Zápisnica
z 28. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Prašice, konaného dňa 30.6.2014.
Prítomní : Erika Nemešová, starostka obce
Prítomní poslanci:
Ing. Bystrík Hrutka
Ing. Roman Bruchatý
Ing. Mária Malinková
Ing. Jozef Michalka
Mgr. Lýdia Marková
Neprítomní poslanci:
Mgr. Ľubomír Paulovič
Mgr. Ján Grznár
Ďalší prítomní:
Ing. Katarína Bruchatá
Glos Michal
Stanislava Dojčarová
Peter Novotný
Verejnosť:
Program:
1. Otvorenie, schválenie programu rokovania
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej a mandátovej komisie
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Návrh na zápis do kroniky obce za rok 2013
5. Žiadosť Pavla Suchoňa o odpisovanie vodomeru určeného na polievanie záhrady
6. Správy hlavnej kontrolórky
7. Návrh plánu práce hlavnej kontrolórky na II. Polrok 2014
8. Schválenie záverečného účtu obce Prašice za rok 2013
9. Návrh na úpravu rozpočtu obce č.5/2014
10. Návrh VZN č.2/2014 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na ú
zemí obce Prašice
11. Návrh VZN č.3/2014 o poskytovaní opatrovateľskej služby a spôsobe určenia a výšky úhrady
12. Návrh VZN č.4/2014 o verejných vodovodoch a kanalizáciách v zmysle zákona č. 276/2001 Z.z. o
regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov
13. Návrh VZN č.5/2014 o prenajímaní obecných bytov prideľovaných v súlade s požiadavkami ŠFRB
14. Rôzne:
 Zánik mandátu poslanca Ľubomíra Pauloviča
 Rozpočtové opatrenie č.3/2014
 Rozpočtové opatrenie č.4/2014
 žiadosť DHZ Prašice o pridelenie dotácie na činnosť vo výške 2500 €
 žiadosti o predaj pozemkov v okolí rekreačných chát a rodinných domov
 žiadosť o schválenie výšky nájomného v ATC Duchonka
 Voľba zástupcov do rady školy
 Správa komisie verejného záujmu
 žiadosť ZŠsMŠ o príspevok na cestovné
 žiadosť ZŠsMŠ o príspevok na stravné
 protest prokurátorky
 havarijná situácia na ČOV Duchonka
15. Diskusia a interpelácia poslancov

16. Záver
K bodu č.1 Otvorenie zasadnutia
Starostka obce Erika Nemešová privítala poslancov Obecného zastupiteľstva a ostatných prítomných.
Ospravedlnení poslanci: Mgr. Ľubomír Paulovič, Mgr. Ján Grznár
Starostka konštatovala, že poslanci sú prítomní v počte 5 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
Mandátová komisia: Ing. Roman Bruchatý, Mgr. Lýdia Marková, Ing. Mária Malinková
Zapisovateľ: Michal Glos
Hlasovanie:
za:
5
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:
5
proti:
0
zdržal sa: 0
SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
Program:
1. Otvorenie, schválenie programu rokovania
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej a mandátovej komisie
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Návrh na zápis do kroniky obce za rok 2013
5. Žiadosť Pavla Suchoňa o odpisovanie vodomeru určeného na polievanie záhrady
6. Správy hlavnej kontrolórky
7. Návrh plánu práce hlavnej kontrolórky na II. Polrok 2014
8. Schválenie záverečného účtu obce Prašice za rok 2013
9. Návrh na úpravu rozpočtu obce č.5/2014
10. Návrh VZN č.2/2014 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území
obce Prašice
11. Návrh VZN č.3/2014 o poskytovaní opatrovateľskej služby a spôsobe určenia a výšky úhrady
12. Návrh VZN č.4/2014 o verejných vodovodoch a kanalizáciách v zmysle zákona č. 276/2001 Z.z. o
regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov
13. Návrh VZN č.5/2014 o prenajímaní obecných bytov prideľovaných v súlade s požiadavkami ŠFRB
14. Rôzne:
 Zánik mandátu poslanca Ľubomíra Pauloviča
 Rozpočtové opatrenie č.3/2014
 Rozpočtové opatrenie č.4/2014
 žiadosť DHZ Prašice o pridelenie dotácie na činnosť vo výške 2500 €
 žiadosti o predaj pozemkov v okolí rekreačných chát a rodinných domov
 žiadosť o schválenie výšky nájomného v ATC Duchonka
 Voľba zástupcov do rady školy
 Správa komisie verejného záujmu
 žiadosť ZŠsMŠ o príspevok na cestovné
 žiadosť ZŠsMŠ o príspevok na stravné
 protest prokurátorky
 havarijná situácia na ČOV Duchonka

15. Diskusia a interpelácia poslancov
16. Záver
K bodu č.3 Kontrola plnenia uznesení
Michal Glos predniesol poslancom správu o plnení uznesení obecného zastupiteľstva, kde konštatoval, že
uznesenia sa plnia alebo sú v plnení
Uznesenie č. 149/2014:
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 Michala Glosa o plnení uznesení Obecného zastupiteľstva
K bodu č.4 Návrh na zápis do kroniky obce za rok 2013
Stanislava Dojčarová predniesla poslancom na schválenie zápis do kroniky obce Prašice za rok 2013. Tento
zápis bol poslancom zaslaný elektronicky. Poslanci nemali k zápisu žiadne námietky a tak starostka obce dala
hlasovať:
Uznesenie č. 150/2014:
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov
Hlasovanie

za:
5
proti:
0
zdržal sa: 0

schvaľuje:
zápis do kroniky obce Prašice za rok 2013
K bodu č.5 Žiadosť Pavla Suchoňa o odpisovanie vodomeru určeného na polievanie záhrady
Starostka obce predniesla poslancom na prerokovanie žiadosť Pavla Suchoňa, bytom Budovateľská 609/49,
956 22 Prašice, kde p. Suchoň žiada o odpisovanie vodomeru, ktorý má namontovaný na vodovodnom
potrubí, ktoré používa na polievanie záhrady a táto voda sa neodvádza do verejnej kanalizácie. Taktiež žiada
o odpisovanie tohto vodomeru zo spotrebovanej vody od dodávateľa ZsVS a.s. Nitra. Poslanci v diskusii
rokovali o možných riešeniach. Zamestnanec obce Peter Novotný taktiež rokoval s pracovníkom ZsVS a.s.
Topoľčany a tento zamietol požiadavku obce. Vysvetlil, že ZsVS a.s. nebude montovať podružné vodomery.
Taktiež p. Novotný vysvetlil, že obec nemá potrebné materiálne vybavenie a ani osobu spôsobilú na montáž a
zabezpečenie vodomeru. Po rozsiahlom rozhovore dala starostka o žiadosti hlasovať:
Hlasovanie

za:
0
proti:
5
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 151/2014:

Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov
nesúhlasí:
so žiadosťou Pavla Suchoňa, bytom Budovateľská 609/49, 956 22 Prašice, o opisovanie vodomeru, ktorý sa
nachádza na vodovodnom potrubí na polievanie záhrady.

K bodu č.6 Správy hlavnej kontrolórky
Hlavná kontrolórka obce predniesla poslancom správy z kontrolnej činnosti. Informovala poslancov o
drobných nedostatkoch a následných opatreniach. Poslanci vzali správy na vedomie.
Uznesenie č. 152/2014:
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:
Správy hlavnej kontrolórky z kontrolnej činnosti.
K bodu č.7 Návrh plánu práce hlavnej kontrolórky na II. Polrok 2014
Starostka predniesla poslancom na schválenie Plán práce hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2014 a dala
hlasovať:
Hlasovanie

za:
5
proti:
0
zdržal sa: 0

Uznesenie č. 153/2014:
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov
schvaľuje:
Plán práce hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2014
K bodu č.8 Schválenie záverečného účtu obce Prašice za rok 2013
Ing. Katarína Bruchatá predniesla poslancom na schválenie Záverečný účet obce za rok 2013. Poslancom
tento materiál taktiež zaslala elektronicky na preštudovanie. V tomto bode taktiež predniesla svoju správu k
Záverečnému účtu za rok 2013 aj hlavná kontrolórka obce.
Uznesenie č. 154/2014:
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 – stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu obce za rok 2013.
Hlasovanie

za:
5
proti:
0
zdržal sa: 0

schvaľuje:
Záverečný účet obce za rok 2013 a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Hlasovanie
za:
5
proti:
0
zdržal sa: 0
schvaľuje:
Použitie prebytkového rozpočtového hospodárenia po vylúčení nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR v sume
65.495,40 €, zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. O rozpočtových

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na
tvorbu rezervného fondu.
K bodu č.9 Návrh na úpravu rozpočtu obce č.5/2014
Ing. Katarína Bruchata predniesla poslancom na schválenie úpravu rozpočtu č. V/2014. Informovala o
jednotlivých zmenách a drobných úpravách. Starostka dala o úprave hlasovať:

REKAPITULÁCIA

Bežné
Kapitálové
Finančné operácie
Základná škola

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

Úprava č. V/2014 Úprava č. V/2014 ROZPOČET po
Upravený
Zvýšenie
Zníženie
úprave
rozpočet
+
č. V/2014
1 097 395,00
2 145,00
30,00
1 099 510,00
35 235,00
0,00
0,00
35 235,00
11 390,00
0,00
0,00
11 390,00
36 290,00
36 040,00
36 040,00
36 290,00

CELKOM

1 164 970,00

1 180 310,00

PRÍJMY

38 185,00

36 070,00

1 182 425,00
1 182 425,00

Bežné
Kapitálové
Finančné operácie
Základná škola

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

Úprava č. V/2014 Úprava č. V/2014 ROZPOČET po
Upravený
Zvýšenie
Zníženie
úprave
rozpočet
+
č. V/2014
488 605,00
8 715,00
6 600,00
490 720,00
40 835,00
0,00
0,00
40 835,00
92 780,00
0,00
0,00
92 780,00
558 090,00
47 785,00
47 785,00
558 090,00

CELKOM

1 164 970,00

1 180 310,00

VÝDAVKY

56 500,00

54 385,00

1 182 425,00
1 182 425,00

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

1 182 425,00
1 182 425,00
0,00

Bežný rozpočet:
Príjmy
Výdavky
Rozdiel: + prebytok

1 135 800,00
1 048 810,00
86 990,00

Kapitálový rozpočet:
Príjmy
Výdavky
Rozdiel: - schodok

35 235,00
40 835,00
-5 600,00

FO rozpočet:
Príjmy
Výdavky
Rozdiel: - schodok

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

Uznesenie č. 155/2014:
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 hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu obce za rok 2013.
Hlasovanie

za:
5
proti:
0
zdržal sa: 0

schvaľuje:
úpravu rozpočtu č. V/2014 s nasledovnými zmenami:
REKAPITULÁCIA

Bežné
Kapitálové
Finančné operácie
Základná škola

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

Úprava č. V/2014
Úprava č. V/2014 ROZPOČET po
Upravený
Zvýšenie
Zníženie
úprave
rozpočet
+
č. V/2014
1 097 395,00
2 145,00
30,00
1 099 510,00
35 235,00
0,00
0,00
35 235,00
11 390,00
0,00
0,00
11 390,00
36 290,00
36 040,00
36 040,00
36 290,00

CELKOM

1 164 970,00

1 180 310,00

PRÍJMY

38 185,00

36 070,00

1 182 425,00
1 182 425,00

Bežné
Kapitálové
Finančné operácie
Základná škola

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

Úprava č. V/2014
Úprava č. V/2014 ROZPOČET po
Upravený
Zvýšenie
Zníženie
úprave
rozpočet
+
č. V/2014
488 605,00
8 715,00
6 600,00
490 720,00
40 835,00
0,00
0,00
40 835,00
92 780,00
0,00
0,00
92 780,00
558 090,00
47 785,00
47 785,00
558 090,00

CELKOM

1 164 970,00

1 180 310,00

VÝDAVKY

56 500,00

54 385,00

1 182 425,00
1 182 425,00

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

1 182 425,00
1 182 425,00
0,00

Bežný rozpočet:
Príjmy
Výdavky
Rozdiel: + prebytok

1 135 800,00
1 048 810,00
86 990,00

Kapitálový rozpočet:
Príjmy
Výdavky
Rozdiel: - schodok

35 235,00
40 835,00
-5 600,00

FO rozpočet:
Príjmy
Výdavky
Rozdiel: - schodok

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

K bodu č.10 Návrh VZN č.2/2014 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
na ú zemí obce Prašice
Starostka predniesla poslancom na schválenie návrh VZN č.2/2014 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a
drobnými stavebnými odpadmi na ú zemí obce Prašice. Informovala poslancov, že toto VZN je jednotné v
rámci Ponitrianskeho združenia pre separovaný odpad. Následne dala o VZN č.2/2014 hlasovať:
Hlasovanie

za:
5
proti:
0
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 156/2014:

Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov
schvaľuje:
VZN č.2/2014 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na ú zemí obce Prašice
K bodu č.11 Návrh VZN č.3/2014 o poskytovaní opatrovateľskej služby a spôsobe určenia a výšky úhrady
Starostka predniesla poslancom na schválenie návrh VZN č.3/2014 o poskytovaní opatrovateľskej služby a
spôsobe určenia a výšky úhrady. Informovala poslancov, že toto VZN je potrebné zmeniť v dôsledky
legislatívnych zmien. Následne dala o VZN č.3/2014 hlasovať:
Hlasovanie

za:
5
proti:
0
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 157/2014:

Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov
schvaľuje:
VZN č.3/2014 o poskytovaní opatrovateľskej služby a spôsobe určenia a výšky úhrady
K bodu č.12 Návrh VZN č.4/2014 o verejných vodovodoch a kanalizáciách v zmysle zákona č. 276/2001
Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov
Starostka predniesla poslancom na schválenie návrh VZN č.4/2014 o verejných vodovodoch a kanalizáciách v
zmysle zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov. Poslanci
nemali k návrhu žiadne pripomienky a tak starostka dala o VZN č.4/2014 hlasovať:
Hlasovanie

za:
5
proti:
0
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 158/2014:

Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov
schvaľuje:
VZN č.4/2014 o verejných vodovodoch a kanalizáciách v zmysle zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v
sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov

K bodu č.13 Návrh VZN č.5/2014 o prenajímaní obecných bytov prideľovaných v súlade s požiadavkami
ŠFRB
Starostka predniesla poslancom na schválenie návrh VZN č.5/2014 o prenajímaní obecných bytov
prideľovaných v súlade s požiadavkami ŠFRB. Následne dala starostka o VZN č.5/2014 hlasovať:
Hlasovanie

za:
5
proti:
0
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 159/2014:

Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov
schvaľuje:
VZN č.5/2014 o prenajímaní obecných bytov prideľovaných v súlade s požiadavkami ŠFRB

K bodu č.14 Rôzne
1. Starostka obce informovala poslancov, že podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a predpisov, mandát poslanca zaniká ak počas jedného roka sa nezúčastní ani raz na
zasadnutiach obecného zastupiteľstva. Následne požiadala mandátovú komisiu v zložení Mgr. Lýdia
Marková, Ing. Jozef Michalka a Ing. Roman Bruchatý, aby overili splnenie podmienok pre zánik mandátu v
prípade poslanca Ľubomíra Pauloviča a zároveň podľa Zápisnice volebnej komisie z volieb do obecného
zastupiteľstva a volieb starostu obce z 27.11.2010 zistili nastupujúceho náhradníka vo volebnom obvode č.2
na uprázdnený mandát po zániku mandátu poslanca Ľubomíra Pauloviča
Uznesenie č. 160/2014:
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov

ukladá:
mandátovej komisii overiť splnenie podmienok pre zánik mandátu poslanca Mgr. Ľubomíra Pauloviča z
dôvodov uvedených v § 25 ods. 2 písm. g/ zákona č.102/2010 Z.z – t.j. pre neúčasť na zasadnutiech
obecného zastupiteľstva počas jedného roka

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

PRÍJMY
Bežné
Kapitálové
Finančné operácie
Základná škola

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

Upravený
rozpočet
1 091 935,00
40 935,00
11 390,00
36 290,00

CELKOM

1 164 970,00

1 180 550,00

Úprava č. III/2014 Úprava č. III/2014 ROZPOČET po
Čerpanie
Zvýšenie
Zníženie
úprave
rozpočtu
+
č. III/2014
509 040,44
2 460,00
0,00
1 094 395,00
20 162,00
0,00
0,00
40 935,00
9 890,05
0,00
0,00
11 390,00
10 367,33
0,00
0,00
36 290,00

549 459,82

2 460,00

0,00

1 183 010,00
1 183 010,00

VÝDAVKY
Bežné
Kapitálové
Finančné operácie
Základná škola

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

Upravený
rozpočet
483 145,00
46 535,00
92 780,00
558 090,00

CELKOM

1 164 970,00

1 180 550,00

Úprava č. III/2014 Úprava č. III/2014 ROZPOČET po
Čerpanie
Zvýšenie
Zníženie
úprave
rozpočtu
+
č. III/2014
216 100,16
2 460,00
0,00
485 605,00
23 644,15
0,00
0,00
46 535,00
34 732,13
0,00
0,00
92 780,00
136 845,08
0,00
0,00
558 090,00

411 321,52

2 460,00

0,00

1 183 010,00
1 183 010,00

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

1 183 010,00
1 183 010,00
0,00

Bežný rozpočet:
Príjmy
Výdavky
Rozdiel: + prebytok

1 130 685,00
1 043 695,00
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. 161/2014:
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.III/2014 s nasledovnými zmenami:

REKAPITULÁCIA

PRÍJMY
Bežné
Kapitálové
Finančné operácie
Základná škola

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

Upravený
rozpočet
1 091 935,00
40 935,00
11 390,00
36 290,00

CELKOM

1 164 970,00

1 180 550,00

Úprava č. III/2014 Úprava č. III/2014 ROZPOČET po
Čerpanie
Zvýšenie
Zníženie
úprave
rozpočtu
+
č. III/2014
509 040,44
2 460,00
0,00
1 094 395,00
20 162,00
0,00
0,00
40 935,00
9 890,05
0,00
0,00
11 390,00
10 367,33
0,00
0,00
36 290,00

549 459,82

2 460,00

0,00

1 183 010,00
1 183 010,00

VÝDAVKY
Bežné
Kapitálové
Finančné operácie
Základná škola

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

Upravený
rozpočet
483 145,00
46 535,00
92 780,00
558 090,00

CELKOM

1 164 970,00

1 180 550,00

Úprava č. III/2014 Úprava č. III/2014 ROZPOČET po
Čerpanie
Zvýšenie
Zníženie
úprave
rozpočtu
+
č. III/2014
216 100,16
2 460,00
0,00
485 605,00
23 644,15
0,00
0,00
46 535,00
34 732,13
0,00
0,00
92 780,00
136 845,08
0,00
0,00
558 090,00

411 321,52

2 460,00

0,00

1 183 010,00
1 183 010,00

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

1 183 010,00
1 183 010,00
0,00

Bežný rozpočet:
Príjmy
Výdavky
Rozdiel: + prebytok

1 130 685,00
1 043 695,00
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

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

REKAPITULÁCIA

PRÍJMY
Bežné
Kapitálové
Finančné operácie
Základná škola

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

Upravený
rozpočet
1 094 395,00
40 935,00
11 390,00
36 290,00

CELKOM

1 164 970,00

1 183 010,00

Úprava č. IV/2014 Úprava č. IV/2014 ROZPOČET po
Čerpanie
Zvýšenie
Zníženie
úprave
rozpočtu
+
č. IV/2014
545 334,67
7 055,00
4 055,00
1 097 395,00
25 320,00
0,00
5 700,00
35 235,00
9 890,05
0,00
0,00
11 390,00
10 367,33
0,00
0,00
36 290,00

590 912,05

7 055,00

9 755,00

1 180 310,00
1 180 310,00

VÝDAVKY
Bežné
Kapitálové
Finančné operácie
Základná škola

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

Upravený
rozpočet
485 605,00
46 535,00
92 780,00
558 090,00

CELKOM

1 164 970,00

1 183 010,00

Úprava č. IV/2014 Úprava č. IV/2014 ROZPOČET po
Čerpanie
Zvýšenie
Zníženie
úprave
rozpočtu
+
č. IV/2014
226 467,54
9 270,00
6 270,00
488 605,00
23 644,15
510,00
6 210,00
40 835,00
38 612,89
0,00
0,00
92 780,00
136 845,08
0,00
0,00
558 090,00

425 569,66

9 780,00

12 480,00

1 180 310,00
1 180 310,00

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

1 180 310,00
1 180 310,00
0,00

Bežný rozpočet:
Príjmy
Výdavky
Rozdiel: + prebytok

1 133 685,00
1 046 695,00
86 990,00

Kapitálový rozpočet:
Príjmy
Výdavky
Rozdiel: - schodok

35 235,00
40 835,00
-5 600,00

FO rozpočet:
Príjmy
Výdavky
Rozdiel: - schodok

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

Uznesenie č. 162/2014:
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.IV/2014 s nasledovnými zmenami:

REKAPITULÁCIA

PRÍJMY
Bežné
Kapitálové
Finančné operácie
Základná škola

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

Upravený
rozpočet
1 094 395,00
40 935,00
11 390,00
36 290,00

CELKOM

1 164 970,00

1 183 010,00

Úprava č. IV/2014 Úprava č. IV/2014 ROZPOČET po
Čerpanie
Zvýšenie
Zníženie
úprave
rozpočtu
+
č. IV/2014
545 334,67
7 055,00
4 055,00
1 097 395,00
25 320,00
0,00
5 700,00
35 235,00
9 890,05
0,00
0,00
11 390,00
10 367,33
0,00
0,00
36 290,00

590 912,05

7 055,00

9 755,00

1 180 310,00
1 180 310,00

VÝDAVKY
Bežné
Kapitálové
Finančné operácie
Základná škola

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

Upravený
rozpočet
485 605,00
46 535,00
92 780,00
558 090,00

CELKOM

1 164 970,00

1 183 010,00

Úprava č. IV/2014 Úprava č. IV/2014 ROZPOČET po
Čerpanie
Zvýšenie
Zníženie
úprave
rozpočtu
+
č. IV/2014
226 467,54
9 270,00
6 270,00
488 605,00
23 644,15
510,00
6 210,00
40 835,00
38 612,89
0,00
0,00
92 780,00
136 845,08
0,00
0,00
558 090,00

425 569,66

9 780,00

12 480,00

1 180 310,00
1 180 310,00

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

1 180 310,00
1 180 310,00
0,00

Bežný rozpočet:
Príjmy
Výdavky
Rozdiel: + prebytok

1 133 685,00
1 046 695,00
86 990,00

Kapitálový rozpočet:
Príjmy
Výdavky
Rozdiel: - schodok

35 235,00
40 835,00
-5 600,00

FO rozpočet:
Príjmy
Výdavky
Rozdiel: - schodok

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

4. Michal Glos predniesol poslancom žiadosť DHZ Prašice o pridelenie dotácie na činnosť v celkovej sume
2500 €. Starostka informovala poslancov,že naši hasiči sa už zmobilizovali a vytvorili ženské aj mužské
družstvo. Odporučila poslancom schváliť dotáciu a dala o žiadosti hlasovať:
Hlasovanie

za:
5
proti:
0
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 163/2014:

Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov
schvaľuje:
poskytnutie dotácie pre DHZ Prašice vo výške 2500 €

5. Starostka predniesla poslancom protesty prokurátorky podľa § 22 ods. 1 písm. a) bod 2, § 25 ods. 1 zák. č.
153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších právnych predpisov a to k VZN č. 10/2011 o zásadách predaja
a nájmu nehnuteľného majetku Obce Prašice zo dňa 16.12. účinným od dňa 1.1.2012 – spisové číslo Pd
79/14/4406 a VZN č. 8/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zo dňa
14.12.2012 účinným od 1.1.2013 – spisové číslo Pd 51/14/4406-8. Informovala poslancom o konkrétnych
pochybeniach v jednotlivých VZN. Poslanci vzali protest prokurátorky na vedomie.
Uznesenie č. 164/2014:
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov
vyhovuje:
protestu prokurátorky podľa § 22 ods. 1 písm. a) bod 2, § 25 ods. 1 zák. č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v
znení neskorších právnych predpisov a to k VZN č. 10/2011 o zásadách predaja a nájmu nehnuteľného
majetku Obce Prašice zo dňa 16.12. účinným od dňa 1.1.2012 – spisové číslo Pd 79/14/4406 a
ukladá:
zabezpečiť odstránenie nedostatkov najneskôr do 90 dní od doručenia protestu prokurátora
Zodpovedný: Glos
termín: 31.8.2014
vyhovuje:
protestu prokurátorky podľa § 22 ods. 1 písm. a) bod 2, § 25 ods. 1 zák. č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v
znení neskorších právnych predpisov a to k VZN č. 8/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady zo dňa 14.12.2012 účinným od 1.1.2013 – spisové číslo Pd 51/14/4406-8
ukladá:
zabezpečiť odstránenie nedostatkov najneskôr do 90 dní od doručenia protestu prokurátora
Zodpovedný: Miková
termín: 31.8.2014
6. Starostka predniesla žiadosť Dejovej Ma rty, bytom Štúrova 526/9, 956 31 Krušovce o prenájom
nehnuteľného majetku /bufet SPIRIT v ATC/ vo vlastníctve obce. Starostka dala o prenájme hlasovať:
Hlasovanie

za:
5
proti:
0
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 165/2014:

Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov
schvaľuje:
prenájom nehnuteľného majetku /bufet SPIRIT v ATC/ vo vlastníctve obce za sumu 400€ ročne pre Dejovú
Ma rtu, bytom Štúrova 526/9, 956 31 Krušovce

7. Starostka predniesla žiadosť o schválenie výšky nájmu pre firmu LD RELAX s.r.o., Ul. 1.mája 209, 956
22 Prašice za ATC Duchonka pre rok 2014. Firma požaduje aj v roku 2014 výšku nájmu 2000 € a chce tieto
finančné prostriedky preinvestovať v ATC za účelom zhodnotenia majetku a zveľadenia zariadenia. Starostka
informovala v tejto súvislosti, že len oprava na vodovode v ATC, ktorá bola vykonaná v mesiaci máj
predstavovala čiastku 3700 € , obec trvá na úhrade nájmu vo výške 2000 €. Tak sa aspoň čiastočne uhradia
výdavky na opravu vodovodu. S týmto názorom poslanci súhlasili. Starostka dala o výške nájmu a spôsobe
nájmu hlasovať:
Hlasovanie

za:
5
proti:
0
zdržal sa: 0

Uznesenie č. 166/2014:
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov
schvaľuje:
nájomné pre firmu LD RELAX s.r.o., Ul. 1.mája 209, 956 22 Prašice za ATC Duchonka pre rok 2014 vo
výške 2000€, suma bude uhradená v hotovosti do pokladne resp. na účet obce Prašice
8. Starostka predniesla žiadosť Základnej školy s materskou školou, Ul. 1.mája 144 , 956 22 Prašice o
príspevok na stravu pre deti z obce Prašice na školský rok 2014/2015. V školskom roku 2013/14 obec
prispievala sumou 0,13 € na jeden obed. Poslanci po diskusii s touto sumou súhlasili. Starostka dala o
príspevku na stravu hlasovať:
Hlasovanie

za:
5
proti:
0
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 1672014:

Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov
schvaľuje:
príspevok na stravu pre deti z obce Prašice vo výške 0,13 € na jeden obed v školskom roku 2014/15
9. Starostka predniesla žiadosť Základnej školy s materskou školou, Ul. 1.mája 144 , 956 22 Prašice o
príspevok na cestovné pre deti z obce Prašice a to ulíc Okšovská, Novosvetská a z Duchonky na školský rok
2014/2015. V školskom roku 2013/14 obec prispievala sumou 0,40 € na jeden deň. Poslanci so sumou 0,40€
súhlasili. Starostka dala o príspevku na stravu hlasovať:
Hlasovanie

za:
5
proti:
0
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 168/2014:

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

schvaľuje:
príspevok na cestovné pre deti z obce Prašice a to ulíc Okšovská, Novosvetská a z Duchonky vo výške 0,40€
na jeden deň v školskom roku 2014/15
10. 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 Juraja Guldana, rod. Guldana, nar. 16.5.1959 a manž. Annu
Guldanovú, rod. Vicianovú, nar. 29.9.1957, obaja trvale bytom Piešťanská 200/5,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. 36319830-025/14 ide o novozakreslenú parc. č. 3548/155 ostatné
plochy vo výmere 1014 m2, z toho diel 1 vypracovaného GP vo výmere 44 m2 a diel 2 vypracovaného GP vo
výmere 620 m2 v prospech kupujúcich, ktorú obec odpredáva za cenu 7€/m2, čo predstavuje čiastku 4648 €.
Kupujúci sú bezpodielovými spoluvlastníkmi v podiele 1/1 pôvodnej parc. č. 2548/155 ostatné plochy vo
výmere 344 m2 tvoriacej diel 3 vypracovaného GP. 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:
4
proti:
0
zdržal sa: 1/Mgr. Lýdia Marková/
Uznesenie č. 169/2014:

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
Juraja Guldana, rod. Guldana, nar. 16.5.1959 a manž. Annu Guldanovú, rod. Vicianovú, nar. 29.9.1957,
obaja trvale bytom Piešťanská 200/5,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.
36319830-025/14 ide o novozakreslenú parc. č. 3548/155 ostatné plochy vo výmere 1014 m2, z toho diel 1
vypracovaného GP vo výmere 44 m2 a diel 2 vypracovaného GP vo výmere 620 m2 v prospech kupujúcich,
ktorú obec odpredáva za cenu 7€/m2, čo predstavuje čiastku 4648 €. Kupujúci sú bezpodielovými
spoluvlastníkmi v podiele 1/1 pôvodnej parc. č. 2548/155 ostatné plochy vo výmere 344 m2 tvoriacej diel 3
vypracovaného GP. 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
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 Igora Jonášeka, rod. Jonášeka, nar. 4.5.1965, bytom
M.A.Bazovského 2355, Topoľčany 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. 36319830150/13 ide o novozakreslenú parc. č. 3548/293 ostatné plochy vo výmere 208 m2 a parc. 3548/8 z toho diel 2
vo výmere 17m2 v prospech kupujúceho, ktoré obec odpredáva za cenu 7€/m2, čo predstavuje čiastku 1575€.
Kúpujúci je bezpodielovým spoluvlastníkom v podiele 1/1 pôvodnej parc. č. 3548/8 ostatné plochy vo výmere
42m2 tvoriacej diel 1 GP. 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. 170/2014:
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
Igora Jonášeka, rod. Jonášeka, nar. 4.5.1965, bytom M.A.Bazovského 2355, Topoľčany 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. 36319830-150/13 ide o novozakreslenú parc. č. 3548/293 ostatné
plochy vo výmere 208 m2 a parc. 3548/8 z toho diel 2 vo výmere 17m2 v prospech kupujúceho, ktoré obec
odpredáva za cenu 7€/m2, čo predstavuje čiastku 1575€. Kúpujúci je bezpodielovým spoluvlastníkom v
podiele 1/1 pôvodnej parc. č. 3548/8 ostatné plochy vo výmere 42m2 tvoriacej diel 1 GP. 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 návrh „ Dodatku č.1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 25.2.2014“ pre
kupujúcich Jána Šestáka, rod. Šestáka, nar. 6.11.1942 a manž. Máriu Šestákovú, rod. Moriczovú, nar.
31.10.1946, obaja trvale bytom kpt. Žalmana 1715, Topoľčany. Starostka vysvetlila poslancom, že kupujúci
pochybili pri uzatváraní kúpnej zmluvy z obcou a z toho dôvodu bolo vydané Rozhodnutie o pozastavení
zápisu na katastrálnom odbore Okresného úradu Topoľčany. Z tohto dôvodu museli kupujúci dať vyhotoviť
Dodatok č.1 k horeuvedenej zmluve.Následne dala starostka o žiadosti hlasovať:
Hlasovanie

za:
5
proti:
0
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 171/2014:

Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov
schvaľuje:
Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 25.2.2014 pre kupujúcich Jána Šestáka, rod. Šestáka, nar. 6.11.1942 a
manž. Máriu Šestákovú, rod. Moriczovú, nar. 31.10.1946, obaja trvale bytom kpt. Žalmana 1715, Topoľčany.
13. 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 rodinného domu a uzatvorenie kúpnej zmluvy pre
Jozefa Stanku, rod. Stanku, nar. 19.1.1946 a manž. Annu Stankovú, rod. Bajzíkovú, nar. 16.9.1947, obaja
trvale bytom Slnečná 404, Prašice a to podľa registra CKN ako parc. č. 1932/115 zastavané plochy vo
výmere 662 m2, ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č.
17621933-068/14 ide o novozakreslené parc. č. 1932/150 zastavané plochy vo výmere 22m2 a parc. č.
1932/151 zastavané plochy vo výmere 23 m2 v prospech kupujúcich, ktoré obec odpredáva za cenu 7€/m2,
čo predstavuje čiastku 315 €. 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: 0
Uznesenie č. 172/2014:

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 rodinného domu a uzatvorenie kúpnej zmluvy pre Jozefa Stanku, rod. Stanku, nar.
19.1.1946 a manž. Annu Stankovú, rod. Bajzíkovú, nar. 16.9.1947, obaja trvale bytom Slnečná 404, Prašice
a to podľa registra CKN ako parc. č. 1932/115 zastavané plochy vo výmere 662 m2, ktorej je predávajúci
výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 17621933-068/14 ide o novozakreslené
parc. č. 1932/150 zastavané plochy vo výmere 22m2 a parc. č. 1932/151 zastavané plochy vo výmere 23 m2
v prospech kupujúcich, ktoré obec odpredáva za cenu 7€/m2, čo predstavuje čiastku 315 €. 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.
14. 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 rodinného domu a uzatvorenie kúpnej zmluvy pre
Milana Čakajdu, rod. Čakajdu, nar. 2.1.1960 a manž. Tatianu Čakajdovú, rod. Hrudkovú, nar. 22.11.1961,
obaja trvale bytom Slnečná 269, Prašice a to podľa registra CKN ako parc. č. 2875/3 vo výmere 198 m2,
ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 36319830-058/13 v
prospech kupujúcich, ktorú obec odpredáva za cenu 7€/m2, čo predstavuje čiastku 1386 €. 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: 0
Uznesenie č. 173/2014:

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 rodinného domu a uzatvorenie kúpnej zmluvy pre Milana Čakajdu, rod. Čakajdu, nar.
2.1.1960 a manž. Tatianu Čakajdovú, rod. Hrudkovú, nar. 22.11.1961, obaja trvale bytom Slnečná 269,
Prašice a to podľa registra CKN ako parc. č. 2875/3 vo výmere 198 m2, ktorej je predávajúci výlučným
vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 36319830-058/13 v prospech kupujúcich, ktorú obec
odpredáva za cenu 7€/m2, čo predstavuje čiastku 1386 €. 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
15. 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 Pavla Buláka, rod. Buláka, nar. 5.12.1933, bytom Prašice 985 a to
podľa registra CKN ako parc. č. 3548/1 ost. plochy vo výmere 58 522 m2, ktorej je predávajúci výlučným
vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 226-74/2014 ide o novozakreslené parc. č. 3548/302
zastavané plochy vo výmere 13 m2 a parc. 3548/303 ostatné plochy vo výmere 137 m2 v prospech
kupujúceho, ktoré obec odpredáva za cenu 7€/m2, čo predstavuje čiastku 1050 €. 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. 174/2014:

Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov
schvaľuje:
redaj 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 Pavla
Buláka, rod. Buláka, nar. 5.12.1933, bytom Prašice 985 a to podľa registra CKN ako parc. č. 3548/1 ost.
plochy vo výmere 58 522 m2, ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa
vypracovaného GP č. 226-74/2014 ide o novozakreslené parc. č. 3548/302 zastavané plochy vo výmere 13
m2 a parc. 3548/303 ostatné plochy vo výmere 137 m2 v prospech kupujúceho, ktoré obec odpredáva za
cenu 7€/m2, čo predstavuje čiastku 1050 €. 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.
16. 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 Augusta Vargu, rod. Vargu, nar. 31.8.1942 a manž. Evu Vargovú,
rod. Rešetkovú, nar. 21.12.1949, obaja bytom Astrová 2748/2, Topoľčany a to podľa registra CKN ako parc.
č. 3839/1t.t.p. vo výmere 25 073 m2, ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa
vypracovaného GP č. 36319830-044/14 ide o novozakreslenú parc. č. 3839/168 t.t.p. vo výmere 246 m2 v
prospech kupujúcich, ktorú obec odpredáva za cenu 7€/m2, čo predstavuje čiastku 1772 €. 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:
4
proti:
0
zdržal sa: 1/Mgr. Lýdia Marková/
Uznesenie č. 175/2014:

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
Augusta Vargu, rod. Vargu, nar. 31.8.1942 a manž. Evu Vargovú, rod. Rešetkovú, nar. 21.12.1949, obaja
bytom Astrová 2748/2, Topoľčany a to podľa registra CKN ako parc. č. 3839/1t.t.p. vo výmere 25 073 m2,
ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 36319830-044/14 ide
o novozakreslenú parc. č. 3839/168 t.t.p. vo výmere 246 m2 v prospech kupujúcich, ktorú obec odpredáva
za cenu 7€/m2, čo predstavuje čiastku 1772 €. 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.
17. 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 Martina Ďurčiho, rod. Ďurčiho, nar. 2.3.1982, bytom Malé Hoste
č. 194 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. 36319830-027/14 ide o
novozakreslenú parc. č. 3548/185 ostatné plochy vo výmere 273m2 z toho diel 1 vo výmere 43 m2 v
prospech kupujúcich, ktorú obec odpredáva za cenu 7€/m2, čo predstavuje čiastku 301 €. Diel 2 vo výmere
230 m2 je už vo vlastníctve kupujúceho. 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:
4
proti:
0
zdržal sa: 1/Mgr. Lýdia Marková/
Uznesenie č. 176/2014:

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
Martina Ďurčiho, rod. Ďurčiho, nar. 2.3.1982, bytom Malé Hoste č. 194 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. 36319830-027/14 ide o novozakreslenú parc. č. 3548/185 ostatné plochy vo
výmere 273m2 z toho diel 1 vo výmere 43 m2 v prospech kupujúcich, ktorú obec odpredáva za cenu 7€/m2,
čo predstavuje čiastku 301 €. Diel 2 vo výmere 230 m2 je už vo vlastníctve kupujúceho. 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
18. 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 Pavla Haluzu, rod. Haluzu, nar. 16.11.1952 a manž. Alenu
Haluzovú, rod. Vargovú, nar. 17.5.1960, obaja trvale bytom P.O.Hviezdoslava 2306/36, Topoľčany a to
podľa registra CKN ako parc. č. 3548/1 ostatné plochy vo výmere 57 996 m2, ktorej je predávajúci
výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 36319830-073/14 ide o novozakreslenú
parc. č. 3548/311 ostatné plochy vo výmere 71m2 v prospech kupujúcich, ktorú obec odpredáva za cenu
7€/m2, čo predstavuje čiastku 497 €. 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:
4
proti:
0
zdržal sa: 1/Mgr. Lýdia Marková/
Uznesenie č. 177/2014:

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
Pavla Haluzu, rod. Haluzu, nar. 16.11.1952 a manž. Alenu Haluzovú, rod. Vargovú, nar. 17.5.1960, obaja
trvale bytom P.O.Hviezdoslava 2306/36, Topoľčany a to podľa registra CKN ako parc. č. 3548/1 ostatné
plochy vo výmere 57 996 m2, ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa
vypracovaného GP č. 36319830-073/14 ide o novozakreslenú parc. č. 3548/311 ostatné plochy vo výmere
71m2 v prospech kupujúcich, ktorú obec odpredáva za cenu 7€/m2, čo predstavuje čiastku 497 €.
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

19. Starostka 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 vlastníka rekreačnej chaty a uzatvorenie kúpnej zmluvy
a dohody o zriadení osobného záväzku pre Petra Zmajkoviča, rod. Zmajkoviča, nar. 2.6.1983 a Tomáša
Zmajkoviča, rod. Zmajkoviča, nar. 9.2.1985, obaja trvale bytom Gogoľová 1883/12, Topoľčany každému v
1/2-ine a to podľa registra CKN ako parc. č. 3544/1 t.t.p vo výmere 21 820 m2, ktorej je predávajúci
výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 36319830-051/14 ide o novozakreslenú
parc. č. 3544/144 t.t.p. vo výmere 209m2 a z toho diel 1 vo výmere 68m2 a diel 2 vo výmere 31m2 v
prospech kupujúcich, ktorú obec odpredáva za cenu 7€/m2, čo predstavuje čiastku 693 €. Diel 3 parc. č.
3544/144 je vo vlastníctve kupujúcich 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:
4
proti:
0
zdržal sa: 1/Mgr. Lýdia Marková/
Uznesenie č. 178/2014:

Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov
schvaľuje:
predaj pozemkov 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 Zmajkoviča, rod. Zmajkoviča, nar. 2.6.1983 a Tomáša Zmajkoviča, rod. Zmajkoviča, nar. 9.2.1985,
obaja trvale bytom Gogoľová 1883/12, Topoľčany každému v 1/2-ine a to podľa registra CKN ako parc. č.
3544/1 t.t.p vo výmere 21 820 m2, ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa
vypracovaného GP č. 36319830-051/14 ide o novozakreslenú parc. č. 3544/144 t.t.p. vo výmere 209m2 a z
toho diel 1 vo výmere 68m2 a diel 2 vo výmere 31m2 v prospech kupujúcich, ktorú obec odpredáva za cenu
7€/m2, čo predstavuje čiastku 693 €. Diel 3 parc. č. 3544/144 je vo vlastníctve kupujúcich 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.
20. Starostka predniesla návrh na voľbu zástupcov do rady školy. Obec navrhuje 4 zástupcov a to: 2
zástupcov obecného úradu – Ing. Katarínu Bruchatú a Alenu Vavákovú a 2 zástupcov z poslancov OZ a to
Mgr. Lýdiu Markovú a Ing. Jozefa Michalku. Starostka dala o navrhnutých členoch do rady školy hlasovať:
hlasovať
Hlasovanie

za:
5
proti:
0
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 179/2014:

Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov
volí:
Ing. Katarínu Bruchatú a Alenu Vavákovú za obecný úrad a Ing. Jozefa Michalku a Mgr. Lýdiu Markovú z
radov poslancov OZ do rady školy

21. Ing. Roman Bruchatý predniesol poslancom správu komisie verejného záujmu, ktorú poslanci vzali na
vedomie.
Uznesenie č. 180/2014:
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 komisie verejného záujmu o majetkových pomeroch starostky obce
22. Starostka informovala poslancov OZ o havarijnej situácii na ČOV Duchonka, ktorá je absolútne
nefunkčná. V Dôsledku toho obec zabezpečuje proejktovú dokumentáciu u Ing. Františka Németha a vo
vybavovaní je stavebné povolenie na Okresnom úrade – odbore starostlivosti o životné prostredie Topoľčany.
Projekt rieši odstránenie ČOV Duchonka, stavbu ČS Duchonka a tlakovú stoku Duchonka – Prašice o dĺžke
1166 m, ktorá sa napojí na jestvujúcu kanlaizáciu v intraviláne obce Prašice na ulici Žalmanová. Obec bude
žiadať finančné prostriedky na tento havarijný stav ČOV Duchonka z Environmentálneho fondu, prípadne z
vlastných zdrojov alebo z úveru.
Uznesenie č. 181/2014:
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:
havarijný stav ČOV Duchonka a
doporučuje:
okamžite zabezpečiť odstránenie havarijného stavu odstavením ČOV, vybudovaním čerpacej stanice a
následným prepojením tlakovej stoky z Duchonky na kanalizáciu v intraviláne obce na ulicu Žalmanová
K bodu č. 15 Diskusia a interpelácia poslancov
1. Poslanec Ing. Michalka predniesol v diskusii požiadavky na zabezpečenie ozvučenia Domu smútku na
smútočných obradoch. Taktiež požiadal o opravu, respektíve výmenu kontajnera TKO na miestnej
komunikácii Cintorínska. Ďalej apeloval, aby obec zabezpečila zábradlie na Duchonke a to na chodníku,
ktorý vedie od Hrádze smerom do ATC.

Hlasovanie

za:
5
proti:
0
zdržal sa: 0

Uznesenie č. 182/2014:
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov
ukladá:
nákup a inštaláciu ozvučovacej techniky do Domu smútku
Zodpovedný: Novotný
termín: 31.7.2014
ukladá:
opravu kontajnera na TKO na miestnej komunikácii Cintorínska
Zodpovedný: Novotný
termín: 31.7.2014
ukladá:
osadenie zábradlia popri chodníku od Hrádze do ATC/úsek – schody na malú pláž/
Zodpovedný: Novotný
termín: 31.7.2014

K bodu č.16 Záver
Starostka obce Prašice na záver poďakovala všetkým za účasť a ukončila 28. zasadnutie OZ.

Ing. Katarína Bruchatá
prednostka obce

Erika Nemešová
starostka obce

Overovatelia zápisnice:
Ing. Jozef Michalka

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

Ing. Bystrík Hrutka

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

