Zápisnica
zo 7. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Prašice, konaného dňa 28.10.2015.
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 hlavnej kontrolórky obce Prašice
7. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠsMŠ a jej výsledkoch v zmysle Vyhl. MŠ SR č. 9/2006
v znení neskorších predpisov
8. Informovanie poslancov o príprave stratégie CLLD MAS SOTDUM
9. Návrh na úpravu rozpočtu obce – rozpočtové opatrenia VIII,IX,X/2015
10. Rôzne
 Návrhy VZN č.3,4,5
 Návrh na predaj pozemkov žiadateľom
 Návrh na vyradenie kníh z obecnej knižnice
 Žiadosť Mgr. Tomáša Laciku, bytom Horné Obdokovce 428 o vyjadrenie umiestnenia pozemku v k.ú.
Prašice
 Návrh na finančnú náhradu podľa § 48 zák. č. 543/2002 Z.z. na základe právoplatného rozsudku
Krajského súdu v Nitre č. 2To/12/2015 voči Márii Mališovej
11. Diskusia a interpelácia poslancov
12. Záver
K bodu č.1 Otvorenie zasadnutia
Starostka obce Erika Nemešová privítala poslancov obecného zastupiteľstva, hlavnú kontrolórku obce,
riaditeľa ZŠsMŠ a zamestnancov obce. Konštatovala, že 7. 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. Jozef Michalka
K bodu č .3 Voľba návrhovej komisie
Starostka obce navrhla členov návrhovej komisie :
Ing. Mária Malinková, Ing. Dušan Páleník a Ing. Bystrík Hrutka
Za predložený návrh dala hlasovať :
Hlasovanie
za:
7
proti:
0
zdržal sa: 0
Návrhová komisia bola jednohlasné zvolená.

K bodu č .4 Schválenie programu rokovania OZ
Starostka obce predložila programu 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.







Otvorenie
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Schválenie programu rokovania OZ
Kontrola plnenia uznesení OZ
Správa hlavnej kontrolórky obce Prašice
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠsMŠ a jej výsledkoch v zmysle Vyhl. MŠ SR č.
9/2006 v znení neskorších predpisov
8. Informovanie poslancov o príprave stratégie CLLD MAS SOTDUM
9. Návrh na úpravu rozpočtu obce – rozpočtové opatrenia VIII,IX,X/2015
10. Rôzne
Návrhy VZN č.3/2015,4/2015,5/2015
Návrh na predaj pozemkov žiadateľom
Návrh na vyradenie kníh z obecnej knižnice
Žiadosť Mgr. Tomáša Laciku, bytom Horné Obdokovce 428 o vyjadrenie umiestnenia pozemku v k.ú.
Prašice
Návrh na finančnú náhradu podľa § 48 zák. č. 543/2002 Z.z. na základe právoplatného rozsudku
Krajského súdu v Nitre č. 2To/12/2015 voči Márii Mališovej, bytom Prašice, 1. mája 39
11. Diskusia a interpelácia poslancov
12. Záver

K bodu č .5 Kontrola plnenia uznesení OZ

Michal Glos predniesol správu o plnení uznesení OZ. Informoval, že uznesenie č. 77/2015 je
splnené. Uznesenie 90/2015 je splnené čiastočne. Verejné osvetlenie je opravené a oprava rozhlasu
sa rieši s novou dodávateľkou firmou. Uznesenie č.91/2015 je v plnení a čaká sa na vyjadrenie
dopravného inžiniera. Uznesenie 92/2015 je zatiaľ bezpredmetné a bude sa riešiť na začiatku letnej
turistickej sezóny na Duchonke
Uznesenie č. 93/2015:
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

K bodu č. 6 Správa hlavnej kontrolórky obce Prašice
Ing. Mária Hrubá, hlavná kontrolórka obce predniesla poslancom správu z kontrolnej činnosti, kde
konštatovala, že nešla porušenie žiadnych zákonov ani iných právnych noriem.
Poslanci nemali žiadne otázky a správu vzali na vedomie.
Uznesenie č. 94/2015:
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 z kontrolnej činnosti.
K bodu č.7 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠsMŠ a jej výsledkoch v zmysle Vyhl. MŠ SR č.
9/2006 v znení neskorších predpisov
Mgr. Miloš Mik, riaditeľ ZŠsMŠ predniesol správu o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠsMŠ a jej výsledkoch
v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 v znení neskorších predpisov. Predniesol jednotlivé štatistické
ukazovatele, ekonomické štatistiky a celkový obraz ZŠsMŠ Prašice. Nakoľko je novozvoleným riaditeľom
nevyjadroval sa ku krokom bývalého vedenia. Následne poslancom načrtol problémy, ktoré bude potrebné
riešiť v blízkej budúcnosti. Hlavným problémom je nevyhovujúca kotolňa v budove ZŠ, tu sa pripravuje
projektová dokumentácia a podanie žiadosti na odstránenie havarijného stavu celkovou rekonštrukciou
kotolne v budúcom roku. Ďalším problémom, ktorý pán riaditeľ predostrel je, že v budúcom školskom roku
bude potrebné otvoriť ďalšiu triedu, ale v budove ZŠ už nie je žiadna možnosť na vytvorenie triedy. Jednou
z alternatív by bola rekonštrukcia bývalých školských dielní na školskú družinu a tým by sa uvoľnili dve
triedy v budove školy. Upozornil tiež na havarijný stav športového náčinia v školskej telocvični, ktoré
v súčasnosti už vôbec nevyhovuje pre výuku žiakov, s výnimkou športového náčinia pre flóorbal.
Ďalším problémom zostáva stravovanie, kde počet stravníkov narastá a školská jedáleň tieto kapacity zvláda
veľmi ťažko, v dôsledku čoho je potrebné hľadať riešenie. Taktiež informoval poslancov o vysokej úrovni
a materiálnom zabezpečení MŠ. Táto sa radí v okrese medzi najlepšie a najkvalitnejšie. Upozornil však na
praskanie múrov na 2. nadzemnom podlaží tejto rekonštruovanej a nadstavovanej budovy v rámci
revitalizácie. Predseda komisie výstavby a ÚP a poslanec OZ Ing. Michalka prisľúbil obhliadku tejto budovy
MŠ. Starostka obce osloví v tejto súvislosti projektanta, statika a stavebného dozora. Riaditeľ ZŠsMŠ
upozornil aj na havarijný stav kuchyne a vybavenia kuchyne v budove DDaDSS, ktorá si taktiež vyžaduje
rekonštrukciu, pretože nevyhovuje hygienickým požiadavkám, k najzávažnejším potrebám patrí
vzduchotechnika .
Správa je súčasťou zápisnice ako príloha č. 1
Uznesenie č. 95/2015:
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 výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠsMŠ a jej výsledkoch v zmysle Vyhl. MŠ SR č. 9/2006 v znení
neskorších predpisov
Ukladá
zabezpečiť odbornú obhliadku budovy Materskej školy v súvislosti s praskaním múrov za účasti projektanta,
statika a stavebného dozora za účelom vydania odborného stanoviska k ďalšiemu postupu pre odstránenie
zistených závad
Zodpovední :
Ing. Jozef Michalka, poslanec OZ, Róbert Haberland, stavebný úrad
Zdenko Hrubý, stavebný dozor,Ladislav Klačanský, projektant (zabezpečiť statika)
Termín : do 30. 11. 2015

K bodu č.8 Informovanie poslancov o príprave stratégie CLLD MAS SOTDUM
Michal Glos informoval poslancov, že Miestna akčná skupina (MAS) SOTDUM , ktorej členom je aj obec
Prašice pripravuje stratégiu CLLD. Jedná sa o stratégiu, na základe ktorej budú vykonávané projekty vedené
komunitou.
Poslanci vzali informáciu na vedomie.
Uznesenie č. 96/2015
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 príprave stratégie CLLD tvorenou Miestnou akčnou skupinou Spoločenstva obcí topoľčianskoduchonskeho mikroregiónu
K bodu č.9 Návrh na úpravu rozpočtu obce – rozpočtové opatrenia VIII,IX,X/2015
Ing. Katarína Bruchatá informovala poslancov o rozpočtovom opatrení č.VIII/2015, ktoré sa berie na vedomie
a taktiež informovala o rozpočtovom opatrení č. IX/2015 a o jednotlivých zmenách a úpravách na strane
výdavkov ako aj na strane príjmov. K úprave č. X/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. 97/2015
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. VIII /2015
2. rozpočtové opatrenie č. IX /2015
Uznesenie č. 98/2015:

berie na vedomie:
stanovisko hlavnej kontrolórky obce k rozpočtovému opatreniu č. X/2015

Hlasovanie

za:
7
proti:
0
zdržal sa: 0

schvaľuje:

rozpočtové opatrenie č. X/2015 s nasledovnými zmenami:

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. X/2015 –
REKAPITULÁCIA

PRÍJMY
Bežné
Kapitálové
Finančné operácie
Základná škola

CELKOM

Úprava č.
X/2015
Zvýšenie
+

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

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

1 185 870,00
67 575,00
97 895,00
37 365,00

7 290,00
0,00
0,00
0,00

1 207 090,00 1 388 705,00

7 290,00

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

ROZPOČET
po úprave
č. X/2015
1 193 160,00
67 575,00
97 895,00
37 365,00

0,00 1 395 995,00
1 395 995,00

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

CELKOM

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Úprava č.
X/2015
Zvýšenie
+

Úprava č.
X/2015
Zníženie
-

ROZPOČET
po úprave
č. X/2015

456 360,00

501 150,00

7 530,00

255,00

508 425,00

50 000,00
88 250,00

164 320,00
88 250,00

3 270,00
0,00

3 170,00
0,00

164 420,00
88 250,00

612 480,00

612 855,00

0,00

0,00

612 855,00

0,00

22 000,00

0,00

0,00

22 000,00

1 207 090,00 1 388 575,00

10 800,00

3 425,00 1 395 950,00
1 395 950,00

Rozpočet po úprave č. X/2015
Príjmy

1 395 995,00

Výdavky

1 395 950,00

Rozdiel:

45,00

Bežný rozpočet:
Príjmy
Výdavky
Rozdiel: + prebytok

1 230 525,00
1 121 280,00
109 245,00

Kapitálový
rozpočet:
Príjmy
Výdavky
Rozdiel: - schodok

67 575,00
186 420,00
-118 845,00

FO rozpočet:
Príjmy
Výdavky
Rozdiel: + prebytok

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

K bodu č.10 Rôzne
Návrhy všeobecne záväzných nariadení (ďalej len „VZN“ č.3/2015,č.4./2015 a č.5/2015
1. Michal Glos predniesol poslancom na schválenie návrh VZN č.3/2015 o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Prašice.
Poslanci nemali k predloženému návrhu VZN žiadne námietky ani otázky.
Starostka obce dala o návrhu VZN č.3/2015 hlasovať :
Uznesenie č. 99/2015:
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.3/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce
Prašice.
2. Michal Glos predniesol poslancom na schválenie návrh VZN č.4/ 2015 - Trhový poriadok obce Prašice.
Poslanci nemali žiadne doplňujúce návrhy a starostka dala následne hlasovať:
Uznesenie č. 100/2015:
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.4/2015 Trhový poriadok obce Prašice
3. Michal Glos predniesol poslancom na schválenie návrh VZN č.5/2015 O určení výšky finančných
príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Prašice. Poslanci nemali žiadne doplňujúce
návrhy, súhlasili aby čiastočné úhrady za návštevu MŠ, ŠKD a školskej jedálne zostali nezmenené. Starostka
dala následne hlasovať:
Uznesenie č. 101/2015:
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.5/2015 o určení výšky finančných príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou
Prašice

K bodu č.10 Rôzne - Návrh na predaj 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 vlastníkov rodinného domu a uzatvorenie kúpnej zmluvy pre
Jána Šuleka, rod. Šuleka,nar. 30.5.1941 a manž. Máriu Šulekovú, rod. Kičinovú, nar. 7.9.1944, obaja trvale
bytom Slnečná 327/4, Prašice a to podľa registra CKN ako parc. č. 1932/107 zastavané plochy a nádvoria vo
výmere 3106 m2, ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č.
35963204-007- 2015 ide o novozakreslené parc. č. 1932/160 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 322 m2
a parc.č. 1932/161 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 451 m2 , ktoré obec odpredáva za cenu 7 €/m2, čo
predstavuje čiastku 5411 €. Čiastka 2254 Euro bude uhradená v lehote do dní odo dňa podpísania tejto
kúpnej zmluvy a čiastka 3157 € bude uhradená v termíne do 30.11.2016. 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.
(V tomto bode odišla z rokovania obecného zastupiteľstva poslankyňa Ing. Malinková, ktorá sa ospravedlnila
pre rodinné dôvody. )
Starostka dala o odpredaji hlasovať:
Uznesenie č. 102/2015:
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
Hlasovanie

za:
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 vlastníkov rodinného domu a uzatvorenie kúpnej zmluvy pre Jána Šuleka, rod. Šuleka,nar.
30.5.1941 a manž. Máriu Šulekovú, rod. Kičinovú, nar. 7.9.1944, obaja trvale bytom Slnečná 327/4, Prašice
a to podľa registra CKN ako parc. č. 1932/107 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 3106 m2, ktorej je
predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 35963204-007- 2015 ide o
novozakreslené parc. č. 1932/160 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 322 m2 a parc.č. 1932/161
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 451 m2 , ktoré obec odpredáva za cenu 7 €/m2, čo predstavuje
čiastku 5411 €. Čiastka 2254 Euro bude uhradená v lehote do dní odo dňa podpísania tejto kúpnej zmluvy
a čiastka 3157 € bude uhradená v termíne do 30.11.2016. 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 vlastníkov rekreačnej chaty a uzatvorenie kúpnej zmluvy pre
Františka Meziána, rod. Meziána, nar. 6.3.1948 a manž. Magdalény Meziánovej, rod. Baďurovéj, nar.
16.9.1952, obaja trvale bytom Štefaniková 81/a, Ivanka pri Dunaji a to podľa registra CKN ako parc. č.
3548/1 ostatné plochy vo výmere 54 543m2, ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a
podľa vypracovaného GP č. 36319830 - 123/15 ide o novozakreslené parc. č. 3548/226 ostatné plochy vo
výmere 425 m2 z toho diel 1 vo výmere 56 m2. Kupujúci sú bezpodielovými spoluvlastníkmi v podiele 1/1
pôvodnej nehnuteľnosti parc. č. 3548/226 – ostatné plochy vo výmere 369, ktorá tvorí diel 2 vypracovaného
GP. Diel 1 obec odpredáva za cenu 7 €/m2, čo predstavuje čiastku 392 €. 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.
Pred týmto hlasovaním opustil rokovanie obecného zastupiteľstva poslanec Ing. Dušan Páleník. Starostka dala
o odpredaji hlasovať:

Uznesenie č. 103/2015:
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov

Hlasovanie

za:
5
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 vlastníkov rekreačnej chaty a uzatvorenie kúpnej zmluvy pre Františka Meziána, rod. Meziána, nar.
6.3.1948 a manž. Magdalény Meziánovej, rod. Baďurovéj, nar. 16.9.1952, obaja trvale bytom Štefaniková
81/a, Ivanka pri Dunaji a to podľa registra CKN ako parc. č. 3548/1 ostatné plochy vo výmere 54 543m2,
ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 36319830 - 123/15
ide o novozakreslenú parc. č. 3548/226 ostatné plochy vo výmere 425 m2 z toho diel 1 vo výmere 56 m2.
Kupujúci sú bezpodielovými spoluvlastníkmi v podiele 1/1 pôvodnej nehnuteľnosti parc. č. 3548/226 –
ostatné plochy vo výmere 369 m2, ktorá tvorí diel 2 vypracovaného GP. Diel 1 obec odpredáva za cenu
7 €/m2, čo predstavuje čiastku 392 €. 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 Mgr. Borisa Vlčku, rod.Vlčku, nar. 9.9.1962, trvale bytom Prašice
- Duchonka 931, a to podľa registra CKN ako parc. č. 3548/1 ostatné plochy vo výmere 54 543m2, ktorej je
predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 48243337 - 12/15 ide o
novozakreslené parc. č. 3548/314 ostatné plochy vo výmere 337 m2, ktorú obec odpredáva za cenu 7 €/m2,
čo predstavuje čiastku 2359 €. 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. 104/2015:
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov

Hlasovanie

za:
5
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
Mgr. Borisa Vlčku, rod.Vlčku, nar. 9.9.1962, trvale bytom Duchonka 931, Prašice a to podľa registra CKN
ako parc. č. 3548/1 ostatné plochy vo výmere 54 543m2, ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v
podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 48243337 - 12/15 ide o novozakreslené parc. č. 3548/314 ostatné
plochy vo výmere 337 m2, ktorú obec odpredáva za cenu 7 €/m2, čo predstavuje čiastku 2359 €. 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.10 Rôzne - Návrh na vyradenie kníh z obecnej knižnice
Stanislava Dojčarová predniesla návrh na vyradenie knižného fondu. Ide o knihy, ktoré neboli niekoľko
rokov vypožičané a z každého výtlačku ešte minimálne jeden kus zostáva v obecnej knižnici. Celkovo sa
jedná o 74 kníh v hodnote 61,35€.
O návrhu na vyradenie knižného fondu dala starostka obce následne hlasovať:

Uznesenie č. 105/2015:
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov

Hlasovanie

za:
5
proti:
0
zdržal sa: 0

schvaľuje:
vyradenie knižného fondu z obecnej knižnice v počte 74 kníh v celkovej hodnote 61,35€.
K bodu č.10 Rôzne Žiadosť Mgr. Tomáša Laciku, bytom Horné Obdokovce 428 o vyjadrenie umiestnenia
pozemku parc. č. 3947/7 v k.ú. Prašice
Starostka obce predniesla poslancom žiadosť Mgr. Tomáša Laciku, v ktorej žiada obec o vyjadrenie
k umiestneniu pozemku parc. č. CKN 3947/7. Ide o pozemok v chatovej oblasti „Duchonka“ vo vlastníctva
p. Júliusa Laciku, ktorý je evidovaný v KN v kultúre vinica. Tento pozemok bol rozdelený novým
geometrickým plánom č. 226-073-2015 na tri samostatné parcely, ktoré chce p. Lacika previesť darovacou
zmluvou na svojich vnukov. Starostka obce zároveň oboznámila poslancov OZ s neukončeným dlhoročným
sporom medzi obcou Prašice a Júliusom Lacikom, ktorý si notárskou zápisnicou N 306/98, NZ 322/98 tzv.
vydržaním osvedčil aj s manželkou Viktóriou Lacikovou parc.č. 3947/49 vo výmere 1505 m2, ktorú do
dnešného dňa obci nevydal. Podľa právoplatného rozsudku Krajského súdu v Nitre č. 7Co84/2003-234,
7Co 85/2003, 7Co 75/2004 bol Július Lacika povinný vydať podľa geometrického plánu č. 7C 106/99
vyhotoveného znalcom Ing. Jozefom Bernátom zo dňa 20.10.2001 overeného Okresným úradom pod
č. 659/2001 parc.č. 3947/49 do troch dní od právoplatnosti tohto rozhodnutia. Výkon rozhodnutia ani do
dnešného dňa nie je vykonaný a pozemok má sústavne oplotený. Poslanci OZ navrhli bezodkladne
zabezpečiť výkon rozhodnutia na uvoľnenie zabratej nehnuteľnosti aj s návrhom ďalšieho postupu vo veci
zabratých nehnuteľností pod hospodárskymi budovami a na dvore pri rodinnom dome Júliusa Laciku, ktoré
menovaný užíva. Zároveň nedoporučili vyhovieť žiadosti Tomáša Laciku o vyjadrenie k umiestneniu
pozemku.
Uznesenie č. 106/2015:
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:
5
zdržal sa: 0

nesúhlasí
s vydaním vyjadrenia pre žiadateľa Mgr. Tomáša Laciku, bytom Horné Obdokovce č. 428 k umiestneniu
pozemku parc. č. 3947/7 v k. ú. Prašice pre zápis geometrického plánu č. 226-073-2015

K bodu č.10 Rôzne - Návrh na finančnú náhradu podľa § 48 zák. č. 543/2002 Z.z. na základe
právoplatného rozsudku Krajského súdu v Nitre č. 2To/12/2015 voči Márii Mališovej
Starostka obce v súvislosti so začatým konaním voči Márii Mališovej, bytom Prašice, ul. 1. mája 39
o uložení finančnej náhrady podľa § 48 zák č. 543/2002 Z .z. o ochrane prírody a krajiny v
neskorších predpisov na základe rozsudku Krajského súdu v Nitre č. 2 To/12/2015-638 oboznámila poslancov
OZ s právnym názorom JUDr. Slávika, v ktorom sa konštatuje, že obec je príslušná na rozhodovanie
o finančnej náhrade. Odsudzujúcim rozsudkom je daná zodpovedná osoba za neoprávnený výrub, t. j. fyzická
osoba Mária Mališová, ktorá aj keď konala v pozícii štatutára ZBU-PS Prašice, šlo o exces (vybočenie), za
ktoré Združenie bývalých urbárnikov – pozemkové spoločenstvo Prašice nezodpovedá. Je zistená aj
spoločenská hodnota nedovolene vyrúbaných drevín podľa § 95 cit. Zák., táto suma sa použije v úvahe
o určovaní výšky finančnej náhrady za vyrúbané dreviny ako suma maximálna. Obec musí uložiť povinnosť
k finančnej náhrade, táto však nemusí byť vo výške spoločenskej hodnoty dreviny, obec však svoje
rozhodnutie náležite zdôvodní, akými úvahami sa riadila pri určení nižšej náhrady.
Na základe uvedeného starostka obce predložila návrh na uloženie finančnej náhrady vo výške 3532 €
(slovom tritisícpäťstotridsaťdva eur), t. j. 5% spoločenskej hodnoty drevín ustálenej znaleckým posudkom
na sumu 70.642,58 €.
Za predložený návrh dala starostka obce hlasovať :
Uznesenie č. 107/2015:
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
Hlasovanie

za:
3
proti:
1 /Mgr. Grežďo/
zdržal sa: 1 /Mgr. Marková/

schvaľuje:
vydanie Rozhodnutia o finančnej náhrade Márii Mališovej, trvale bytom Prašice, ul. 1. mája 39 v zmysle
právoplatného rozsudku Krajského súdu v Nitre č. 2 To/12/2015 - 638 podľa § 48 zákona č.543/Z. z
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov vo výške 3532 €. Finančná náhrada bude použitá
výlučne na úhradu nákladov spojených so starostlivosťou o dreviny rastúce na území obce Prašice.
K bodu č.10 Rôzne - Návrh na prenájom nebytových priestorov v budove OcÚ a v budove Zdravotného
strediska.
Starostka obce predniesla poslanom 2 návrhy na prenájom nebytových priestorov v zmysle § 9a ods.9 písm.
c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov prenájom majetku obce
z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Jedna sa o priestory bývalej čajovne /budova OcÚ/ a priestorov
v budove Zdravotného strediska. V prvom prípade sa jedná o zriadenie obchodu z drogériou a v druhom
prípade ide o zriadenie prevádzky – zubná laborantka. Starostka dala hlasovať:
Uznesenie č. 108/2015:
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov

schvaľuje:

1. Prenájom nebytových priestorov v zmysle § 9a ods.9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov - prenájom majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa za účelom
zriadenia predajne s drogistickým tovarom. Jedná sa o priestory v budove OcÚ – bývala čajovňa /69,56 m2/.
Budova je zapísaná na LV č. 1526, k.ú. obce Prašice, súp.číslo 142/142.
Zdôvodnenie:
Vyššie uvedené priestory boli dlhodobo nevyžívané, žiadny záujemca nejavil o tieto priestory záujem. Na
základe podnetov zo strany občanov sa nám podarilo získať záujemcu o prenájom tohto nebytového
priestoru, ktorý má záujem zriadiť predajňu s drogistickým tovarom.
Hlasovanie

za:
5
proti:
0
zdržal sa: 0

Schválené 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
2. Prenájom nebytových priestorov v zmysle § 9a ods.9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov - prenájom majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa za účelom
zriadenia prevádzky – zubná laborantka.. Jedná sa o priestory v budove Zdravotného strediska o rozlohe
56,51 m2. Budova je zapísaná na LV č. 1526, k.ú. obce Prašice, súp.číslo 87/87.
Zdôvodnenie:
Vyššie uvedené priestory boli dlhodobo nevyžívané, žiadny záujemca nejavil o tieto priestory záujem. Obec
sa rozhodla využiť tento priestor na poskytovanie zdravotnej starostlivosti – zubná laborantka, nakoľko
v širokom okolí sa tento druh služby neposkytuje. Obec verí, že občania túto službu budú v hodnej miere
využívať.
Hlasovanie

za:
5
proti:
0
zdržal sa: 0

Schválené 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
K bodu č.11 Diskusia a interpelácia poslancov
Poslanec Ing. Dušan Páleník vzniesol dotaz ohľadom poskytovania finančných príspevkov Základným
školám v Topoľčanoch pre našich žiakov, ktorí navštevujú základnú školu mimo bydliska a žiadajú od obce
príspevok na činnosť školského klubu. Jedná sa o čiastku cca 7 €/mes. na jedného žiaka, ktoré obec dostáva
do rozpočtu obce a mala by ich posielať týmto školám. Starostka obce uviedla, že obec na základe uznesenia
č. 101/2013 Obecného zastupiteľstva v Prašiciach, prijatého na zasadnutí dňa 16.12. 2013 zasiela týmto
školám zamietavé rozhodnutia. Poslanec Ing. Dušan Páleník sa podujal, že situáciu preverí a o podrobnostiach
bude informovať najbližšie zasadnutie OZ, ktoré môže vo veci aktuálne znovu rozhodnúť. Starostka obce
prisľúbila, že prehodnotí situáciu na úrovni obce a táto problematika bude predmetom rokovania OZ
v decembri 2015.
V súvislosti so správou riaditeľa ZŠsMŠ uviedla, že na budovu bývalých dielní je vypracovaný projekt na ich
rekonštrukciu na získanie jednej triedy MŠ, kde je tiež situácia nepriaznivá, pretože každoročne nie sú
uspokojení všetci záujemcovia a umiestnení detí do MŠ. Konštatovala však, že vzhľadom na oveľa
závažnejší problém Základnej školy sa bude obec prednostne zaoberať možnosťou prestavby tohto objektu na
školskú družinu. Vzhľadom na kapacitné problémy stravovania žiakov ZŠsMŠ bude obec hľadať riešenie
v spolupráci s VÚC, pretože v budove DDaDSS je nevyužitá jedna miestnosť, ktorá by mohla slúžiť ako
jedáleň pre deti MŠ resp. žiakov ZŠ. Bude však nevyhnutné doriešiť túto možnosť po technickej a finančnej
stránke s riaditeľkou DDaDSS Ing. Vierou Bútorovou resp. s NSK. Poslanci OZ s týmto návrhom súhlasili.

K bodu č.12 Záver
Starostka na záver poďakovala poslancom za účasť a za aktívny prístup k riešeniu prerokovávanej
problematiky obce a 7. rokovanie obecného zastupiteľstva ukončila.

Ing. Katarína Bruchatá
prednostka obce

Erika Nemešová
starostka obce

Overovatelia zápisnice:
Mgr. Lýdia Marková

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

Ing. Jozef Michalka

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

Zapisovateľ : Michal Glos

