Obec Prašice
Zápisnica
z 11. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Prašice, ktoré sa konalo
dňa 17.5.2012.
Prítomní poslanci OZ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mgr. Lýdia Marková
Ing. Roman Bruchatý
Ing. Mária Malinková
Ing. Bystrík Hrutka
Ing. Jozef Michalka
Mgr. Ľubomír Paulovič
Mgr. Ján Grznár

Ostatní prizvaní hostia:
1.
Michal Glos
2.
Ing. Katarína Bruchatá
3.
Lýdia Miková
4.
Alena Vaváková
5.
Stanislava Dojčarová
6.
Ing. Mária Hrubá
7.
Mgr. Lýdia Režová
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Prerokovanie návrhu riaditeľ ZŠSMŠ o rozšírenie prevádzky MŠ
5. Kontrola plnenie uznesení
6. Informácia starostky obce o plnení volebného programu
7. Správa Ústrednej inventarizačnej komisie o vykonanej inventarizácii majetku obce za rok 2011
8. Prerokovanie protestu prokurátora voči VZN obce
9. Príprava na letnú turistickú sezónu 2012
10. R ô z n e
- správa hlavného kontrolóra
- Zásady postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach obce Prašice
- postup obce pri legalizácii resp. odstránenie stavby oplotenia pozemkov vo vlastníctve obce a to
parc. č. 113 a 114
- návrhy na predaj nehnuteľností v k. ú. Prašice žiadateľom v okolí rekreačných chát a návrh
priameho predaja pozemku
- nájomná zmluva na ATC Duchonka
11. Diskusia a interpelácia poslancov
12. Návrh na uznesenie
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13. Záver
K bodu č.1
Starostka obce Erika Nemešová otvorila 11.riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva a privítala
poslancov OZ a pozvaných hostí. Keďže sa na rokovaní zúčastnili všetci poslanci, bolo OZ
uznášania schopné. Následne predniesla program , ktorým sa bude dnešné rokovanie riadiť a dala
o ňom hlasovať.
Za
:7
Proti
:0
Zdržali sa hlasovania : 0
Program bol jednomyseľne schválený.
K bodu č.2
Vedením zápisnice starostka poverila Michala Glosa.
K bodu č.3
Za overovateľov zápisnice starostka obce určila : Ing. Bystríka Hrutku a Mgr. Lýdiu Markovú
Starostka obce Prašice navrhla Ing. Jozefa Michalku, Ing. Roman Bruchatý a Mgr. Jána Grznára za
členov Návrhovej komisie a dala o návrhu hlasovať.
Za
: 7
Proti
:0
Zdržali sa hlasovania : 0
Tento návrh poslanci schválili.
K bodu č.4
Starostka obce Prašice predniesla návrh riaditeľa ZŠsMŠ Prašice na rozšírenie 2,5 triednej
prevádzky MŠ na 3 triednu prevádzku od 1.9.2012 v dôsledku čoho bude navýšenie rozpočtu na MŠ
o 7200 €. Návrh je súčasťou zápisnice ako príloha č. 1.
O návrhu dala starostka obce hlasovať.
Za
: 7
Proti
:0
Zdržali sa hlasovania : 0
Žiadosť poslanci schválili.
V tomto bode programu starostka obce taktiež predniesla žiadosť riaditeľa ZŠsMŠ o navýšenie
rozpočtu pre MŠ na asistenta učiteľa pre dieťa s Downovým syndrómom. Ide o sumu 3290 €.
K žiadosti sa vyjadrila aj riaditeľka MŠ, kde vysvetlila poslancom, že MŠ nemá špeciálneho
pedagóga na tento prípad a taktiež voľného pedagóga pre dieťa. Škôlka má veľký problém pokryť
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vlastné triedy, kde pripomenula, že 5 žiakov má odloženú povinnú školskú dochádzku a taktiež majú
jedného žiak s poruchou správania. Ekonómka obce vo svojom vyjadrení vysvetlila poslancom, že
obec v tejto finančnej situácii požadované prostriedky nemá. Poslanec Paulovič prisľúbil, že bude
kontaktovať rodičov dieťaťa a hľadať ďalšie zákonné možnosti na získanie finančných prostriedkov
na asistenta materskej školy pre spomínané dieťa.
Za
: 0
Proti
:7
Zdržali sa hlasovania : 0
Žiadosť poslanci neschválili.
Ďalej v tomto bode starostka obce predniesla poslancom žiadosť ZŠsMŠ o udelenie výnimky pre
MŠ podľa § 28 ods. 10 písmena a-d zákona č. 245/2008 v znení neskorších predpisov, a ta
navýšenie počtu detí:
- v triede 3-4 ročných v MŠ o 3 deti
- v triede 4-5 ročných v MŠ o 4 deti
- v triede 5-6 ročných v MŠ o 3 deti
O žiadosti dala starostka obce hlasovať.
Za
: 7
Proti
:0
Zdržali sa hlasovania : 0
Poslanci navýšenie detí v MŠ schválili.
Starostka taktiež predniesla poslancom žiadosti Základnej školy s materskou školou o zvýšenie
čiastočných úhrad nákladov a výdavkov v MŠ a ŠKD. Sumu v MŠ riaditeľ navrhuje zvýšiť z3,5€ na
6 € a ŠKD z 2€ na 5€.
Z návrhom poslanci súhlasili.
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
Starostka obce predniesla poslancom obecného zastupiteľstva plnenie volebného programu, kde
informovala poslancov o aktivitách obce, ktoré boli ukončené, ktoré sa realizujú a taktiež aké
aktivity obec pripravuje. V tomto bode starostka opísala finančnú situáciu obce, aké problémy mala
obec za posledných 15 mesiacov. Tiež konštatovala, že sa jej ako tak podarilo finančnú situáciu
stabilizovať. Poslanci vzali informáciu starostky na vedomie.
K bodu č.7
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Lýdia Miková predniesla poslancom správu Ústrednej inventarizačnej komisie o vykonanej
inventarizácii majetku obce za rok 2011. Poslancom bola správa doručená mailom, kde poslanci
nemali žiadne pripomienky. Starostka dala o správe ÚIK hlasovať.
Za
:7
Proti
:0
Zdržali sa hlasovania : 0
Správu ÚIK poslanci schválili .
K bodu č.8
Starostka predniesla poslancom informáciu o kontrole prokurátorky na VZN obce vydané od roku
2010. Prokurátorka vydala protest na 4 VZN: VZN č. 6/2010 o miestnych daniach, VZN 3/2010
o evidencii a spoplatňovaní malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, VZN č. 3/2011 podmienky
o chove a držaní zvierat na území Obce Prašice a VZN č.8/2011 o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady. Starostka dala o protestoch prokurátorky hlasovať.
Za
:7
Proti
:0
Zdržali sa hlasovania : 0
Poslanci súhlasili s protestom prokurátorky a uložili zodpovedným zamestnancom vykonať zákonné
opatrenia a spomínané VZN zrušiť, respektíve upraviť podľa platných predpisov a zákonov platných
v SR.
K bodu č.9
Stanislava Dojčarová predniesla poslancom správu o príprave na letnú turistickú sezónu, kde opísala
konanie kultúrnych a spoločenských podujatí pripravovaných v rekreačnej oblasti Duchonka ako aj
v obci Prašice. Poslanci OZ správu vzali na vedomie.
K bodu č. 10
1. V bode rôzne ako prvá predstúpila hlavná kontrolórka obce Ing. Mária Hrubá, ktorá predniesla
správu z kontrol vykonaných v poslednom období. Poslanci správu vzali na vedomie.
2. Michal Glos predniesol poslancom návrh: Zásady postupu pri vybavovaní sťažností
v podmienkach obce. Tieto zásady boli zverejnené na internetovej stránka a na informačnej tabuli
dňa 2.5.2012. Poslancom bol tiež dokument doručený elektronickou poštou. O návrhu Zásad
postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach obce dala starostka hlasovať.
Za
:7
Proti
:0
Zdržali sa hlasovania : 0
Zásady postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach obce poslanci schválili.
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3. Starostka predniesla zameranie skutkového stavu oplotenia nehnuteľností vo vlastníctve obce
parcela č. 113 a č. 114, ktorú ešte v roku 2010 oplotil bez majetkoprávneho vysporiadania
a stavebného povolenia Jaromír Okša. Podľa skutočného zamerania zabral okrem parc. č. 113 a 114
aj časť parc. 107 z miestnej komunikácie a z parc. č. 121/8 vo vlastníctve VÚC Nitra. Na základe
týchto zistení stavebný úrad bude postupovať podľa § 106 stavebného zákona (správny delikt –
pokuta) a výzvu na odstránenie čiernej stavby. Ďalej v zmysle § 137 stavebného zákona odkáže
navrhovateľa alebo iného účastníka na súd a konanie preruší. Starostka navrhla uloženie pokuty
v zmysle § 106 stavebného zákona a odstránenie stavby, taktiež v druhom rade postupovať v zmysle
§ 137 stavebného zákona a dala hlasovať.
Za
:7
Proti
:0
Zdržali sa hlasovania : 0
Poslanci schválili postup v spomínanom prípade, kde prvým krokom je uloženie pokuty v zmysle
§106 stavebného zákona a odstránenie stavby a v prípade neuskutočnenia prvého kroku postupovať
v zmysle §137 stavebného zákona.
4. Starostka predniesla návrh na zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku parc. č. 3849/12 –
t.t.p. vo výmere 322 m2 v zmysle §9a, ods. 1, písm. c zákona 138/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov. O zámere dala starostka hlasovať.
Za
:7
Proti
:0
Zdržali sa hlasovania : 0
Zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku č. 3849/12 poslanci odsúhlasili..
5. Starostka obce predniesla návrh na predaj pozemkov 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:
a. Pavla Mišenku, rod Mišenku, nar. 22.5.1950 trvale bytom Ul. Muškátová 2466/33,
Topoľčany a to podľa registra CKN ako parc. č. 3839/124 –t.t.p. vo výmere 173 m2
a podľa vypracovaného GP č. 36319830-025/12 ide o novozakreslené parc. č.
3839/160 – t.t.p. vo výmere 92 m2, ktorú obec odpredáva za cenu 7€/m2, čo
predstavuje čiastku 644 €. 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
:7
Proti
:0
Zdržali sa hlasovania : 0
Návrh poslanci OZ schválili.
b. Ing. Ivana Thomasa, rod Thomasa, nar. 23.5.1941 trvale bytom Brezová 2458/94,
Topoľčany, a to podľa registra CKN ako parc. č. 3544/1 – t.t.p. vo výmere 22 784m2
a podľa vypracovaného GP č. 36319830-021/12 ide o parcelu č.3544/143 t.t.p. vo
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výmere 160m2, ktorú obec odpredáva za cenu 7€/m2, čo predstavuje čiastku 1120€.
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
:7
Proti
:0
Zdržali sa hlasovania : 0
Návrh poslanci OZ schválili.
c. Antona Lauku, rod Lauku, nar. 15.3.1953, bytom Klátová Nová Ves 114 a to podľa
registra CKN ako parc. č. 3839/1 – t.t.p. vo výmere 27322m2 a podľa vypracovaného
GP č. 36318830-180/11 ide o parcelu č.3839/157 t.t.p. vo výmere 543m2, ktorú
obec odpredáva za cenu 7€/m2, čo predstavuje čiastku 3801 €. 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
:7
Proti
:0
Zdržali sa hlasovania : 0
Návrh poslanci OZ neschválili, nakoľko o parcele 3850/1 nebolo právoplatne
rozhodnuté a je v reštitučnom nároku ZBU-PS Prašice.
d. Milana Okšu, rod.Okšu, bytom Studničná 296/2, ktorý doručil na OcÚ Prašice list
dňa 30.4.2012, kde žiada obecné zastupiteľstvo v Prašiciach o odkúpenie časti
„pôvodnej“ parcele č. 3136/101 výmere 201m2 v podiele ½. K tomuto bodu prebehla
diskusia, kde poslanci vyjadrili svoje negatívne stanovisko k predaju. O tomto
pozemku už riadne zameranom Geometrickým plánom rozhodli na svojom 10.
zasadnutí. O návrhu dala starostka hlasovať.
Za
:0
Proti
:7
Zdržali sa hlasovania : 0
Návrh poslanci OZ neschválili.
6.Starostka obce predniesla poslancom zmluvu o prenájme ATC Duchonka a dala o zmluve
hlasovať.
Za
:7
Proti
:0
Zdržali sa hlasovania : 0
Zmluvu poslanci OZ schválili.
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K bodu č.11
1. V interpelácii poslancov vystúpil Ing. Bruchatý, ktorý apeloval na výtlky na miestnych
komunikáciách . Ide hlavne o križovatku pri potravinách Jednota /Partizánska, Slnečná
a Dužstevná/ a taktiež odbočka zo Slnečnej na Nemečkovskú. Navrhuje spomínane výtlky
zabetónovať.
2. Mgr. Lýdia Marková dal pripomienku , že v mesiaci jún bude Vdp. Dekan Zaujec oslavovať
30 výročie kňazskej vysviacky.
K bodu č.12
Návrhová komisia predniesla návrh na uznesenie.
K bodu č. 13
Starostka obce poďakovala prítomným za účasť a 11. riadne zasadnutie OZ ukončila.
Ing. Katarína Bruchatá
prednostka OcÚ

Erika Nemešová
starostka obce

Overovatelia zápisnice:
Ing. Bystrík Hrutka

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

Mgr. Lýdia Marková

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

Zapísal: Michal Glos

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

