere 69 m2 , ktorú obec odpredáva za cenu 10 €/m2, čo predstavuje čiastku 690 €. 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
4. Starostka predniesla žiadosť o predaj pozemku v zmysle §-u 9a, ods. 8, písm.b/ zákona č. 138/91 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších zmien pre vlastníka rekreačnej chaty a uzatvorenie kúpnej zmluvy
a dohody o zriadení osobného záväzku pre Elenu Kubričanovú, rod. Bosákovú, nar. 12.5.1963, bytom
Bernoláková 2036/23, Topoľčany a to podľa registra CKN ako parc. č. 3548/1 ostatné plochy vo výmere
58 828 m2, ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č.
36319830-011/14 ide o novozakreslenú parc. č. 3548/299 ostatné plochy vo výmere 327 m2, ktorú obec
odpredáva kupujúcemu za dohodnutú cenu 7 €/m2, čo predstavuje čiastku 2289 €. 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. Starostka dala o odpredaji hlasovať:
Hlasovanie

za:
5
proti:
0
zdržal sa: 1/Mgr.Lýdia Marková/

Uznesenie č. 136/2014:
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 §-u 9a, ods. 8, písm.b/ zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
zmien pre vlastníka rekreačnej chaty a uzatvorenie kúpnej zmluvy a dohody o zriadení osobného záväzku pre
Elenu Kubričanovú, rod. Bosákovú, nar. 12.5.1963, bytom Bernoláková 2036/23, Topoľčany a to podľa
registra CKN ako parc. č. 3548/1 ostatné plochy vo výmere
58 828 m2, ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č.
36319830-011/14 ide o novozakreslenú parc. č. 3548/299 ostatné plochy vo výmere 327 m2, ktorú obec
odpredáva kupujúcemu za dohodnutú cenu 7 €/m2, čo predstavuje čiastku 2289 €. 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
5. Starostka predniesla žiadosť o predaj pozemku v zmysle §-u 9a, ods. 8, písm.b/ zákona č. 138/91 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších zmien pre vlastníka rekreačnej chaty a uzatvorenie kúpnej zmluvy
a dohody o zriadení osobného záväzku pre Petra Kulu, rod. Kulu, nar. 19.4.1962, bytom M.A.Bazovského
2351/20, Topoľčany a to podľa registra CKN ako parc. č. 3545/1 t.t.p. vo výmere 10 174 m2, ktorej je
predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 36319830 – 009/14 ide o
novozakreslenú parc. č. 3545/52 t.t.p. vo výmere 84 m2, ktorú obec odpredáva za cenu 7€/m2, čo
predstavuje čiastku 588 €. 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. Starostka dala o odpredaji hlasovať:

Hlasovanie

za:
5
proti:
0
zdržal sa: 1/Mgr.Lýdia Marková/

Uznesenie č. 137/2014:
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 §-u 9a, ods. 8, písm.b/ zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
zmien pre vlastníka rekreačnej chaty a uzatvorenie kúpnej zmluvy a dohody o zriadení osobného záväzku pre
Petra Kulu, rod. Kulu, nar. 19.4.1962, bytom M.A.Bazovského 2351/20, Topoľčany a to podľa registra CKN
ako parc. č. 3545/1 t.t.p. vo výmere 10 174 m2, ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a
podľa vypracovaného GP č. 36319830 – 009/14 ide o novozakreslenú parc. č. 3545/52 t.t.p. vo výmere 84
m2, ktorú obec odpredáva za cenu 7€/m2, čo predstavuje čiastku 588 €. 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
6. Starostka predniesla žiadosť o predaj pozemku v zmysle §-u 9a, ods. 8, písm.b/ zákona č. 138/91 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších zmien pre vlastníka rekreačnej chaty a uzatvorenie kúpnej zmluvy
a dohody o zriadení osobného záväzku pre Antóniu Pánisovú, rod. Panákovú, nar. 10.10.1934, bytom
Ďurčasnkého 935/20, Nitra a to podľa registra CKN ako parc. č. 3548/1 ost. plochy vo výmere 58 828 m2,
ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 36319830 – 142/13
ide o novozakreslenú parc. č. 3548/296 ostatné plochy vo výmere 235 m2, ktorú obec odpredáva za cenu
7€/m2, čo predstavuje čiastku 1645 €. 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. Starostka dala o odpredaji hlasovať:
Hlasovanie

za:
5
proti:
0
zdržal sa: 1/Mgr.Lýdia Marková/
Uznesenie č. 138/2014:

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 §-u 9a, ods. 8, písm.b/ zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
zmien pre vlastníka rekreačnej chaty a uzatvorenie kúpnej zmluvy a dohody o zriadení osobného záväzku pre
Antóniu Pánisovú, rod. Panákovú, nar. 10.10.1934, bytom Ďurčasnkého 935/20, Nitra a to podľa registra
CKN ako parc. č. 3548/1 ost. plochy vo výmere 58 828 m2, ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v
podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 36319830 – 142/13 ide o novozakreslenú parc. č. 3548/296
ostatné plochy vo výmere 235 m2, ktorú obec odpredáva za cenu 7€/m2, čo predstavuje čiastku 1645 €.
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

7. Starostka predniesla žiadosť o predaj pozemku v zmysle §-u 9a, ods. 8, písm.b/ zákona č. 138/91 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších zmien pre vlastníka rekreačnej chaty a uzatvorenie kúpnej zmluvy
a dohody o zriadení osobného záväzku pre Alžbetu Kollárovú, rod. Luknišovú, nar. 29.9.1941, bytom 1.mája
23/15A, Kysucké Nové Mesto a to podľa registra CKN ako parc. č. 3541/1 t.t.p. vo výmere 10 174 m2,
ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 36319830-164/13 ide
o novozakreslenú parc. č. 3541/52 t.t.p. vo výmere 194 m2 , ktorú obec odpredáva za cenu 7€/m2, čo
predstavuje čiastku 1358 €. 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. Starostka dala o odpredaji hlasovať:
Hlasovanie

za:
5
proti:
0
zdržal sa: 1/Mgr.Lýdia Marková/

Uznesenie č. 139/2014:
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 §-u 9a, ods. 8, písm.b/ zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
zmien pre vlastníka rekreačnej chaty a uzatvorenie kúpnej zmluvy a dohody o zriadení osobného záväzku pre
Alžbetu Kollárovú, rod. Luknišovú, nar. 29.9.1941, bytom 1.mája 23/15A, Kysucké Nové Mesto a to podľa
registra CKN ako parc. č. 3541/1 t.t.p. vo výmere 10 174 m2, ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v
podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 36319830-164/13 ide o novozakreslenú parc. č. 3541/52 t.t.p. vo
výmere 194 m2 , ktorú obec odpredáva za cenu 7€/m2, čo predstavuje čiastku 1358 €. 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
8. Starostka predniesla žiadosť o predaj pozemku v zmysle §-u 9a, ods. 8, písm.b/ zákona č. 138/91 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších zmien pre vlastníka rekreačnej chaty a uzatvorenie kúpnej zmluvy
a dohody o zriadení osobného záväzku pre Máriu Petrinovú, rod. Janákovú, nar. 20.5.1955, bytom J. Matušku
2178/19, Topoľčany a to podľa registra CKN ako parc. č. 3548/1 ostatné plochy vo výmere 58 828 m2,
ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 36319830-010/14 ide
o novozakreslenú parc. č. 3548/297 ostatné plochy vo výmere 139 m2 , ktorú obec odpredáva za cenu
7€/m2, čo predstavuje čiastku 973 €. 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. Starostka dala o odpredaji hlasovať:
Hlasovanie

za:
5
proti:
0
zdržal sa: 1/Mgr.Lýdia Marková/
Uznesenie č. 140/2014:

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 §-u 9a, ods. 8, písm.b/ zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
zmien pre vlastníka rekreačnej chaty a uzatvorenie kúpnej zmluvy a dohody o zriadení osobného záväzku pre
Máriu Petrinovú, rod. Janákovú, nar. 20.5.1955, bytom J. Matušku 2178/19, Topoľčany a to podľa registra

CKN ako parc. č. 3548/1 ostatné plochy vo výmere 58 828 m2, ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v
podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 36319830-010/14 ide o novozakreslenú parc. č. 3548/297 ostatné
plochy vo výmere 139 m2 , ktorú obec odpredáva za cenu 7€/m2, čo predstavuje čiastku 973 €. 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
9. Starostka predniesla žiadosť o predaj pozemku v zmysle §-u 9a, ods. 8, písm.b/ zákona č. 138/91 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších zmien pre vlastníka rekreačnej chaty a uzatvorenie kúpnej zmluvy
a dohody o zriadení osobného záväzku pre Evu Mullerovú, rod. Michalidesovú, nar. 3.5.1945, bytom Mieru
50, Topoľčany a to podľa registra CKN ako parc. č. 3548/1 ostatné plochy vo výmere 58 828m2, ktorej je
predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 36335924 – 063 – 14 ide o
novozakreslenú parc. č. 3548/300 ostatné plochy vo výmere 181 m2 , ktorú obec odpredáva za cenu 7€/m2,
čo predstavuje čiastku 1267 €. 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. Starostka dala o odpredaji hlasovať:
Hlasovanie

za:
5
proti:
0
zdržal sa: 1/Mgr.Lýdia Marková/
Uznesenie č. 141/2014:

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 §-u 9a, ods. 8, písm.b/ zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
zmien pre vlastníka rekreačnej chaty a uzatvorenie kúpnej zmluvy a dohody o zriadení osobného záväzku pre
Evu Mullerovú, rod. Michalidesovú, nar. 3.5.1945, bytom Mieru 50, Topoľčany a to podľa registra CKN ako
parc. č. 3548/1 ostatné plochy vo výmere 58 828m2, ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1
a podľa vypracovaného GP č. 36335924 – 063 – 14 ide o novozakreslenú parc. č. 3548/300 ostatné plochy
vo výmere 181 m2 , ktorú obec odpredáva za cenu 7€/m2, čo predstavuje čiastku 1267 €. 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
10. Starostka predniesla návrh na zrušenie vlastného uznesenia č.72/2013 z 24. Zasadnutia OZ zo dňa
10.10.2013 z dôvodu rozhodnutia Okresného úradu Topoľčany, Katastrálneho odboru zo dňa 13.3.2014.
Rozhodnutím č. V 326/2014 Katastrálny odbor prerušil návrh na vklad do katastra a nariadil odstrániť
nedostatky. Jedná sa o pozemok v RO Duchonka, ktorý obec odpredala pre Ing. Ivana Antalíka a manželku
RNDr. Janu Antalíkovu. Starostka dala o zrušení uznesenia č. 72/2013 hlasovať:
Hlasovanie

za:
6
proti:
0
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 142/2014:

Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov
ruší:
vlastného uznesenia č.72/2013 z 24. Zasadnutia OZ zo dňa 10.10.2013 v plnom znení

11. Starostka 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 vlastníka rekreačnej chaty a uzatvorenie kúpnej zmluvy
a dohody o zriadení osobného záväzku pre Ing. Ivana Antalíka, rod. Antalíka, nar. 30.9.1966 a manž. RNDr.
Janu Antalíkovú, rod. Letenaiovú, nar. 16.5.1966, obaja trvale bytom Vajanského 32, Senec a to podľa
registra CKN ako parc. č. 3548/1 ost. plochy vo výmere 59 605 m2, ktorej je predávajúci výlučným
vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 36319830-139/13 ide o novozakreslenú parc. č.
3548/287 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 105 m2, parc.č. 3548/288 – zastavané plochy a nádvoria
vo výmere 19 m2 a parc. č. 3548/289 – ostatné plochy vo výmere 4 m2 v prospech kupujúcich, ktoré obec
odpredáva za cenu 7€/m2, čo predstavuje čiastku 896 €. 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. Starostka dala o predaji pozemku hlasovať
Hlasovanie

za:
5
proti:
0
zdržal sa: 1/Mgr. Lýdia Marková/
Uznesenie č. 143/2014:

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 §-u 9a, ods. 8, písm.b/ zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
zmien pre vlastníka rekreačnej chaty a uzatvorenie kúpnej zmluvy a dohody o zriadení osobného záväzku pre
Ing. Ivana Antalíka, rod. Antalíka, nar. 30.9.1966 a manž. RNDr. Janu Antalíkovú, rod. Letenaiovú, nar.
16.5.1966, obaja trvale bytom Vajanského 32, Senec a to podľa registra CKN ako parc. č. 3548/1 ost. plochy
vo výmere 59 605 m2, ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP
č. 36319830-139/13 ide o novozakreslenú parc. č. 3548/287 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 105 m2,
parc.č. 3548/288 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 19 m2 a parc. č. 3548/289 – ostatné plochy vo
výmere 4 m2 v prospech kupujúcich, ktoré obec odpredáva za cenu 7€/m2, čo predstavuje čiastku 896 €.
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
12. Starostka predniesla poslancom žiadosť Zdenky Lacikovej , bytom Kopčany, Hurbanova 725 o
poskytnutie sponzorského príspevku na podporu jej literárnej tvorby – rukopis pripravovanej publikácie s
názvom „ Večerná rozprávka“ určená detským čitateľom. Poslanci v diskusii apelovali na to, že obec nemôže
poskytnúť dotáciu občanovi, ktorý nemá trvalý pobyt na území obce a taktiež by porušila svoje vnútorné
predpisy. Následne dala starostka o žiadosti hlasovať:
Hlasovanie

za:
0
proti:
6
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 144/2014:

Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov
neschvaľuje:
žiadosť Zdenky Lacikovej , bytom Kopčany, Hurbanova 725 o poskytnutie sponzorského príspevku na
podporu jej literárnej tvorby – rukopis pripravovanej publikácie s názvom „ Večerná rozprávka“ určená
detským čitateľom

13. Starostka informovala poslancov o ponuke Vladimíra Simona na predaj parc.č. 2549 v k.ú. Prašice, ktorú
p. Simon vlastní v podiele ¼. Jedná sa o pozemok pod budovou penziónu Fortunaty. Pán Simon sa chystá
taktiež na Slovensko a osobne chce rokovať o predaji tejto nehnuteľnosti. Poslanci vzali na vedomie
informáciu o ponuke na predaj nehnuteľnosti.
Uznesenie č. 145/2014:
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:
informáciu o ponuke p. Simona na predaj nehnuteľnosti v k.ú. Prašice a to par.č. 2549 v podiele 1/4
14. Starostka obce predniesla poslancom na schváleniepoužitie finančných prostriedkov z rezervného fondu
na úhradu splátky istiny voči spoločnosti Ingpors, s. r. o. Družstevná 383/13, Dolné Vestenice (žalobca) vo
výške 5.600,00 EUR.
Na základe Rozsudku v mene Slovenskej republiky č. 15Cob/214/2013-793 zo dňa 08.04.2014
Krajského súdu v Nitre je Obec Prašice (žalovaný) povinná v lehote do 15 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozsudku zaplatiť istinu vo výške 19.722,87 EUR, úroky z omeškania vo výške 14% p. a. od
03.11.2006 do 15.04.2014. Istinu a úroky z omeškania je Obec povinná uhradiť na účet spoločnosti Ingpors, s.
r. o. najneskôr do 28.04.2014. Trovy štátu sú vo výške 1.474,04 EUR, ktoré Obec musí zaplatiť na účet súdu.
Istinu Obec Prašice uhradí z časti z prebytku kapitálového rozpočtu vo výške 14.122,87 EUR a z časti
z finančných prostriedkov rezervného fondu obce vo výške 5.600,00 EUR. Úroky z omeškania a trovy štátu
Obec uhradí z bežných príjmov obce.
Začiatok súdneho sporu so spoločnosťou Ingpors je od 03.11.2006. Predmetom súdneho sporu je výstavba 8
bytového nájomného domu na ulici Slnečná č. 1367/117, Prašice, ktorého výstavbu realizovala daná
spoločnosť pre Obec Prašice. Následne dala o použití rezervného fondu hlasovať:
Hlasovanie

za:
6
proti:
0
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 146/2014:

Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov
schvaľuje:
použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu na úhradu splátky istiny voči žalobcovi spoločnosti
Ingpors, s. r. o. vo výške 5.600,00 EUR. Obec Prašice, ako žalovaný, je povinný zaplatiť istinu na základe
Rozsudku v mene Slovenskej republiky č. 15Cob/214/2013-783 zo dňa 08.04.2014 Krajského súdu v Nitre v
právnej veci žalobcu: Ingpors, s. r. o., Dolné Vestenice proti žalovanému: Obec Prašice, Prašice o zaplatenie
55.673,21 EUR s príslušenstvom

15. Starostka obce informovala poslancov o rozpočtovom opatrení č.2/2014, ktoré schválila v rámci svojich
kompetencií nasledovne:

PRÍJMY
Bežné
Kapitálové
Finančné operácie
Základná škola

Schválený
rozpočet
1 068 005,00
53 275,00
7 400,00
36 290,00

Upravený
rozpočet
1 088 935,00
40 935,00
11 390,00
36 290,00

CELKOM

1 164 970,00

1 177 550,00

Úprava č. II/2014 Úprava č. II/2014 ROZPOČET po
Čerpanie
Zvýšenie
Zníženie
úprave
rozpočtu
+
č. II/2014
303 572,63
6 380,00
3 380,00
1 091 935,00
12 064,00
0,00
0,00
40 935,00
4 290,05
0,00
0,00
11 390,00
9 097,04
0,00
0,00
36 290,00

329 023,72

6 380,00

3 380,00

1 180 550,00
1 180 550,00

VÝDAVKY
Bežné
Kapitálové
Finančné operácie
Základná škola

Schválený
rozpočet
474 235,00
58 875,00
92 780,00
539 080,00

Upravený
rozpočet
480 145,00
46 535,00
92 780,00
558 090,00

CELKOM

1 164 970,00

1 177 550,00

Úprava č. II/2014 Úprava č. II/2014 ROZPOČET po
Čerpanie
Zvýšenie
Zníženie
úprave
rozpočtu
+
č. II/2014
113 681,62
3 200,00
200,00
483 145,00
3 874,00
0,00
0,00
46 535,00
23 166,43
0,00
0,00
92 780,00
90 156,72
0,00
0,00
558 090,00

230 878,77

3 200,00

200,00

1 180 550,00
1 180 550,00

Rozpočet po úprave č. II/2014
Príjmy
Výdavky
Rozdiel:

1 180 550,00
1 180 550,00
0,00

Bežný rozpočet:
Príjmy
Výdavky
Rozdiel: + prebytok

1 128 225,00
1 041 235,00
86 990,00

Kapitálový rozpočet:
Príjmy
Výdavky
Rozdiel: - schodok

40 935,00
46 535,00
-5 600,00

FO rozpočet:
Príjmy
Výdavky
Rozdiel: - schodok

11 390,00
92 780,00
-81 390,00

Uznesenie č. 147/2014:
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:
rozpočtové opatrenie č. 2/2014 s nasledovnými zmenami:

PRÍJMY
Bežné
Kapitálové
Finančné operácie
Základná škola

Schválený
rozpočet
1 068 005,00
53 275,00
7 400,00
36 290,00

Upravený
rozpočet
1 088 935,00
40 935,00
11 390,00
36 290,00

CELKOM

1 164 970,00

1 177 550,00

Úprava č. II/2014 Úprava č. II/2014 ROZPOČET po
Čerpanie
Zvýšenie
Zníženie
úprave
rozpočtu
+
č. II/2014
303 572,63
6 380,00
3 380,00
1 091 935,00
12 064,00
0,00
0,00
40 935,00
4 290,05
0,00
0,00
11 390,00
9 097,04
0,00
0,00
36 290,00

329 023,72

6 380,00

3 380,00

1 180 550,00
1 180 550,00

VÝDAVKY
Bežné
Kapitálové
Finančné operácie
Základná škola

Schválený
rozpočet
474 235,00
58 875,00
92 780,00
539 080,00

Upravený
rozpočet
480 145,00
46 535,00
92 780,00
558 090,00

CELKOM

1 164 970,00

1 177 550,00

Úprava č. II/2014 Úprava č. II/2014 ROZPOČET po
Čerpanie
Zvýšenie
Zníženie
úprave
rozpočtu
+
č. II/2014
113 681,62
3 200,00
200,00
483 145,00
3 874,00
0,00
0,00
46 535,00
23 166,43
0,00
0,00
92 780,00
90 156,72
0,00
0,00
558 090,00

230 878,77

3 200,00

200,00

1 180 550,00
1 180 550,00

Rozpočet po úprave č. II/2014
Príjmy
Výdavky
Rozdiel:

1 180 550,00
1 180 550,00
0,00

Bežný rozpočet:
1 128 225,00
1 041 235,00
86 990,00

Príjmy
Výdavky
Rozdiel: + prebytok

Kapitálový rozpočet:
Príjmy
Výdavky
Rozdiel: - schodok

40 935,00
46 535,00
-5 600,00

FO rozpočet:
Príjmy
Výdavky
Rozdiel: - schodok

11 390,00
92 780,00
-81 390,00

K bodu č. 10 Diskusia a interpelácia poslancov
1. Poslanci diskutovali o investičných akciách obce pre rok 2014. V pláne obce pre rok 2014 je vybudovanie
nového parkoviska pred budovou Zdravotného strediska, výmenu okien na budove Obecného úradu ako aj
vybudovanie chodníka na ul. 1.mája/oproti odbočky na Nemečky/. Poslanci uložili v tomto bode úlohu
zamestnancovi obce Michalovi Glosovi, aby zabezpečil predbežné cenové ponuky na horeuvedené
pripravované investičné akcie
Hlasovanie

za:
6
proti:
0
zdržal sa: 0

Uznesenie č. 148/2014:
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov
ukladá:
zabezpečenie predbežných cenových ponúk na pripravované investičné akcie obce – vybudovanie parkoviska
pred budovou Zdravotného strediska, výmenu okien na budove Obecného úradu ako aj vybudovanie chodníka
na ul. 1.mája/oproti odbočky na Nemečky/
Zodpovedný: Glos
termín: 30.6.2014
2. Ing. Mária Malinková sa pýtala na možnosť zabezpečenia bankomatu v obci. Starostka obce prisľúbila, že
obec osloví banky a následne bude poslancov informovať o výsledku.
K bodu č.11Záver
Starostka obce Prašice na záver poďakovala všetkým za účasť a ukončila 27. asadnutie OZ.

Ing. Katarína Bruchatá
prednostka obce

Erika Nemešová
starostka obce

Overovatelia zápisnice:
Mgr. Ján Grznár

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

Mgr. Lýdia Marková

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

