Obec Prašice
Zápisnica
zo 7. mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Prašice, ktoré sa
konalo dňa 4.10.2011.
Prítomní poslanci OZ:
1.
2.
3.
4.
5.

Mgr. Lýdia Marková
Ing. Roman Bruchatý
Ing. Mária Malinková
Ing. Bystrík Hrutka
Mgr. Ľubomír Paulovič

Ostatní prizvaní hostia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ing. Mária Hrubá
Ing. Katarína Bruchatá
Glos Michal
Lýdia Miková
Ing. Alica Macková
Roman Turček

Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa
3. Určenie overovateľov zápisnice
4. Voľba návrhovej komisie
5. Prerokovanie listu p. Turčeka , bytom Topoľčany, Svätoplukova 35/474
6. Prerokovanie návrhu na vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových
priestorov vo vlastníctve Obce Prašice.
7. Návrh na prerokovanie podmienok prenájmu telocvične
8. Schválenie inventarizačnej komisie a plán inventarizácie v roku 2011
9. Diskusia a interpelácia poslancov OZ
10. Záver
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K bodu č.1
Starostka obce Erika Nemešová otvorila 7. mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva
a privítala poslancov OZ a pozvaných hostí. Následne predniesla program , ktorým sa bude dnešné
rokovanie riadiť a dala o ňom hlasovať.
Za
:5
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. Romana Bruchatého, Ing. Máriu Malinkovú
K bodu č.4
Starostka obce Prašice navrhla Ing. Bystríka Hrutku, Mgr. Lýdiu Markovú a Mgr. Ľubomíra
Pauloviča za členov Návrhovej komisie a dala o návrhu hlasovať.
Za
: 5
Proti
:0
Zdržali sa hlasovania : 0
Tento návrh poslanci schválili.
K bodu č.5
Starostka Erika Nemešová prečítala list p. Romana Turčeka, bytom Topoľčany, Svätoplukova
35/474 všetkým prítomným. Tento list bol adresovaný a doručený všetkým poslancom OZ
v Prašiciach dňa 12.9.2011. List je súčasťou zápisnice ako príloha č.1. V liste p. Turček podal
námietku voči vystaveným faktúram za plyn, vodu , stočné a platobný výmer, ktoré mu boli
vystavené pri ukončení prevádzky: “Reštaurácia u Toma“. Pani starostka vyzvala prednostku
a zároveň aj ekonómku obce o vysvetlenie celej situácie. P. prednostka vysvetlila celý postup pri
vystavovaní faktúr a platobného výmeru pre p. Turčeka a vyjadrila sa, že z jej strany nedošlo
k pochybeniu a postupovala v zmysle nájomnej zmluvy s p. Turčekom. Taktiež informovala
poslancov, že niekoľko krát kontaktovala p. Turčeka, ktorý bol v nemocnici a následne p.
Grznárovu. P. Grznárovej odporučila čím skôr prevádzku odovzdať aby sa p. Turčekovi mohlo
vrátiť zvyšné nájomné a aby nemusel platiť za energie za tri mesiace, kedy plynula výpovedná lehota
nájomnej zmluvy. K slovu sa následne prihlásila p. kontrolórka obce, ktorá tiež zdieľala názor
a postup p. prednostky. Tento postup odobrila a vyjadrila sa, že p. prednostka nepochybila
a postupovala v zmysle nájomnej zmluvy. V diskusii pokračoval aj p. Turček, ktorý obvinil p.
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starostku, že mala eminentný záujem o zrušenie prevádzky a Obecný úrad posielal na p. Turčeka
kontroly, exekútorov a tiež, že p. starostka ohovárala p. Turčeka na večierku. P. starostka ako aj
poslanci OZ vyzvali p. Turčeka , aby bol konkrétny a predložil nejaké dôkazy. P. Turček dôkazy
nemá a vyjadril sa, že keby ich má problém sa už rieši na iných inštitúciách. Poslanec Paulovič tiež
vystúpil na ochranu p. Turčeka a predniesol aj obvinenie na p. prednostku. P. starostka všetky
tvrdenia p. Turčeka a p. Pauloviča odmietla a jedinú vec, ktorú pripustila, je že pomohla
zamestnankyni obce p. Zdichavskej s napísaním doznania, že p. Turček jej dlží sumu vo výške 1000
eur. Potom p. Ing. Bruchatý zastal p. prednostku, že ju veľmi dobre pozná a jej práca je veľmi presná
a zodpovedná. Potom sa poslanci po medziľudských výlevoch vrátili k meritu veci a navrhli
z celkovej dlžnej sumy odpustiť p. Turčekovi 339,01 EUR a zvyšných 360 EUR zaplatiť
v splátkovom kalendári nasledovne: 120 EUR 31.októbera, 120 EUR 30. novembra a 120 EUR do
15. decembra . Pri nezaplatení splátok sa odpustenie dlžnej sumy ruší a celá suma vo výške 699,01
je okamžite splatná. Za tento návrh dala p. starostka hlasovať.
Za
:5
Proti
:0
Zdržali sa hlasovania : 0
Návrh bol schválený.
K bodu č. 6
P. starostka predniesla návrh na vyhlásenie verejných obchodných súťaží na prenájom nebytových
priestorov vo vlastníctve obce Prašice a to priestory v budove obecného úradu, v budove požiarnej
zbrojnice a budove bývalého Obecného úradu. Návrh je súčasťou zápisnice ako príloha č. 2. O tomto
návrhu dala hlasovať.
Za
:5
Proti
:0
Zdržali sa hlasovania : 0
Návrh bol schválený.
K bodu č.7
P. starostka v ďalšom bode predniesla návrh na schválenie podmienok prenájmu telocvične. Tieto
podmienky sú súčasťou zápisnice ako príloha č.3.
Za
:5
Proti
:0
Zdržali sa hlasovania : 0
Podmienky prenájmu telocvične poslanci schválili.
K bodu č.8
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V bode č. 8 informovala starostka o Inventarizácií majetku, záväzkov a rozdielu majetku
a záväzkov obce Prašice za rok 2011 ako aj ustanovenie Ústrednej inventarizačnej komisie obce.
Tento materiál je súčasťou zápisnice ako príloha č.4. Informáciu starostky obce vzali poslanci na
vedomie.

K bodu č.9
-

V diskusii poslancov p. Hrutka poukázal na verejné osvetlenie pod 8bj B, kde už
o piatej nesvieti verejné osvetlenie. P. starostka prisľúbila, že poverí zodpovedného
pracovníka a problém vyrieši.
P. Bruchatý pripomenul, aby poverený zamestnanec obce zaslal mailom tabuľky
neplatičov daní a TKO z dôvodu porovnania.

K bodu č.10
P. starostka poďakovala všetkým prítomným a obecné zastupiteľstvo ukončila.

Ing. Katarína Bruchatá
prednostka OcÚ

Erika Nemešová
starostka obce

Overovatelia zápisnice:
Ing. Roman Bruchatý

............................................
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Ing. Mária Malinková

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

Zapísal: Michal Glos

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

