Zápisnica
zo 4. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Prašice, konaného dňa 13.5.2015.
Prítomní poslanci a hostia podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu rokovania
4. Kontrola plnenia uznesení OZ
5. Správa o podanom daňovom priznaní obce za rok 2014
6. Úprava rozpočtu obce č. II/2015
7. Úprava rozpočtu obce č. III/2015
8. Schválenie platu starostky obce
9. Správa Ústrednej inventarizačnej komisie o vykonanej inventarizácii majetku obce za rok 2014
10. Správa hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti
11. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II.polrok 2015
12. Návrh na schválenie „ Územný plán obce Prašice – Zmeny a doplnky č.2“
13. Návrh VZN č. 1/2015 o vyhlásení záväzných častí ÚP obce Prašice – zmeny a doplnky č.2
14. Príprava „Letnej turistickej sezóny 2015“
15. Rôzne
 Žiadosť MG INVEST Development k realizácii zámeru revitalizácie a rozvoja RO Duchonka a
Nemečky
 Návrhy na schválenie - Odpredaj pozemkov žiadateľom
 Žiadosť LD RELAX s.r.o. o prerokovanie výšky nájmu za ATC Duchonka
 Prerokovanie upozornia prokurátora k postupu obce vo veciach ochrany spotrebiteľa
 Návrh nájomnej zmluvy s vecným bremenom medzi obcou Prašice a Poľovníckym združením
Brezina Prašice na budovu bývalých kabín
 Návrh na odkúpenie pozemku od p. Haluzu Pavla v RO Duchonka
 Upozornenie prokurátora k postupu obce vo veciach ochrany spotrebiteľa
 Žiadosť Imricha Beláňa o predĺženie prevádzkových hodín
16. Diskusia a interpelácia poslancov
17. Záver
K bodu č.1 Otvorenie zasadnutia
Starostka obce Erika Nemešová privítala poslancov obecného zastupiteľstva a ostatných prítomných.
Konštatovala, že rokovania OZ sa zúčastňujú všetci poslanci, takže je uznášania schopné.
K bodu č.2 Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Zapisovateľ : Michal Glos
Overovatelia zápisnice: Mgr. Lýdia Marková, Ing. Dušan Páleník
K bodu č .3 Schválenie programu rokovania
Starostka obce predložila program dnešného rokovania OZ. Zároveň vyzvala poslancov na zmenu alebo
doplnenie programu. Poslanci nemali žiadne pripomienky k predloženému návrhu programu rokovania.
Obecné zastupiteľstvo Obce Prašice
schvaľuje
program rokovania bez zmien.
Hlasovanie:

za:
7
proti:
0
zdržal sa: 0

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
-

Otvorenie
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Schválenie programu rokovania
Kontrola plnenia uznesení OZ
Správa o podanom daňovom priznaní obce za rok 2014
Úprava rozpočtu obce č. II/2015
Úprava rozpočtu obce č. III/2015
Schválenie platu starostky obce
Správa Ústrednej inventarizačnej komisie o vykonanej inventarizácii majetku obce za rok 2014
Správa hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti
Návrh plánu kontrolnej činnosti na II.polrok 2015
Návrh na schválenie „ Územný plán obce Prašice – Zmeny a doplnky č.2“
Návrh VZN č. 1/2015 o vyhlásení záväzných častí ÚP obce Prašice – zmeny a doplnky č.2
Príprava „Letnej turistickej sezóny 2015“
Rôzne
Žiadosť MG INVEST Development k realizácii zámeru revitalizácie a rozvoja RO Duchonka
a Nemečky
- Návrhy na schválenie - Odpredaj pozemkov žiadateľom
- Žiadosť LD RELAX s.r.o. o prerokovanie výšky nájmu za ATC Duchonka
- Prerokovanie upozornia prokurátora k postupu obce vo veciach ochrany spotrebiteľa
- Návrh nájomnej zmluvy s vecným bremenom medzi obcou Prašice a Poľovníckym združením
Brezina Prašice na budovu bývalých kabín
- Návrh na odkúpenie pozemku od p. Haluzu Pavla v Duchonka
- Upozornenie prokurátora k postupu obce vo veciach ochrany spotrebiteľa
- Žiadosť Imricha Beláňa o predĺženie prevádzkových hodín
16. Diskusia a interpelácia poslancov
17. Záver
K bodu č .4 Kontrola plnenia uznesení OZ
Michal Glos predložil správu o plnení uznesení a informoval poslancov, že uznesenie č. 25/2014 z 2.
rokovania OZ bolo splnené a zodpovedné pracovníčky p. Vavákova a p. Miková poslancom predložili správu
a zoznam dlžníkov na miestnych daniach a TKO. V tomto bode poslanci navrhli, aby nedoplatok Václava
Máliša bol odpustený, nakoľko ide o nedoplatok z roku 2007 a v zmysle platnej legislatívy je nevymožiteľný.
Ostatné nedoplatky poslanci doporučili vymáhať formou exekúcie. Taktiež uznesenie č.36/2015 bolo splnené.
Petícia za realizáciu rekonštrukcie centrálnych operačných sál a sterilizácie NsP Topoľčany bola občanom
poskytnutá k podpisu. O návrhoch poslancov dala starostka obce hlasovať:
Hlasovanie

za:
7
proti:
0
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 38/2015:

Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
schvaľuje :
zrušenie Platobného výmeru občana Václava Máliša na miestnych daniach - DZN z roku 2007 vo výške
41,49 Eura
Hlasovanie
za:
7
proti:
0
zdržal sa: 0

Uznesenie č. 39/2015:
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
schvaľuje :
postúpenie neplatičov miestnych daní, TKO a stočného na ďalšie konanie v zmysle platnej legislatívy a to
formou exekúcie
Uznesenie č. 40/2015:
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.5 Správa o podanom daňovom priznaní obce za rok 2014
Ing. Katarína Bruchatá predniesla správu o podaní daňového priznania obce Prašice za rok 2014.
Poslanci vzali správu na vedomie.
Uznesenie č. 41/2015:
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
Berie na vedomie :
Správu o podaní daňového priznania obce Prašice za rok 2014
K bodu č. 6 Úprava rozpočtu obce č. II/2015
Ing. Katarína Bruchatá oboznámila poslancov, že starostka obce v zmysle svojich kompetencií schválila
úpravu rozpočtu č. II/2015. Informovala o jednotlivých zmenách a drobných úpravách na strane výdavkov
ako aj na strane príjmov. K predloženej správe nemali poslanci OZ žiadne pripomienky.
Uznesenie č. 42/2015:
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 schválenom rozpočtovom opatrení č. II/2015 starostkou obce Prašice

K bodu č.7 Úprava rozpočtu obce č. III/2015
Ing. Katarína Bruchatá predniesla návrh na úpravu rozpočtu č. III/2015. Informovala o jednotlivých zmenách
a úpravách na strane výdavkov ako aj na strane príjmov. Taktiež informovala, že rozpočet je prebytkový. K
úprave sa vyjadrila aj hlavná kontrolórka obce Ing. Mária Hrubá. Poslanci nemali k úprave rozpočtu žiadne
pripomienky. Starostka obce dala o návrhu úpravy rozpočtu hlasovať:
Uznesenie č. 43/2015:
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:
stanovisko hlavnej kontrolórky obce k úprave rozpočtu č. III/2015
Hlasovanie

za:
7
proti:
0
zdržal sa: 0

schvaľuje:
úpravu rozpočtu č. III/2015 s nasledovnými zmenami:
REKAPITULÁCIA
PRÍJMY
Bežné
Kapitálové
Finančné operácie
Základná škola
CELKOM
VÝDAVKY
Bežné

Schválený
rozpočet

Upravený rozpočet

Úprava č. III/2015
Zvýšenie
+

Úprava č. III/2015
Zníženie
-

ROZPOČET po
úprave
č.
III/2015

1 146 210,00

1 159 250,00

9 210,00

0,00

1 168 460,00

1 600,00

5 040,00

6 130,00

0,00

11 170,00

21 915,00

52 290,00

180,00

6 120,00

46 350,00

37 365,00

37 365,00

0,00

0,00

37 365,00

1 207 090,00

1 253 945,00

15 520,00

6 120,00

1 263 345,00
ROZPOČET po
úprave
č.
III/2015

Schválený
rozpočet

Upravený rozpočet

Úprava č. III/2015
Zvýšenie
+

Úprava č. III/2015
Zníženie
-

456 360,00

466 210,00

5 455,00

1 305,00

470 360,00

Kapitálové

50 000,00

81 010,00

5 925,00

6 120,00

80 815,00

Finančné operácie

88 250,00

88 250,00

0,00

0,00

88 250,00

612 480,00

612 855,00

0,00

0,00

612 855,00

CELKOM

1 207 090,00

1 248 325,00

11 380,00

7 425,00

1 252 280,00

Príjmy

1 263 345,00

Výdavky

1 252 280,00

Rozdiel:

11 065,00

Základná škola

Bežný rozpočet:
Príjmy

1 205 825,00

Výdavky

1 083 215,00

Rozdiel: + prebytok

122 610,00

Kapitálový rozpočet:
Príjmy
Výdavky
Rozdiel: + prebytok

11 170,00
80 815,00
-69 645,00

FO rozpočet:
Príjmy
Výdavky
Rozdiel: - schodok

46 350,00
88 250,00
-41 900,00

K bodu č.8 Schválenie platu starostky obce
Predsedníčka ekonomickej komisie Ing. Mária Malinková predniesla návrh na schválenie platu starostky
obce, k úprave ktorého dochádza v dôsledku zmeny priemernej mesačnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR
v roku 2014, ktorý dosiahol 858 €. Ekonomická komisia v zmysle platnej legislatívy navrhuje plat:
1,98 (koeficient) x 858 + 30% =2209 €. Poslanci s predloženým návrhom súhlasili bez pripomienok.
Starostka dala o návrhu hlasovať :
Uznesenie č. 44/2015:
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
Hlasovanie

za:
7
proti:
0
zdržal sa: 0

určuje:
v zmysle § 11 ods. 4 písm. i/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a zákona č. 253/1994 Zb. o právnom postavení a platových pomerov starostov obcí a primátorov miest
v znení neskorších predpisov a návrhu ekonomickej komisie plat starostky obce zvýšený o 30 % v celkovej
sume 2209 €.
K bodu č.9 Správa Ústrednej inventarizačnej komisie (ďalej „UIK“) o vykonanej inventarizácii
majetku obce za rok 2014
Zapisovateľka Ústrednej inventarizačnej komisie Lýdia Miková predniesla správu ÚIK obce Prašice
o vykonanej inventarizácii za rok 2014. Taktiež správu zaslala poslancom elektronicky. Poslanci nemali
k správe žiadne pripomienky a vzali ju na vedomie.
Uznesenie č. 45/2015:
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 Ústrednej inventarizačnej komisie obce Prašice o vykonanej inventarizácii za rok 2014
K bodu č.10 Správa hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti
Ing. Katarína Bruchatá predniesla správu hlavnej kontrolórky obce Prašice Ing. Márie Hrubej o kontrolnej
činnosti. Poslanci nemali k predloženej správe žiadne pripomienky a vzali ju na vedomie.
Uznesenie č. 46/2015:
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 Prašice Ing. Márie Hrubej o kontrolnej činnosti

K bodu č.11 Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2015
Starostka obce predniesla schválenie Plán práce hlavnej kontrolórky na II. polrok 2015.
O návrhu plánu práce dala následne hlasovať :
Uznesenie č. 47/2015:
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
Hlasovanie

za:
7
proti:
0
zdržal sa: 0

schvaľuje:
plán práce hlavnej kontrolórky na II. polrok 2015
K bodu č.12 Návrh na schválenie „ Územný plán obce Prašice – Zmeny a doplnky č.2“
Starostka obce predniesla na schválenie návrh Územného plánu obce Prašice – Zmeny a doplnky č.2“.
Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky vydal stanovisko podľa § 25 ods. 2 zákona č. 50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, v ktorom súhlasí
s predloženým návrhom Územného plánu obce Prašice – zmeny a doplnky č. 2/2014 a odporučil obci Prašice
schváliť návrh Územného plánu obce Prašice – zmeny a doplnky č. 2/2014 a jeho záväznú časť vyhlásiť
všeobecne záväzným nariadením obce Prašice. Poslanci k predloženému návrhu nemali žiadne zásadné
pripomienky. Poslanec Ing. Dušan Páleník poukázal na možné problémy, ktoré môžu v budúcnosti nastať
v súvislosti s údržbou prístupovej komunikácie k novovzniknutej lokalite. Starostka obce konštatovala, že
obec neuvažuje v tejto lokalite s budovaním cesty ani inžinierskych sietí. Jedná sa o individuálny záujem
vlastníkov nehnuteľností Jozefa Grznára a Milana Okšu postaviť v tejto časti rodinné domy pre svojich
synov. Starostka obce dala o návrhu Územného plánu – zmeny a doplnky č. 2 hlasovať.
Uznesenie č. 48/2015:
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
Hlasovanie

za:
7
proti:
0
zdržal sa: 0

schvaľuje:
Územný plán obce Prašice – Zmeny a doplnky č.2
K bodu č.13 Návrh VZN č. 1/2015 o vyhlásení záväzných častí ÚP obce Prašice – zmeny a doplnky č.2
Starostka obce predniesla poslancom návrh VZN č. 1/2015 o vyhlásení záväzných častí ÚP obce Prašice –
zmeny a doplnky č.2. Následne dala o návrhu hlasovať:

Uznesenie č. 49/2015:
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
Hlasovanie

za:
7
proti:
0
zdržal sa: 0

schvaľuje:
VZN č. 1/2015 o vyhlásení záväzných častí Územného plánu obce Prašice – zmeny a doplnky č.2
K bodu č.14 Príprava „Letnej turistickej sezóny 2015“
Starostka predložila správu o príprave letnej turistickej sezóny 2015.
Informovala poslancov o jednotlivých kultúrnych akciách. Konštatovala, že na termín v dňoch 31. 7. 2015
a 1. 8. 2015, kedy HIT Production, s.r.o., Bratislava, Záhradnícka 46 organizuje už tradičné verejné kultúrne
podujatie pod názvom „MUSIC SUMMER“, dňa 7. 5. 2015 podala žiadosť s.r.o. FOR Events, so sídlom
Topoľčany, Janka Matušku 2139/5, ktorá v tomto istom termíne chcela organizovať podobné vystúpenie na
Duchonke. Vzhľadom k tomu, že HIT Production, s.r.o. jednak požiadala o súhlas obce skôr a jedná sa už
o niekoľkoročné pôsobenie tejto spoločnosti v našej obci počas LTS, obec nesúhlasila s konaním hudobnokultúrneho podujatia „FRESH FEST 2015“ v tomto istom termíne na Duchonke.
Poslanci navrhli aby bola vystavená daň za použitie verejných priestranstiev v RO Duchonka – parkovisko
pri prevádzke Molino spoločnosti HIT Produkciou s.r.o. v dňoch 30.7.2015 – 1.8.2015.
Poslanci vzali informáciu na vedomie a starostka dala následne hlasovať o vyrubení dane za používanie
verejného priestranstva v RO Duchonka.
Správa o príprave obce na letnú turistickú sezóny 2015 je súčasťou zápisnice ako príloha č. 2
Uznesenie č. 50/2015:
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 aktivitách a príprave letnej turistickej sezóny 2015
Uznesenie č. 51/2015:
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
Hlasovanie

za:
7
proti:
0
zdržal sa: 0

schvaľuje:
výrub dane za použitie verejných priestranstiev v RO Duchonka – parkovisko pri prevádzke Molino
spoločnosti HIT PRODUCTION Bratislava v dňoch 30.7.2015 – 1.8.2015
K bodu č.15 Rôzne - Žiadosť MG INVEST Development k realizácii zámeru revitalizácie a rozvoja RO
Duchonka a Nemečky

Starostka predniesla žiadosť MG INVEST Development k realizácii zámeru revitalizácie a rozvoja RO
Duchonka a Nemečky, kde spoločnosť MG INVEST DEVELOPMENT navrhuje pre realizácii rozsiahleho
projektu tri alternatívy riešenia a ďalšieho postupu. Poslanci súhlasili so žiadosťou, ale požadujú predložiť
konkrétne návrhy na najbližšie stretnutie s poslancami OZ ešte pred verejným prerokovaním s občanmi obce.
Starostka dala o žiadosti hlasovať:
Uznesenie č. 52/2015:
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
súhlasí:
so žiadosť MG INVEST Development k realizácii zámeru revitalizácie a rozvoja RO Duchonka a Nemečky a
požadujú predložiť konkrétne návrhy riešení na najbližšie zasadnutie OZ.
K bodu č.15 Rôzne - Návrhy na schválenie - Odpredaj pozemkov žiadateľom
1. Starostka predniesla žiadosť o predaj pozemku v zmysle §-u 9a, ods. 8, písm.b/ zákona č. 138/91 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších zmien pre vlastníka rekreačnej chaty a uzatvorenie kúpnej zmluvy
a dohody o zriadení osobného záväzku pre Zuzanu Koňošovú, rod. Figurovú, nar. 16.7.1974, trvale bytom
Malé Bedzany 38/44 a to podľa registra CKN ako parc. č. 3772/1 t.t.p. vo výmere 22 240 m2, ktorej je
predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 36319830 - 043/15 ide o
novozakreslené parc. č. 3772/80 t.t.p. vo výmere 532 m2 , ktorú obec odpredáva za cenu 7 €/m2, čo
predstavuje čiastku 3724 €. Predmetný pozemok tvorí priľahlý pozemok k už zastavanému pozemku stavbou
vo vlastníctve nadobúdateľa a táto svojim umiestnením a využitím tvorí nedeliteľný celok so stavbou
hlavnou. Starostka dala o odpredaji hlasovať:
Uznesenie č. 53/2015:
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
Hlasovanie

za:
7
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 vlastníčku rekreačnej chaty a uzatvorenie kúpnej zmluvy a dohody o zriadení osobného záväzku
pre Zuzanu Koňošovú, rod. Figurovú, nar. 16.7.1974, trvale bytom Malé Bedzany 38/44 a to podľa registra
CKN ako parc. č. 3772/1 t.t.p. vo výmere 22 240 m2, ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele
1/1 a podľa vypracovaného GP č. 36319830 - 043/15 ide o novozakreslené parc. č. 3772/80 t.t.p. vo výmere
532 m2 , ktorú obec odpredáva za cenu 7 €/m2, čo predstavuje čiastku 3724 €. 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
2. Starostka predniesla žiadosť o predaj pozemku v zmysle §-u 9a, ods. 8, písm.b/ zákona č. 138/91 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších zmien pre vlastníčku rekreačnej chaty a uzatvorenie kúpnej zmluvy
a dohody o zriadení osobného záväzku pre Ing. Máriu Kuťkovú, rod. Gudernovú, nar. 18.8.1965, trvale bytom
Orechová 5, Nitra a to podľa registra CKN ako parc. č. 3888/8 t.t.p. vo výmere 21 396 m2, ktorej je
predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 36319830 - 049/15 ide o
novozakreslené parc. č. 3888/171 t.t.p. vo výmere 421 m2 , ktorú obec odpredáva za cenu 7 €/m2, čo
predstavuje čiastku 2947 €. Predmetný pozemok tvorí priľahlý pozemok k už zastavanému pozemku stavbou

vo vlastníctve nadobúdateľa a táto svojim umiestnením a využitím tvorí nedeliteľný celok so stavbou
hlavnou. Starostka dala o odpredaji hlasovať:
Uznesenie č. 54/2015:
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
Hlasovanie

za:
7
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. Máriu Kuťkovú, rod. Gudernovú, nar. 18.8.1965, trvale bytom Orechová 5, Nitra a to podľa registra
CKN ako parc. č. 3888/8 t.t.p. vo výmere 21 396 m2, ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele
1/1 a podľa vypracovaného GP č. 36319830 - 049/15 ide o novozakreslené parc. č. 3888/171 t.t.p. vo výmere
421 m2 , ktorú obec odpredáva za cenu 7 €/m2, čo predstavuje čiastku 2947 €. 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
3. Starostka predniesla žiadosť o predaj pozemku v zmysle §-u 9a, ods. 8, písm.b/ zákona č. 138/91 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších zmien pre vlastníka rekreačnej chaty a uzatvorenie kúpnej zmluvy
a dohody o zriadení osobného záväzku pre 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 ostatné plochy vo výmere 56 935 m2, ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v
podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 36319830 - 045/14 ide o novozakreslené parc. č. 3548/307 ostatné
plochy vo výmere 146 m2 , ktorú obec odpredáva za cenu 7 €/m2, čo predstavuje čiastku 1022 €.
Predmetný pozemok tvorí priľahlý pozemok k už zastavanému pozemku stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa
a táto svojim umiestnením a využitím tvorí nedeliteľný celok so stavbou hlavnou. Starostka dala o odpredaji
hlasovať:
Uznesenie č. 55/2015:
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
Hlasovanie

za:
7
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 ostatné plochy vo výmere
56 935 m2, ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č.
36319830 - 045/14 ide o novozakreslené parc. č. 3548/307 ostatné plochy vo výmere 146 m2 , ktorú obec
odpredáva za cenu 7 €/m2, čo predstavuje čiastku 1022 €. Predmetný pozemok tvorí priľahlý pozemok k už
zastavanému pozemku stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa a táto svojim umiestnením a využitím tvorí
nedeliteľný celok so stavbou hlavnou
4. Starostka predniesla žiadosť o predaj pozemku v zmysle §-u 9a, ods. 8, písm.b/ zákona č. 138/91 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších zmien pre vlastníka rekreačnej chaty a uzatvorenie kúpnej zmluvy

a dohody o zriadení osobného 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 ostatné plochy vo výmere 56 935 m2, ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a
podľa vypracovaného GP č. 36319830 - 045/14 ide o novozakreslené parc. č. 3548/308 ostatné plochy vo
výmere 159 m2 , ktorú obec odpredáva za cenu 7 €/m2, čo predstavuje čiastku 1113 €. Predmetný pozemok
tvorí priľahlý pozemok k už zastavanému pozemku stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa a táto svojim
umiestnením a využitím tvorí nedeliteľný celok so stavbou hlavnou. Starostka dala o odpredaji hlasovať:
Uznesenie č. 56/2015:
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
Hlasovanie

za:
7
proti:
0
zdržal sa: 0

schvaľuje:
o predaj pozemku v zmysle §-u 9a, ods. 8, písm.b/ zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
zmien pre vlastníka rekreačnej chaty a uzatvorenie kúpnej zmluvy a dohody o zriadení osobného 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 ostatné plochy vo výmere 56 935 m2,
ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 36319830 - 045/14
ide o novozakreslené parc. č. 3548/308 ostatné plochy vo výmere 159 m2 , ktorú obec odpredáva za cenu 7
€/m2, čo predstavuje čiastku 1113 €. 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
K bodu č.15 Rôzne - Žiadosť LD RELAX s.r.o. o prerokovanie výšky nájmu za ATC Duchonka
Starostka obce predniesla poslancom žiadosť LD RELAX s.r.o. o prerokovanie výšky nájmu za ATC
Duchonka, ktorú navrhuje vo výške 2000 €. Poslanci po diskusii navrhli výšku nájmu zvýšiť na sumu
2500 €.
Starostka dala za návrh následne hlasovať:
Uznesenie č. 57/2015:
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
Hlasovanie

za:
7
proti:
0
zdržal sa: 0

schvaľuje:
nájomné spoločnosti LD Relax s.r.o. za ATC Duchonka na rok 2015 vo výške 2500 €.
K bodu č.15 Rôzne - Návrh nájomnej zmluvy s vecným bremenom medzi obcou Prašice
a Poľovníckym združením Brezina Prašice na budovu bývalých kabín
Starostka obce predniesla poslancom návrh nájomnej zmluvy s vecným bremenom medzi obcou Prašice
a Poľovníckym združením Brezina Prašice na budovu bývalých kabín. Starostka informovala poslancov, že
tento zámer prenajať nehnuteľný majetok obce Prašice OZ schválilo svojim Uznesením č. 216/2014 zo dňa
16.10.2014. Uviedla, že Ing. Bakič spracováva znalecký posudok na zistenie skutočnej ceny stavby, nakoľko
PZ Brezina uvažuje s rekonštrukciou stavby v čiastke cca 30000 €, čím dôjde k zhodnoteniu budovy, ktorá je

majetkom obce. Výška nájomného bude stanovená po dodaní znaleckého posudku. Zároveň s podpísaním
nájomnej zmluvy medzi obcou Prašice a Poľovníckym združením Brezina Prašice, bude uzatvorená
podnájomná zmluva medzi Poľovníckym združením Brezina Prašice a Kynologickým klubom Prašice, ktorý
využíva časť priestorov v tejto stavbe.
Uznesenie č. 58/2015:
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
Hlasovanie

za:
7
proti:
0
zdržal sa: 0

schvaľuje:
nájomnú zmluvu s vecným bremenom medzi obcou Prašice a Poľovníckym združením Brezina Prašice na
budovu bývalých kabín
K bodu č.15 Rôzne – návrh na odkúpenie pozemku
Starostka obce predniesla návrh na odkúpenie pozemku parc. č. 3548/311 ostatné plochy vo výmere 71 m2
od Pavla Haluzu, rod. Haluzu a manž. Annu Haluzovú, rod. Vargovú, obaja bytom Krušovce, Betlehemská
630/352. Odkúpenie je potrebné na základe upozornenia vlastníčky susednej chaty p. Úradníkovej, kde
predajom tohto pozemku došlo k zamedzeniu prístupu k ich chate. Starostka dala následne o kúpe pozemku
hlasovať:
Uznesenie č. 59/2015:
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
Hlasovanie

za:
7
proti:
0
zdržal sa: 0

schvaľuje:
odkúpenie pozemku parc. č. 3548/311 ostatné plochy vo výmere 71 m2 od Pavla Haluzu, rod. Haluzu a manž.
Annu Haluzovú, rod. Vargovú, obaja bytom Krušovce, Betlehemská 630/352 za dohodnutú cenu 497 €.
K bodu č.15 Rôzne – Upozornenie prokurátora k postupu obce vo veciach ochrany spotrebiteľa
Starostka obce informovala poslancov o Upozornení prokurátora k postupu obce vo veciach ochrany
spotrebiteľa. Týka sa preskúmaného VZN č.6/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb
na trhových miestach na území obce Prašice, pričom takéto VZN nie je možné stotožňovať s VZN, ktorým
obec schvaľuje trhový poriadok. Jedná sa o dve odlišné VZN. Na základe tohto upozornenia obec na svojej
pracovnej porade prerokovala upozornenie so zodpovednými pracovníkmi s tým, aby sa zistené pochybenia
v činnosti obce nevyskytovali. Boli prijaté konkrétne opatrenia k vydávaniu povolení v rozsahu § 3 ods.3
zák.č. 178/98 a pre zavedenie agendy v danej oblasti. Na najbližšom rokovaní obecného zastupiteľstva budú
predložené na schválenie nové VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb a o trhovom
poriadku.
Poslanci vzali informáciu na vedomie.
Uznesenie č. 60/2015:
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 starostky obce o Upozornení prokurátora k postupu obce vo veciach ochrany spotrebiteľa
a o prijatých opatreniach na nápravu.

K bodu č.15 Rôzne – Žiadosť Imricha Beláňa o predĺženie prevádzkových hodín
Starostka obce predniesla žiadosť Imricha Beláňa o predĺženie prevádzkových hodín pre rok 2015. Predseda
komisie cestovného ruchu Bc. Pavol Grežďo následné predniesol návrh komisie k horeuvedenej žiadosti.
Starostka obce doporučila zaviazať prevádzkovateľa PJ Hrádza zabezpečením poriadku a dodržiavania
bezpečnosti aj pri odchode návštevníkov z Hrádze po autobusovú zastávku, pretože dochádza
k poškodzovaniu a vykrádaniu osobných motorových vozidiel, k poškodzovaniu a vysýpaniu
veľkoobjemových smetných nádob po celej trase, čím obci vznikajú počas celého roka neúmerné náklady na
zabezpečenie čistoty a poriadku.
Komisia navrhuje upraviť prevádzková dobu pre rok 2015 nasledovne:
- Január, február, marec – každá sobota do 4.00 hod.
- Apríl, máj, jún, september, október, november, december – piatok a sobota do 4.00 hod.
- Júl, august – denne do 4.00 hod.
Starostka dala následne o návrhu komisie cestovného ruchu hlasovať:

Uznesenie č. 61/2015:
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
Hlasovanie

za:
7
proti:
0
zdržal sa: 0

schvaľuje:

prevádzkovú dobu diskotéky Hrádza pre rok 2015 nasledovne:
- Január, február, marec – každá sobota do 4.00 hod.
- Apríl, máj, jún, september, október, november, december – piatok a sobota do 4.00 hod.
- Júl, august – denne do 4.00 hod
za predpokladu dodržiavania Nariadenia vlády SR č. 145/2006 o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami
a zabezpečením poriadkovej služby až po odchod návštevníkov z chatovej osady v záujme ochrany vlastníkov
rekreačných chát a zamedzenia poškodzovania veľkoobjemových smetných nádob.

K bodu č.15 Rôzne – Zmena použitia rezervného fondu
Starostka obce informovala poslancov, že obec obstarala nový traktor za sumu 23 880 Euro a z tohto dôvodu
je potrebné zrušiť uznesenie č.34/2015 z 3. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Prašice, kde na
obstaranie nákladného motorového vozidla - traktora bola schválená suma 30 000 Euro. Starostka dala
hlasovať za zrušenie uznesenia č. 34/2015 a následne dala hlasovať za nové uznesenie na použitie rezervného
fondu na obstaranie nákladného motorového vozidla – traktora v sume 23 880 Euro.

Uznesenie č. 62/2015:
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
Hlasovanie

za:
7
proti:
0
zdržal sa: 0

ruší:
uznesenie č.34/2015 z 3. rokovania Obecného zastupiteľstva zo dňa 26.2.2015 v plnom rozsahu

Uznesenie č. 63/2015:
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
Hlasovanie

za:
7
proti:
0
zdržal sa: 0

schvaľuje:
použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu na úhradu nákladov na obstaranie nákladného
motorového vozidla – traktora vo výške 23 880,00 EUR

K bodu č.16 Diskusia a interpelácia poslancov
Poslanec Ing. Dušan Páleník vzniesol dotaz ohľadom výstavby parkoviska pred zdravotným strediskom a Ing.
Mária Malinková, poslankyňa sa informovala, v akom štádiu je príprava výstavby chodníka pri jej rodinnom
dome. Na dotazy odpovedala starostka obce s tým, že obec uvažuje s výstavbou chodníka popri štátnej ceste
ul. 1. mája ako aj s rozšírením parkoviska pred zdravotným strediskom. Pre rekonštrukciu parkoviska pri
cintoríne a chodník popri štátnej ceste je potrebné geodetické zameranie, polohopis a výškopis, ktorý si obec
objednala prostredníctvom projektanta Ing. Františka Németha..
Do úvahy pripadá i možné odkúpenie časti pozemkov pri jestvujúcom parkovisku cintorína od vlastníkov
týchto nehnuteľností v záujme maximálneho rozšírenia parkovacích plôch. K vybavovaniu stavebných
povolení na výstavbu chodníkov a parkovísk je nevyhnutná projektová dokumentácia a stanoviská
zainteresovaných inštitúcií. Zároveň Ing. Michalka, poslanec OZ a predseda komisie výstavby a ŽP uviedol,
že na budúci týždeň sa touto problematikou bude zaoberať aj komisia výstavby ŽP OZ.

K bodu č.17 Záver
Starostka na záver poďakovala poslancom za účasť a 4. rokovanie OZ ukončila.

Ing. Katarína Bruchatá
prednostka obce

Erika Nemešová
starostka obce

Overovatelia zápisnice:
Ing. Dušan Páleník

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

Mgr. Lýdia Marková

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

Zapisovateľ : Michal Glos

