Zápisnica
zo 6. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Prašice, konaného dňa 26.8.2015.
Prítomní poslanci a hostia podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Schválenie programu rokovania OZ
5. Kontrola plnenia uznesení OZ
6. Správa o hospodárení obce Prašice za I. polrok 2015
7. Návrh na použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu
8. Úprava rozpočtu obce č. VI/2015 a č. VII/2015
9. Správa hlavnej kontrolórky obce z kontrolnej činnosti
10. Správa komisie kultúry a vzdelávania mládeže
11. Správa osobitnej komisie verejného záujmu
12. Rôzne
 Žiadosť ZŠsMŠ Prašice o príspevok na stravu pre žiakov na školský rok 2015/16 a na cestovné pre
dochádzajúcich žiakov ZŠsMŠ
 Oboznámenia so súhrnnou správou o výsledku celoslovenskej kontroly zameranej na efektívnosť
a účinnosť pri výkone pôsobností obcami, vykonanou v roku 2014 NKÚ
 Žiadosť Karin Hostinskej o poskytnutie finančnej podpory
 Postúpenie podnetu a výzva na činnosť, ktorý poslal OÚ Nitra, odbor starostlivosti o ŽP Nitra
13. Diskusia a interpelácia poslancov
14. Záver
K bodu č.1 Otvorenie zasadnutia
Starostka obce Erika Nemešová privítala poslancov obecného zastupiteľstva, zamestnancov obce a ostatných
prítomných. Konštatovala, že 6. rokovania OZ sa zúčastňujú všetci poslanci, takže je uznášania schopné.
K bodu č.2 Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Zapisovateľ : Michal Glos
Overovatelia zápisnice: Mgr. Pavol Grežďo, Ing. Jozef Michalka
K bodu č .3 Voľba návrhovej komisie
Starostka dala návrh, aby sa členmi návrhovej komisie na dnešnom zasadnutí OZ stali : Ing. Roman Bruchatý,
Ing. Dušan Páleník a Ing. Bystrík Hrutka
Hlasovanie

za:
7
proti:
0
zdržal sa: 0

Návrhová komisia bola jednohlasné zvolená.

K bodu č .4 Schválenie programu rokovania OZ
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. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Schválenie programu rokovania OZ
5. Kontrola plnenia uznesení OZ
6. Správa o hospodárení obce Prašice za I. polrok 2015
7. Návrh na použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu
8. Úprava rozpočtu obce č. VI/2015 a č. VII/2015
9. Správa hlavnej kontrolórky obce z kontrolnej činnosti
10. Správa komisie kultúry a vzdelávania mládeže
11. Správa osobitnej komisie verejného záujmu
12. Rôzne
 Žiadosť ZŠsMŠ Prašice o príspevok na stravu pre žiakov na školský rok 2015/16 a na cestovné pre
dochádzajúcich žiakov ZŠsMŠ
 Oboznámenia so súhrnnou správou o výsledku celoslovenskej kontroly zameranej na efektívnosť

a účinnosť pri výkone pôsobností obcami, vykonanou v roku 2014 NKÚ



Žiadosť Karin Hostinskej o poskytnutie finančnej podpory
Postúpenie podnetu a výzva na činnosť, ktorý poslal OÚ Nitra, odbor starostlivosti o ŽP Nitra
Diskusia a interpelácia poslancov
13. Záver

K bodu č .5 Kontrola plnenia uznesení OZ

Michal Glos predniesol správu o plnení uznesení OZ. Informoval, že Uznesenie č. 77/2015, kde
bolo uložené zabezpečenie odborného návrhu na osadenie zrkadiel na križovatku Slnečná,
Družstevná a Partizánska a taktiež oproti výjazdu z cintorína je v plnení. Dňa 28.8.2015 obhliadol
hore uvedené miesta špecialista PZ SR Topoľčany a uviedol, že na križovatku Slnečná, Družstevná
a Partizánska nie je potrebná inštalácia zrkadla, ale realizácia dopravného značenia na návrh
dopravného inžiniera. V druhom prípade, je žiadosť opodstatnená a taktiež treba výjazd riešiť po
dohode s dopravným inžinierom. K tomuto uzneseniu podal vysvetlenie aj Ing. Dušan Páleník,
poslanec OZ. Zároveň upozornil, že obec ako cestný správny orgán je povinná vymeniť súčasné
dopravné značenie po celej obci, nakoľko je v havarijnom stave. Ďalším uznesením bolo vykonať
internetový prieskum na kúpu multifunkčnej štvorkolky. Zodpovedný pracovník uviedol, že cenové
rozpätie takýchto mechanizmov, ktoré by bolo možné využívať na odhŕňanie snehu, príp. i na
kosenie trávy sa pohybuje v cene od 7000 € do 12000 €.

Uznesenie č. 79/2015:
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 kontrole plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva.
Ukladá
Zabezpečiť:
- dopravné značenie na križovatke Družstevná – Partizánska – Slnečná
- projekt osadenia dopravného zrkadla na ul. 1. mája oproti výjazdu z parkoviska pred Domom smútku
- výmenu súčasného dopravného značenia v obci v dôsledku havarijného stavu a nesprávneho osadenia
dopravných značiek
Termín : do konca októbra 2015
Zodpovední : Michal Glos, Peter Novotný
K bodu č. 6 Správa o hospodárení obce Prašice za I. polrok 2015
Ing. Katarína Bruchatá predniesla Správu o hospodárení obce Prašice k 30.6.2015. Informovala poslancov
o stave majetku, o stave na účtoch. a záväzkoch obce. Taktiež podrobne informovala poslancov o nákladoch
a výnosoch obce a rozpočtových výdavkoch a nákladoch obce Prašice.
Poslanci nemali žiadne otázky a správu vzali na vedomie.
Uznesenie č. 80/2015:
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 hospodárení obce Prašice za I. polrok 2015.
K bodu č.7 Návrh na použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu
Ing. Katarína Bruchatá predniesla na schválenie použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu na
úhradu časti nákladov na realizáciu investičnej akcie – Prepojenie kanalizácie s výtlakom Duchonka –
Prašice vo výške 50 000,00 EUR. Investičnú akciu na základe Zmluvy o dielo č.3/2014 zo dňa 2.12.2014
realizoval zhotoviteľ HYDRO, s.r.o. Topoľčany. Starostka dala o použití finančných prostriedkov
z rezervného fondu hlasovať:

Uznesenie č. 81/2015:
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 prostriedkov z rezervného fondu na úhradu nákladov na realizáciu investičnej akcie: Prepojenie
kanalizácie s výtlakom Duchonka – Prašice pre spoločnosť HYDRO, s.r.o. Topoľčany vo výške 50 000 €.
K bodu č.8 Úprava rozpočtu obce č. VI/2015 a č. VII/2015
Ing. Katarína Bruchatá informovala poslancov o rozpočtovom opatrení č.VI/2015, ktoré sa berie na vedomie
a taktiež informovala o rozpočtovom opatrení č. VII/2015 a o jednotlivých zmenách a úpravách na strane
výdavkov ako aj na strane príjmov. K úprave č. VII/2015 dala stanovisko aj hlavná kontrolórka obce Ing.
Mária Hrubá. Poslanci nemali k úprave rozpočtu žiadne pripomienky.
Starostka obce dala o návrhu úpravy rozpočtu hlasovať:
Uznesenie č. 82/2015:
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:
1. rozpočtové opatrenie č. VI/2015
2. stanovisko hlavnej kontrolórky obce k rozpočtovému opatreniu č. VII/2015
Hlasovanie

za:
7
proti:
0
zdržal sa: 0

schvaľuje:
rozpočtové opatrenie č.VII/2015 s nasledovnými zmenami:

PRÍJMY
Bežné
Kapitálové
Finančné operácie
Základná škola

CELKOM

Upravený
rozpočet
1 175 925,00
55 440,00
46 350,00
37 365,00

Úprava č.
VII/2015
Zvýšenie
+
9 135,00
0,00
51 545,00
0,00

1 207 090,00 1 315 080,00

60 680,00

Schválený
rozpočet
1 146 210,00
1 600,00
21 915,00
37 365,00

Úprava č.
VII/2015
Zníženie
0,00
0,00
0,00
0,00

ROZPOČET
po úprave
č. VII/2015
1 185 060,00
55 440,00
97 895,00
37 365,00

0,00 1 375 760,00
1 375 760,00

VÝDAVKY
Bežné
Kapitálové
Finančné operácie
Základná škola - bežné
Základná škola kapitálové

CELKOM

Schválený
rozpočet
456 360,00
50 000,00
88 250,00
612 480,00

Upravený
rozpočet
477 855,00
103 245,00
88 250,00
612 855,00

Úprava č.
VII/2015
Zvýšenie
+
23 255,00
50 020,00
0,00
5 425,00

0,00

22 000,00

0,00

1 207 090,00 1 304 205,00

78 700,00

Úprava č.
VII/2015
Zníženie
1 250,00
600,00
0,00
5 425,00

ROZPOČET
po úprave
č. VII/2015
499 860,00
152 665,00
88 250,00
612 855,00

0,00

22 000,00

7 275,00 1 375 630,00
1 375 630,00

Rozpočet po úprave č. VII/2015
Príjmy
Výdavky
Rozdiel:

1 375 760,00
1 375 630,00
130,00

Bežný rozpočet:
Príjmy
Výdavky
Rozdiel: + prebytok

1 222 425,00
1 112 715,00
109 710,00

Kapitálový rozpočet:
Príjmy
Výdavky
Rozdiel: - schodok

55 440,00
174 665,00
-119 225,00

FO rozpočet:
Príjmy
Výdavky
Rozdiel: + prebytok

97 895,00
88 250,00
9 645,00

K bodu č.9 Správa hlavnej kontrolórky obce z kontrolnej činnosti
Starostka obce predniesla poslancom správu z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Prašice, ktorá sa
zo zdravotných dôvodov nemohla zasadnutia OZ zúčastniť. Správa z kontrolnej činnosti bola poslancom
zaslaná aj elektronicky. Poslanci vzali správu na vedomie.
Uznesenie č. 83/2015:
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 z kontrolnej činnosti
K bodu č.10 Správa komisie kultúry a vzdelávania mládeže
Predsedníčka komisie kultúry a vzdelávania mládeže Mgr. Lýdia Marková predniesla správu o činnosti tejto
komisie. Informovala poslancov, že komisia sa pravidelne stretáva a pracuje na kultúrnych podujatiach v obci.
Konštatovala, že všetci členovia komisie sú veľmi aktívni a vyzdvihla koordináciu komisie p. Dojčarovou
a verejne jej poďakovala. Taktiež vyzdvihla spoluprácu s Folklórnou skupinou Prašičan, ktorá sa zúčastňuje
pri obecných kultúrnych akciách ako aj na cirkevných bohoslužbách.
Poslanci vzali správu Mgr. Markovej na vedomie.
Uznesenie č. 84/2015:
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 komisie kultúry a vzdelávania mládeže

K bodu č.11 Správa osobitnej komisie verejného záujmu
Predseda osobitnej komisie verejného záujmu Ing. Roman Bruchatý predniesol poslancom správu zo
zasadnutia tejto komisie. Komisia prerokovala oznámenie starostky obce doručené 12.1.2015, „Oznámenie
funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov podľa ústavného zákona NR SR č. 357/2004 Z.z.
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov „ za rok 2014 a taktiež oznámenie
starostky v zmysle hore uvedeného zákona doručeného 23.3.2015 za kalendárny rok 2014 k 31.3.2015.
Komisia konštatovala, že Erika Nemešová, starostka obce Prašice spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu
funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní, činností a jej majetkové pomery
nepresahujú súhrn jej platových pomerov a iných vyčíslených príjmov. Správa a je súčasťou tejto zápisnice.
Poslanci vzali správu na vedomie.
Uznesenie č. 85/2015:
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 osobitnej komisie verejného záujmu, že Erika Nemešová, starostka obce spĺňa podmienky
nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní, činností a jej
majetkové pomery nepresahujú súhrn jej platových pomerov a iných vyčíslených príjmov
K bodu č.12 Rôzne - Žiadosť ZŠsMŠ Prašice o príspevok na stravu pre žiakov na školský rok 2015/16
a na cestovné pre dochádzajúcich žiakov ZŠsMŠ
Starostka obce predniesla poslancom dve žiadosti ZŠsMŠ Prašice. V prvej žiadosti ZŠsMŠ žiada príspevok
na stravu pre deti z obce Prašice na školský rok 2015/2016 vo výške 0,13 € na jeden obed. V druhej žiadosti
ZŠsMŠ žiada o príspevok na cestovné v školskom roku 2015/2016 pre žiakov dochádzajúcich z ulíc
Okšovská, Novosvetská a Duchonka. Cena žiackeho spiatočného cestovného lístka platného od 1.1.2015 je
vo výške 0,80 €. Starostka informovala, že obec v školskom roku 2014/2015 týmto žiakom preplácala
polovicu cestovného a to 0,40 €. Poslanci v diskusii navrhli, aby príspevky zostali ako v minulý rok a to na
jeden obed 0,13 € a cestovné 0,40 €. O návrhu dala starostka obce následne hlasovať.
Uznesenie č. 86/2015:
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:
-

príspevok na stravu vo výške 0,13 €/ jeden obed pre deti navštevujúce školskú jedáleň z obce Prašice
príspevok na cestovné vo výške 0,40 € pre deti, ktoré navštevujú ZŠsMŠ Prašice z ulíc: Okšovská,
Novosvetská a z Duchonky

K bodu č.12 Rôzne - Oboznámenia so súhrnnou správou o výsledku celoslovenskej kontroly zameranej na
efektívnosť a účinnosť pri výkone pôsobností obcami, vykonanou v roku 2014 NKÚ
Ing. Katarína Bruchatá oboznámila poslancov, že dňa 27.7.2015 bola obci Prašice doručená správa o výsledku
kontroly NKÚ. Taktiež informovala poslancov, že túto správu im zaslala elektronickou poštou. V celkovom
hodnotení kontrolovaných obcí sa obec Prašice umiestnila na vynikajúcom 6. mieste.
Poslanci vzali správu o výsledku kontroly NKÚ na vedomie.
Uznesenie č. 87/2015:
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:
súhrnnú správu o výsledku kontroly NKÚ doručenej obci Prašice dňa 29.7.2015
K bodu č.12 Rôzne - Žiadosť Karin Hostinskej o poskytnutie finančnej podpory
Starostka obce predniesla poslancom žiadosť sl. Karin Hostinskej o poskytnutie finančnej pomoci na
reprezentáciu v motokrose na podujatí v Košiciach. Ekonómka na základe aktuálnej finančnej situácie obce
neodporučila schváliť finančnú pomoc. Starostka obce dala o návrhu hlasovať:
Uznesenie č. 88/2015:
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
Hlasovanie

za:
0
proti:
7
zdržal sa: 0

neschvaľuje:
žiadosť Karin Hostinskej o poskytnutie finančnej pomoci na reprezentáciu v motokrose
K bodu č.12 Rôzne - Postúpenie podnetu a výzva na činnosť, ktorý poslal OÚ Nitra, odbor starostlivosti
o ŽP Nitra
Starostka obce informovala poslancov, že obci Prašice bolo doručené postúpenie podnetu z Okresného úradu
Nitra, odboru starostlivosti o životné prostredie vo veci postúpenia podnetu Ing. Norberta Tomku vo veci
nezákonného výrubu drevín v okolí chaty č. 242 na pozemku v k.ú. Prašice a výzva na činnosť v súlade s §
48 zákona vo veci právoplatného rozsudku Krajského súdu v Nitre č. 2To/12/2015-638, podľa ktorého súd
uznal Máriu Mališovú vinnou zo spáchania prečinu porušovania ochrany rastlín a živočíchov podľa § 305
ods. 1 písm.c, ods.4 Tr. zákona. Okresný úrad Nitra zároveň uviedol, že finančná náhrada je príjmom obce, na
ktorej sa výrub uskutočňuje a obec je povinná tieto príjmy použiť na úhradu nákladov spojených so
starostlivosťou o dreviny rastúce na jej území. Vzhľadom k tomu, že poslanci OZ neboli podrobne
oboznámení so skutočnou škodou spôsobenou na životnom prostredí vypílením stromov v Dolinskom jarku
pred viac ako 4 rokmi, nemohli k tejto výzve zaujať jednoznačné stanovisko. Podnetom a výzvou na činnosť
sa bude OZ zaoberať na 7. riadnom zasadnutí OZ v októbri 2015. Pokiaľ sa jedná o výrub dreviny v okolí
chaty č. 242 – chata p. Márie Mališovej, toto bolo predmetom šetrenia a riešenia medzi ZBÚ-PS a Lesov, š.p.
Banská Bystrica, keďže išlo o dreviny na pozemku členov ZBU-PS Prašice v správe Lesov.

Uznesenie č. 89/2015:
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:
Postúpenie podnetu a výzvu na činnosť doručenú Okresným úradom Nitra, odboru starostlivosti o životné
prostredie
K bodu č.11 Diskusia a interpelácia poslancov
1. Ing. Roman Bruchatý informoval poslancov o ústnych sťažnostiach na nefunkčnosť miestneho rozhlasu
a verejného osvetlenia obyvateľov ulíc Mlynská a Slnečná. Starostka obce vec preverí a príjme potrebné
opatrenia.
Uznesenie č. 90/2015:
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

ukladá:
zabezpečenie opravy miestneho rozhlasu a verejného osvetlenia v obci Prašice.
Zodpovedný : Peter Novotný
Dátum: do 30.9.2015
2. Ing. Roman Bruchatý ďalej interpretoval žiadosť p. Jozefa Herdu, ktorý žiada preveriť možnosť
nainštalovať dopravnú značku –zrkadlo na križovatke ulíc Partizánska a Mládežnícka.

Uznesenie č. 91/2015:
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

ukladá:
zabezpečenie návrhu riešenia a odbornej prehliadky križovatky Mládežnícka a Partizánska ohľadne inštalácie
dopravnej značky - zrkadla
Zodpovedný: Michal Glos
Dátum: do 30.9.2015
3. Ing. Roman Bruchatý ďalej predniesol žiadosť o sfunkčnenie rampy na Duchonke, ktorá je umiestnená nad
Malou plážou. Navrhuje túto rampu zamykať a kľúče poskytnúť iba na požiadanie majiteľovi zariadenia na
Malej pláži.

Uznesenie č. 92/2015:
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

ukladá:
zabezpečenie sfunkčnenia cestnej rampy na Duchonke pri vjazde na Malú pláž
Zodpovedný : Novotný
Dátum : do 30.9.2015

K bodu č.13 Záver
Starostka na záver poďakovala poslancom za účasť a 6. rokovanie OZ ukončila.

Ing. Katarína Bruchatá
prednostka obce

Erika Nemešová
starostka obce

Overovatelia zápisnice:
Mgr. Pavol Grežďo

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

Ing. Jozef Michalka

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

Zapisovateľ : Michal Glos

