Zápisnica
z 30. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Prašice, konaného dňa 25.8.2014.
Prítomní : Erika Nemešová, starostka obce
Prítomní poslanci:
Ing. Bystrík Hrutka
Ing. Roman Bruchatý
Ing. Mária Malinková
Ing. Jozef Michalka
Mgr. Lýdia Marková
Mgr. Ján Grznár
Alena Števanková
Ďalší prítomní:
Ing. Mária Hrubá
Ing. Katarína Bruchatá
Glos Michal
Verejnosť:
Program:
1. Otvorenie, schválenie programu rokovania
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
3. Správa mandátovej komisie
4. Zloženie sľubu poslankyne obecného zastupiteľstva
5. Informatívna správa starostky obce o plnení volebného programu
6. Návrh VZN č. 6/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
7. Návrh VZN č. 7/2014 – zásady predaja a nájmu nehnuteľného majetku obce
8. Návrh na úpravu rozpočtu obce a použitie rezervného fondu
9. Správa hlavnej kontrolórky obce
10. Rôzne
- organizačno-technické zabezpečenie volieb 2014
- žiadosť ZŠ s MŠ o dofinancovanie originálnych kompetencií
- návrh na predaj pozemkov žiadateľom
- návrh na prenájom majetku obce
- Informácia o Uznesení Ponitrianskeho združenia obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi č. 7/2014
11. Diskusia a interpelácia poslancov
12. Záver
K bodu č.1 Otvorenie zasadnutia
Starostka obce Erika Nemešová privítala poslancov obecného zastupiteľstva a ostatných prítomných.

Starostka konštatovala, že poslanci sú prítomní v počte 6 a OZ je uznášania schopné.
K bodu č.2 Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej a mandátovej komisie
Overovatelia zápisnice: Ing. Mária Malinková, Ing. Roman Bruchatý
Návrhová komisia:, Ing. Jozef Michalka,Mgr. Lýdia Marková, Ing. Bystrík Hrutka
Zapisovateľ: Michal Glos
Hlasovanie:

za:
6
proti:
0
zdržal sa: 0
Starostka vyzvala poslancov na doplnenie programu. Poslanci nemali žiadne pripomienky a nedoplnili
žiadny bod programu a nenavrhli zmeny .
Obecné zastupiteľstvo Obce Prašice

schvaľuje
program rokovania bez zmien.
Hlasovanie:

za:
6
proti:
0
zdržal sa: 0

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
Program:
1. Otvorenie, schválenie programu rokovania
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
3. Správa mandátovej komisie
4. Zloženie sľubu poslankyne obecného zastupiteľstva
5. Informatívna správa starostky obce o plnení volebného programu
6. Návrh VZN č. 6/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
7. Návrh VZN č. 7/2014 – zásady predaja a nájmu nehnuteľného majetku obce
8. Návrh na úpravu rozpočtu obce a použitie rezervného fondu
9. Správa hlavnej kontrolórky obce
10. Rôzne
- organizačno-technické zabezpečenie volieb 2014
- žiadosť ZŠ s MŠ o dofinancovanie originálnych kompetencií
- návrh na predaj pozemkov žiadateľom
- návrh na prenájom majetku obce
- Informácia o Uznesení Ponitrianskeho združenia obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi č. 7/2014
11. Diskusia a interpelácia poslancov
12. Záver

K bodu č.3 Správa mandátovej komisie
Predsedníčka mandátovej komisie Mgr. Lýdia Marková predniesla poslancom spravu. Predsedníčka
informovala, že komisia overila splnenie podmienok pre zánik mandátu Mgr. Ľubomíra Pauloviča z
dôvodov uvedených v § 25 ods. 2 písm g/, zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a skontrolovala prezenčné listiny zo zasadnutí OZ za obdobie od 26.11.2012 do 30.6.2014.
Komisia konštatovala, že mandát poslanca Mgr. Ľubomíra Pauloviča zanikol zo zákona. Podľa zápisnice z
miestnej volebnej komisie z volieb do obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce, ktoré sa konali dňa 27.
novembra 2010 je prvou náhradníčkou na uprázdnený mandát poslanca OZ Alena Števanková. Poslanci vzali
správu mandátovej komisie na vedomie.

Uznesenie č. 185/2014:
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 mandátovej komisie o zániku mandátu poslanca Mgr. Ľubomíra Pauloviča zo zákona.
K bodu č.4 Zloženie sľubu poslankyne obecného zastupiteľstva
Starostka obce v tomto bode na základe zistení mandátovej komisie vyzvala p. Alenu Števankovú o
zloženie sľubu poslanca Obecného zastupiteľstva v Prašiciach. Následne p. Alena Števanková sľub poslanca
OZ zložila.
Uznesenie č. 186/2014:
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:
zloženie sľubu poslanca OZ pani Alenou Števankovou
K bodu č.5 Informatívna správa starostky obce o plnení volebného programu
Starostka obce predniesla poslanom OZ správu o plnení volebného programu. Definovala jednotlivé body,
kde postupne konštatovala, čo všetko sa jej podarilo splniť a čo ešte treba riešiť. Poslanci vzali správu na
vedomie.
Uznesenie č. 187/2014:
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:
Informatívnu správu starostky o plnení volebného programu
K bodu č.6 Návrh VZN č. 6/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach
Michal Glos predniesol poslanom na schválenie VZN č. 6/2014 o podmienkach predaja výrobkov a
poskytovania služieb na trhových miestach. Poslani nemali k VZN žiadne pripomienky a tak starostka dala
hlasovať:
Uznesenie č. 188/2014:
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov
Hlasovanie

za:
6
proti:
0
zdržal sa: 0

schvaľuje:
VZN č. 6/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

K bodu č.7 Návrh VZN č. 7/2014 – zásady predaja a nájmu nehnuteľného majetku obce
Michal Glos predniesol poslanom na schválenie VZN č. 7/2014 – zásady predaja a nájmu nehnuteľného
majetku obce. Toto VZN sa upravuje na základe protestu prokurátorky. Starostka dala o VZN hlasovať:
Uznesenie č. 189/2014:
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov
Hlasovanie

za:
6
proti:
0
zdržal sa: 0

schvaľuje:
VZN č. 7/2014 – zásady predaja a nájmu nehnuteľného majetku obce /Pd/79/14/4406/

K bodu č.8 Návrh na úpravu rozpočtu obce a použitie rezervného fondu
Ing. Katarína Bruchata predniesla poslancom na schválenie úpravu rozpočtu č. V/2014. Informovala o
jednotlivých zmenách a drobných úpravách. Taktiež v tomto bode programu predložila poslanom na
schválenie použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 30 940 € na úhradu nákladov na
spolufinancovanie vlastných zdrojov obce pri realizácií týchto investičných aktivít:
1. Výstavba kanalizácie - 4. stavba: 10.525,00 EUR
2. Odvodňovací kanál na MK Budovateľská – 1. mája: 295,00 EUR
3. Nákup dehydrátora na ČOVku: 1.790,00 EUR
4. Výstavba kanalizácie – Duchonka – Žalmanova ulica: 7.805,00 EUR
5. Rekonštrukcia Kultúrneho domu: 10.525,00 EUR
Starostka dala o úprave rozpočtu č. VI a použití rezervného fondu hlasovať:

Uznesenie č. 190/2014:
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov
Hlasovanie

za:
6
proti:
0
zdržal sa: 0

schvaľuje:
úpravu rozpočtu č. VI/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

Uznesenie č. 191/2014:
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov
Hlasovanie

za:
6
proti:
0
zdržal sa: 0

schvaľuje:
použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu na úhradu nákladov na spolufinancovanie vlastných
zdrojov obce pri realizácií investičných zámerov vo výške 30.940,00 EUR a to investičných aktivít:
- Výstavba kanalizácie - 4. stavba: 10.525,00 EUR
- Odvodňovací kanál na MK Budovateľská – 1. mája: 295,00 EUR
- Nákup dehydrátora na ČOVku: 1.790,00 EUR
- Výstavba kanalizácie – Duchonka – Žalmanova ulica: 7.805,00 EUR
- Rekonštrukcia Kultúrneho domu: 10.525,00 EUR
K bodu č.9 Správa hlavnej kontrolórky obce
Hlavná kontrolórka obce, Ing. Mária Hrubá predniesla poslancom správu z kontrolnej činnosti. V sprave
konštatovala, že v kontrolovaných oblastiach obec neporušila žiadny zákon ani iný predpis. Poslanci vzali
správu na vedomie.
Uznesenie č. 192/2014:
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 obce Ing. Márie Hrubej.
K bodu č.10 Rôzne
1. Starostka obce informovala poslancov o organizačno-technickom zabezpečení volieb do orgánov
samosprávy obce 2014. Termín volieb je určený na sobotu 15.11.2014. Taktiež informovala o spôsobe
podávania kandidátnych listín pre voľbu poslancov obecného zastupiteľstva ako aj pre voľbu starostu obce.
Tiež oznámila počet obyvateľov obce a s tým súvisiaci minimálny počet podpisov voličov podporujúcich
kandidatúru nezávislých poslancov.
Uznesenie č. 193/2014:
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 organizačno-technickom zabezpečení volieb do orgánov samosprávy obce 2014
2. Ing. Katarína Bruchatá predniesla poslancom žiadosť Základnej školy s materskou školou o
dofinancovanie originálnych kompetencií . Žiadosť riaditeľ školy odôvodnil tým, že nakoľko zriaďovateľ
nedostal v roku 2014 mimoriadnu dotáciu z Ministerstva financií SR na financovanie 5% navýšenia miezd a
odvodov na originálnych kompetenciách nemôže dôjsť k plneniu rozpočtu v tomto roku. Originálne
kompetencie žiada riaditeľ dofinancovať vo výške 8970 €. Starostka dala o žiadosti hlasovať:
Uznesenie č. 194/2014:
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov
Hlasovanie

za:
6
proti:
0
zdržal sa: 0

schvaľuje:
žiadosť Základnej školy s materskou školou o navýšenie originálnych kompetencií o sumu 8970 €
3. 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 Jaroslava Valjenta, rod. Valjenta, nar. 28.10.1936 a manž. Martu
Valjentovú, rod. Belianskú, nar. 15.2.1939, obaja trvale bytom Sládkovičová 1617/50, Topoľčany a to podľa
registra CKN ako parc. č. 3548/1 ost. plochy vo výmere 57 240 m2, ktorej je predávajúci výlučným
vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 36319830-061/14 ide o novozakreslenú parc. č.
3548/310 ostatné plochy vo výmere 141 m2 a novozakreslenú parcelu č. 3548/96 – zastavané plochy a
nádvoria vo výmere 69 m2 z toho diel 1 vypracovaného GP vo výmere 15 m2 v prospech kupujúcich, ktoré
obec odpredáva za cenu 7€/m2, čo predstavuje čiastku 1092 €. Kupujúci sú bezpodielovými spoluvlastníkmi
v podiele 1/1 pôvodnej parc. č. 3548/96 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 54 m2 tvoriacej diel 3
vypracovaného GP. Predmetné pozemky tvoria priľahlé pozemky k už zastavanému pozemku stavbou vo
vlastníctve nadobúdateľa a táto svojim umiestnením a využitím tvorí nedeliteľný celok so stavbou hlavnou.
Starostka dala o predaji pozemkov hlasovať:
Uznesenie č. 195/2014:
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov
Hlasovanie

za:
6
proti:
0
zdržal sa: 0

schvaľuje:
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
Jaroslava Valjenta, rod. Valjenta, nar. 28.10.1936 a manž. Martu Valjentovú, rod. Belianskú, nar. 15.2.1939,
obaja trvale bytom Sládkovičová 1617/50, Topoľčany a to podľa registra CKN ako parc. č. 3548/1 ost.
plochy vo výmere 57 240 m2, ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa
vypracovaného GP č. 36319830-061/14 ide o novozakreslenú parc. č. 3548/310 ostatné plochy vo výmere
141 m2 a novozakreslenú parcelu č. 3548/96 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 69 m2 z toho diel 1
vypracovaného GP vo výmere 15 m2 v prospech kupujúcich, ktoré obec odpredáva za cenu 7€/m2, čo
predstavuje čiastku 1092 €. Kupujúci sú bezpodielovými spoluvlastníkmi v podiele 1/1 pôvodnej parc. č.
3548/96 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 54 m2 tvoriacej diel 3 vypracovaného GP. Predmetné
pozemky tvoria priľahlé pozemky k už zastavanému pozemku stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa a táto
svojim umiestnením a využitím tvorí nedeliteľný celok so stavbou hlavnou
4. 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 Petra Vašku, rod. Vašku, nar. 26.6.1964, trvale bytom Moyzesová
474/9, Partizánske a to podľa registra CKN ako parc. č. 3888/1 t.t.plochy vo výmere 21615 m2, ktorej je
predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 36319830-060/14 ide o
novozakreslenú parc. č. 3888/169 t.t.plochy vo výmere 219 m2 a parcelu č. 3888/39 – zastavané plochy a
nádvoria vo výmere 53 m2 v prospech kupujúceho, ktoré obec odpredáva za cenu 7€/m2, čo predstavuje
čiastku 1904 €. Predmetné pozemky tvoria priľahlé pozemky k už zastavanému pozemku stavbou vo
vlastníctve nadobúdateľa a táto svojim umiestnením a využitím tvorí nedeliteľný celok so stavbou hlavnou.
Starostka dala o predaji pozemkov hlasovať:

Uznesenie č. 196/2014:
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov
Hlasovanie

za:
6
proti:
0
zdržal sa: 0

schvaľuje:
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 Vašku, rod. Vašku, nar. 26.6.1964, trvale bytom Moyzesová 474/9, Partizánske a to podľa registra CKN
ako parc. č. 3888/1 t.t.plochy vo výmere 21615 m2, ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele
1/1 a podľa vypracovaného GP č. 36319830-060/14 ide o novozakreslenú parc. č. 3888/169 t.t.plochy vo
výmere 219 m2 a parcelu č. 3888/39 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 53 m2 v prospech
kupujúceho, ktoré obec odpredáva za cenu 7€/m2, čo predstavuje čiastku 1904 €. Predmetné pozemky
tvoria priľahlé pozemky k už zastavanému pozemku stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa a táto svojim
umiestnením a využitím tvorí nedeliteľný celok so stavbou hlavnou
5. 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. Karola Billíka, rod. Billíka, nar. 24.8.1946 a manž. Silviu
Billíkovú, rod. Dekaňovú, nar. 10.1.1963, obaja trvale bytom Výčapy – Opatovce 144 a to podľa registra
CKN ako parc. č. 3548/1 ost. plochy vo výmere 57 240 m2, ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v
podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 36319830-045/14 ide o novozakreslenú parc. č. 3548/307 ostatné
plochy vo výmere 146 m2 v prospech kupujúcich, ktorý obec odpredáva za cenu 7€/m2, čo predstavuje
čiastku 1022 €. Predmetný pozemok tvorí priľahlí 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 pozemkov hlasovať:
Uznesenie č. 197/2014:
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov
Hlasovanie

za:
6
proti:
0
zdržal sa: 0

schvaľuje:
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. Karola Billíka, rod. Billíka, nar. 24.8.1946 a manž. Silviu Billíkovú, rod. Dekaňovú, nar. 10.1.1963,
obaja trvale bytom Výčapy – Opatovce 144 a to podľa registra CKN ako parc. č. 3548/1 ost. plochy vo
výmere 57 240 m2, ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č.
36319830-045/14 ide o novozakreslenú parc. č. 3548/307 ostatné plochy vo výmere 146 m2 v prospech
kupujúcich, ktorý obec odpredáva za cenu 7€/m2, čo predstavuje čiastku 1022 €. Predmetný pozemok tvorí
priľahlí pozemok k už zastavanému pozemku stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa a táto svojim umiestnením
a využitím tvorí nedeliteľný celok so stavbou hlavnou

6.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 Rudolfa Tótha, rod. Tótha, nar. 21.7.1955 a manž. Valériu
Tóthovú, rod. Machovú, nar. 11.3.1957, obaja trvale bytom Výčapy – Opatovce 703 a to podľa registra CKN
ako parc. č. 3548/1 ost. plochy vo výmere 57 240 m2, ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele
1/1 a podľa vypracovaného GP č. 36319830-045/14 ide o novozakreslenú parc. č. 3548/308 ostatné plochy
vo výmere 159 m2 v prospech kupujúcich, ktorý obec odpredáva za cenu 7€/m2, čo predstavuje čiastku
1113 €. Predmetný pozemok tvorí priľahlí 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 pozemkov hlasovať:
Uznesenie č. 198/2014:
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov
Hlasovanie

za:
6
proti:
0
zdržal sa: 0

schvaľuje:
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
Rudolfa Tótha, rod. Tótha, nar. 21.7.1955 a manž. Valériu Tóthovú, rod. Machovú, nar. 11.3.1957, obaja
trvale bytom Výčapy – Opatovce 703 a to podľa registra CKN ako parc. č. 3548/1 ost. plochy vo výmere 57
240 m2, ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 36319830045/14 ide o novozakreslenú parc. č. 3548/308 ostatné plochy vo výmere 159 m2 v prospech kupujúcich,
ktorý obec odpredáva za cenu 7€/m2, čo predstavuje čiastku 1113 €. Predmetný pozemok tvorí priľahlí
pozemok k už zastavanému pozemku stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa a táto svojim umiestnením
a využitím tvorí nedeliteľný celok so stavbou hlavnou
7. 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 Ing.
Miroslava Cibulku, rod. Cibulku, nar. 16.5.1979, bytom Rošického 165/20, Práznovce a to podľa registra
CKN ako parc. č. 1932/106 zastavané plochy vo výmere 17 540 m2, ktorej je predávajúci výlučným
vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 36319830-083/14 ide o novozakreslenú parc. č.
1932/106 zastavané plochy vo výmere 4 m2 a parcelu č. 1932/108 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere
431 m2, ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 36319830083/14 ide o novozakreslenú parc. č. 1932/153 vo výmere 38 m2 v prospech kupujúceho, ktoré obec
odpredáva za cenu 7€/m2, čo predstavuje čiastku 294 €. Predmetné pozemky tvoria priľahlé pozemky k už
zastavanému pozemku stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa a táto svojim umiestnením a využitím tvorí
nedeliteľný celok so stavbou hlavnou. Starostka dala o predaji pozemkov hlasovať:
Uznesenie č. 199/2014:
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov
Hlasovanie

schvaľuje:

za:
6
proti:
0
zdržal sa: 0

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 Ing. Miroslava Cibulku, rod. Cibulku,
nar. 16.5.1979, bytom Rošického 165/20, Práznovce a to podľa registra CKN ako parc. č. 1932/106 zastavané
plochy vo výmere 17 540 m2, ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa
vypracovaného GP č. 36319830-083/14 ide o novozakreslenú parc. č. 1932/106 zastavané plochy vo výmere
4 m2 a parcelu č. 1932/108 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 431 m2, ktorej je predávajúci výlučným
vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 36319830-083/14 ide o novozakreslenú parc. č.
1932/153 vo výmere 38 m2 v prospech kupujúceho, ktoré obec odpredáva za cenu 7€/m2, čo predstavuje
čiastku 294 €. Predmetné pozemky tvoria priľahlé pozemky k už zastavanému pozemku stavbou vo
vlastníctve nadobúdateľa a táto svojim umiestnením a využitím tvorí nedeliteľný celok so stavbou hlavnou
8.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 rekreačného zariadenia a uzatvorenie kúpnej zmluvy
pre Evu Zima, rod. Zimovú, nar. 24.4.1959 , trvale bytom Krásno 43 a to podľa registra CKN ako parc. č.
3553/47 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 202 m2 a parc. č. 3553/48 zastavané plochy a nádvoria vo
výmere 961 m2, ktorých je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 v prospech kupujúceho, ktoré
obec odpredáva za cenu 10 €/m2, čo predstavuje čiastku
11 630€. Predmetné pozemky tvoria
priľahlé pozemky k už zastavanému pozemku stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa a táto svojim umiestnením
a využitím tvorí nedeliteľný celok so stavbou hlavnou. Starostka dala o predaji pozemkov hlasovať:
Uznesenie č. 200/2014:
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov
Hlasovanie

za:
6
proti:
0
zdržal sa: 0

schvaľuje:
predaj pozemku v zmysle §-u 9a, ods. 8, písm.b/ zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
zmien pre vlastníka rekreačného zariadenia a uzatvorenie kúpnej zmluvy pre Evu Zima, rod. Zimovú, nar.
24.4.1959 , trvale bytom Krásno 43 a to podľa registra CKN ako parc. č. 3553/47 zastavané plochy a nádvoria
vo výmere 202 m2 a parc. č. 3553/48 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 961 m2, ktorých je
predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 v prospech kupujúceho, ktoré obec odpredáva za cenu 10
€/m2, čo predstavuje čiastku
11 630€. Predmetné pozemky tvoria priľahlé pozemky k už zastavanému
pozemku stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa a táto svojim umiestnením a využitím tvorí nedeliteľný celok
so stavbou hlavnou
9.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 617 m2, ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č.
41313381 -184/14 ide o novozakreslené parc. č. 1932/156 zastavané plochy vo výmere 70 m2 a parc. č.
1932/157 zastavané plochy vo výmere 49 m2 v prospech kupujúcich a taktiež podľa registra CKN ako parc. č.
1932/84 zastavané plochy vo výmere 621 m2, ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a
podľa vypracovaného GP č. 41313381 -184/14 ide o novozakreslené parc. č. 1932/154 zastavané plochy vo
výmere 233 m2 a parc. č. 1932/155 zastavané plochy vo výmere 161 m2 v prospech kupujúcich , ktoré obec
odpredáva za cenu 7€/m2, čo predstavuje čiastku 3 591 €. 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:

Uznesenie č. 201/2014:
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov
Hlasovanie

za:
6
proti:
0
zdržal sa: 0

schvaľuje:
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 617 m2, ktorej je predávajúci
výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 41313381 -184/14 ide o novozakreslené
parc. č. 1932/156 zastavané plochy vo výmere 70 m2 a parc. č. 1932/157 zastavané plochy vo výmere 49 m2
v prospech kupujúcich a taktiež podľa registra CKN ako parc. č. 1932/84 zastavané plochy vo výmere 621
m2, ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 41313381 184/14 ide o novozakreslené parc. č. 1932/154 zastavané plochy vo výmere 233 m2 a parc. č. 1932/155
zastavané plochy vo výmere 161 m2 v prospech kupujúcich , ktoré obec odpredáva za cenu 7€/m2, čo
predstavuje čiastku 3 591 €. 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 obce informovala poslancov o uzneseniach z Valného zhromaždenia Ponitrianskeho združenia
pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi. Valné zhromaždenie schválilo výšku jednotnej platby za zber,
zvoz, separáciu a zneškodnenie odpadov, ktorá bude predstavovať sumu 18 € ročne na každého obyvateľa
členskej obce. Poslanci vzali informáciu na vedomie.
Uznesenie č. 202/2014:
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:
Informácie starostky obce o uzneseniach z Valného zhromaždenia Ponitrianskeho združenia pre separovaný
zber a nakladanie s odpadmi
11. Michal Glos predniesol poslanom na schválenie VZN č. 8/2014 o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady. Toto VZN sa upravuje na základe protestu prokurátorky. Starostka dala o
VZN hlasovať:
Uznesenie č. 203/2014:
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov
Hlasovanie

za:
6
proti:
0
zdržal sa: 0

schvaľuje:
VZN č. 8/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

K bodu č.11 Diskusia a interpelácia poslancov
Poslanci OZ sa informovali, že v akom štádiu je výroba zábradlia na Duchonke/pri malej pláži/, kde Michal
Glos informoval, že zábradlie sa vyrába a bude sa inštalovať. Tiež poslanci diskutovali o možnostiach
vybudovania chodníka oproti požiarnej zbrojnice, nakoľko je tento úsek komunikácie veľmi nebezpečný. Ing.
Bruchatá túto investičnú akciu zapracuje do rozpočtu pre rok 2015.

K bodu č.6 Záver
Starostka na záver poďakoval za účasť a 30. rokovanie OZ ukončila.

Ing. Katarína Bruchatá
prednostka obce

Erika Nemešová
starostka obce

Overovatelia zápisnice:
Ing. Mária Malinková

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

Ing. Roman Bruchatý

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

