Zápisnica
z 9. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Prašice, konaného dňa 14.12.2015.
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. Vyhodnotenie volebného programu starostky obce Prašice
6. Schválenie rozpočtového opatrenia č. XI/2015
7. Schválenie rozpočtu obce na rok 2016 a na roky 2017,2018. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce
k rozpočtu.
8. Správa hlavnej kontrolórky obce a návrh plánu práce na I. polrok 2016
9. Návrh na zápis do kroniky obce za rok 2014
10. Správa audítora z vykonaného auditu za rok 2014
11. Rôzne
 Návrh výšky nájomného na rok 2016 pre ATC Duchonka
 Návrh VZN č. 6/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 Návrh VZN č. 7/2015 o určení podrobností financovania a výšky finančných prostriedkov určených
na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia, zriadených na území obce
 Návrh Zásad hospodárenia s majetkom ovce
 Návrh na odpredaj pozemkov žiadateľom v k.ú. Prašice
12. Diskusia a interpelácia poslancov
13. Záver
K bodu č.1 Otvorenie zasadnutia
Starostka obce Erika Nemešová privítala poslanca NR SR. Dr. Vladimíra Faiča, poslancov obecného
zastupiteľstva, hlavnú kontrolórku obce a pracovníkov obecného úradu. Konštatovala, že 9. rokovania OZ sa
zúčastňuje 7 poslancov OZ, takže je uznášania schopné.
K bodu č.2 Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Zapisovateľ : Michal Glos
Overovatelia zápisnice: Ing. Mária Malinková, Ing. Dušan Páleník
K bodu č .3 Voľba návrhovej komisie
Starostka obce navrhla členov návrhovej komisie :
Ing. Roman Bruchatý, Ing. Bystrík Hrutka a Mgr. Lýdia Marková
Za predložený návrh dala hlasovať :
Hlasovanie

za:
7
proti:
0
zdržal sa: 0

Návrhová komisia bola jednohlasne 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:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.







Otvorenie
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Schválenie programu rokovania OZ
Vyhodnotenie volebného programu starostky obce Prašice
Schválenie rozpočtového opatrenia č. XI/2015
Schválenie rozpočtu obce na rok 2016 a na roky 2017,2018. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce
k rozpočtu.
8. Správa hlavnej kontrolórky obce a návrh plánu práce na I. polrok 2016
9. Návrh na zápis do kroniky obce za rok 2014
10. Správa audítora z vykonaného auditu za rok 2014
11. Rôzne
Návrh výšky nájomného na rok 2016 pre ATC Duchonka
Návrh VZN č. 6/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Návrh VZN č. 7/2015 o určení podrobností financovania a výšky finančných prostriedkov určených
na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia, zriadených na území obce
Návrh Zásad hospodárenia s majetkom ovce
Návrh na odpredaj pozemkov žiadateľom v k.ú. Prašice
12. Diskusia a interpelácia poslancov
13. Záver

K bodu č .5 Vyhodnotenie volebného programu starostky obce Prašice

Starostka obce Prašice predniesla poslancom vyhodnotenie volebného programu za rok 2015.
Informovala poslancov o splnených aktivitách, taktiež o podaných projektoch a žiadostiach na
rôznych štátnych inštitúciách. Predložila taktiež plán investičných zámerov na nadchádzajúci rok
2016. Poslanci vzali vyhodnotenie volebného programu starostky obce na vedomie.
Uznesenie č. 117/2015
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:

Vyhodnotenie volebného programu starostky obce Prašice za rok 2015
K bodu č. 6 Schválenie rozpočtového opatrenia č. XI/2015
Ing. Katarína Bruchatá predniesla poslancom na schválenie a informovala poslancov o rozpočtovom opatrení
č. XI/2015 a o jednotlivých zmenách a úpravách na strane výdavkov ako aj na strane príjmov. K úprave č.
XI/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. 118/2015
berie na vedomie:
stanovisko hlavnej kontrolórky obce k rozpočtovému opatreniu č. XI/2015
Hlasovanie

za:
7
proti:
0
zdržal sa: 0

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

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. XI/2015 REKAPITULÁCIA

PRÍJMY
Bežné
Kapitálové
Finančné operácie
Základná škola

CELKOM

Schválený
Upravený
rozpočet
rozpočet
1 146 210,00 1 193 160,00
1 600,00
67 575,00
21 915,00
97 895,00
37 365,00
37 365,00

1 207
090,00

1 395
995,00

Úprava č.
XI/2015
Zvýšenie
+
59 310,00
2 645,00
0,00
2 240,00

Úprava č.
XI/2015
ROZPOČET
Zníženie
po úprave
č. XI/2015
16 755,00 1 235 715,00
0,00
70 220,00
0,00
97 895,00
0,00
39 605,00

64 195,00

1 443
435,00

16 755,00

1 443 435,00

VÝDAVKY
Bežné
Kapitálové
Finančné operácie
Základná škola bežné
Základná škola kapitálové

CELKOM

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

Upravený
rozpočet
508 425,00
164 420,00
88 250,00

Úprava č.
XI/2015
Zvýšenie
+
31 185,00
1 485,00
425,00

Úprava č.
XI/2015
ROZPOČET
Zníženie
po úprave
č. XI/2015
14 935,00
524 675,00
20 430,00
145 475,00
0,00
88 675,00

612 480,00

612 855,00

7 690,00

17 355,00

603 190,00

0,00

22 000,00

3 390,00

0,00

25 390,00

1 207
090,00

1 395
950,00

44 175,00

52 720,00

1 387
405,00
1 387 405,00

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

1 443 435,00
1 387 405,00
56 030,00

Bežný rozpočet:
Príjmy
Výdavky
Rozdiel: + prebytok

1 275 320,00
1 127 865,00
147 455,00

Kapitálový
rozpočet:
Príjmy
Výdavky
Rozdiel: - schodok

70 220,00
170 865,00
-100 645,00

FO rozpočet:
Príjmy
Výdavky
Rozdiel: + prebytok

97 895,00
88 675,00
9 220,00

K bodu č.7 Schválenie rozpočtu obce na roky 2013, 2014,2015,2015, 2016 a na roky 2017,2018. Stanovisko
hlavnej kontrolórky obce k rozpočtu.
Ing. Katarína Bruchatá predniesla poslancom na schválenie návrh rozpočtu obce na roky 2016,2017,2018.
Informovala, že navrhnutý rozpočet je prebytkový a sú v ňom zapracované požiadavky na menšie investičné
akcie obce. K Programovému rozpočtu sa vyjadrila aj hlavná kontrolórka obce. Poslanci vzali návrh
programového rozpočtu na roky 2013,2014 , 2015, 2015 na vedomie a taktiež správu hlavnej kontrolórky k
programovému rozpočtu. Následne starostka dala hlasovať o návrhu programového rozpočtu na rok
2016,2017 a 2018 :
Uznesenie č. 119/2015
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:
Návrh programového rozpočtu obce Prašice na roky 2013,2014,2015,2015
berie na vedomie:
Stanovisko hlavnej kontrolórky k programovému rozpočtu obce Prašice na roky 2013,2014,2015, 2015,
2016,2017 a 2018
schvaľuje:
viacročný programový rozpočet obce Prašice na roky 2016, 2017 a 2018 nasledovne:
Hlasovanie

za:
7
proti:
0
zdržal sa: 0

CELKOVÁ BILANCIA NÁVRHU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU
OBCE PRAŠICE NA
ROKY 2013, 2014, 2015, 2015, 2016, 2017, 2018

Príjmy
REKAPITULÁCIA ROZPOČT.
ZDROJOV CELKOM
Ekon. klasifikácia

a

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Príjmové finančné operácie

Rozpočtové príjmy obce spolu:
Mimorozpočtové príjmy obce:
Mimorozpočtové príjmy ZŠ:
PRÍJMY CELKOM:

Názov

b

Rok 2013

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

Skutočnosť

Skutočnosť

Schválený
rozpočet

Očakávaná
skutočnosť

Odporúčané
schváliť

Návrh

Návrh

v EUR

v EUR

v EUR

v EUR

v EUR

v EUR

v EUR

1

2

3

4

5

6

7

1 275
565,00

1 306
535,00

1 337
755,00

1 378
060,00

1 180 293,00

1 205 784,00

1 183
575,00

456 033,00

276 875,00

1 600,00

70 220,00

10 850,00

0,00

0,00

3 443,00

9 890,00

21 915,00

97 895,00

3 780,00

3 300,00

3 300,00

1 639 769,00

1 492 549,00

1 207
090,00

1 443
680,00

1 321
165,00

1 341
055,00

1 381
360,00

16 775,00

21 081,00

18 150,00

19 640,00

21 200,00

22 250,00

23 300,00

116 556,00
1 773 100,00

130 088,00 132 270,00 139 770,00 145 360,00 151 175,00 150 605,00
1 357
1 603
1 487
1 514
1 555
1 643 718,00
510,00
090,00
725,00
480,00
265,00

Výdavky
REKAPITULÁCIA ROZPOČT. VÝDAVKOV
CELKOM

Rok 2013

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2015

Rok 2016

Ekon.
klasifikácia

Názov

Skutočnosť

Skutočnosť

a

b

v EUR
1

v EUR
2

Schválený
rozpočet
v EUR
3

Očakávaná
skutočnosť
v EUR
4

Odporúčané
schváliť
v EUR
5

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Výdavkové finančné operácie

Rozpočtové výdavky obce spolu:
Mimorozpočtové výdavky obce:
Mimorozpočtové výdavky ZŠ:
VÝDAVKY CELKOM:
ROZDIEL- rozpočtový: (+prebytok/-schodok)
ROZDIEL- mimorozpočtový: (+prebytok/schodok)

997 153,00
482 534,00
91 796,00

1 091
664,00
276 795,00
92 475,00

1 068
840,00
50 000,00
88 250,00

1 150
110,00
148 865,00
88 675,00

1 167
610,00
22 370,00
89 165,00

Rok 2017

Rok 2018

Návrh

Návrh

v EUR
6

v EUR
7

1 185
210,00
0,00
89 165,00

1 232
750,00
0,00
89 165,00

1 571
1 460
1 207
1 387
1 279
1 274
1 321
483,00
934,00
090,00
650,00
145,00
375,00
915,00
21 023,00 17 084,00 17 525,00 20 950,00 19 535,00 19 785,00 19 785,00
117 207,00 124 550,00 130 785,00 137 755,00 143 845,00 149 675,00 149 405,00
1 709
1 602
1 355
1 546
1 442
1 443
1 491
713,00
568,00
400,00
355,00
525,00
835,00
105,00
68 286,00

31 615,00

0,00

56 030,00

42 020,00

66 680,00

59 445,00

-4 899,00

9 535,00

2 110,00

705,00

3 180,00

3 965,00

4 715,00

K bodu č.8 Správa hlavnej kontrolórky obce a návrh plánu práce na I. polrok 2016
Hlavná kontrolórka obce predniesla poslancom správu zo svojej činnosti, kde skonštatovala, že
v kontrolovaných oblastiach obec neporušila žiadny právne ani iné predpisy. Poslanci vzali správu na
vedomie. Následne predložila plán svojej kontrolnej činnosti na I. polrok 2016, kde podotkla, že na podnet
hociktorého poslanca môže kontrolovať aj tú činnosť resp. oblasť, ktorú nemá vo svojom pláne kontrolnej
činnosti. Následne starostka dala za návrh plánu práce na I. polrok hlasovať.
Poslanci vzali informáciu na vedomie.
Uznesenie č. 120 /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
schvaľuje:
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2016
Hlasovanie

za:
7
proti:
0
zdržal sa: 0

K bodu č.9 Návrh na zápis do kroniky obce za rok 2014
Stanislava Dojčarová, pracovníčka na úseku kultúry predniesla poslancom návrh na schválenie zápisu do
obecnej kroniky za rok 2014. Poslanci nemali k predloženému návrhu na zápis žiadne pripomienky a tak
starostka dala hlasovať:
Uznesenie č. 121/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
schvaľuje:
Zápis do obecnej kroniky za rok 2014
Hlasovanie

za:
7
proti:
0
zdržal sa: 0

K bodu č.10 Správa audítora z vykonaného auditu za rok 2014
Ing. Katarína Bruchatá predložila a prečítala správu nezávislého audítora k individuálnej účtovnej závierke za
rok 2014, následne správu nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2014 a výročnú
správu ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2014. Poslanci vzali všetky správy na vedomie.

Uznesenie č. 122/2015
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 nezávislého audítora k individuálnej účtovnej závierke za rok 2014
správu nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2014
výročnú správu nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2014

K bodu č.11 Rôzne - Návrh výšky nájomného na rok 2016 pre ATC Duchonka
Starostka predniesla poslancom žiadosť Ing. Balušku o schválenie nájmu za ATC na rok 2016 v rovnakej
sume ako minulý rok, t.j. 2500 €. Poslanci v diskusii o nájme navrhli zvýšenie nájmu pre budúci rok na
3000 €. Starostka o tomto návrhu dala hlasovať.
Uznesenie č. 123/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
schvaľuje:
nájomné za ATC Duchonka na rok 2016 vo výške 3000 €.
Hlasovanie

za:
7
proti:
0
zdržal sa: 0

K bodu č.11 Rôzne - Návrh VZN č. 6/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady
Starostka predniesla poslancom Návrh VZN č. 6/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady. Poslanci k VZN č. 6 nemali pripomienky a tak starostka o tomto návrhu dala hlasovať:
Uznesenie č. 124/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
schvaľuje:
VZN č. 6/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Hlasovanie

za:
7
proti:
0
zdržal sa: 0

K bodu č.11 Rôzne - Návrh VZN č. 7/2015 o určení podrobností financovania a výšky finančných
prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia, zriadených na
území obce
Starostka predniesla poslancom Návrh VZN č. 7/2015 o určení podrobností financovania a výšky finančných
prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia, zriadených na území
obce. Poslanci k VZN č. 7 nemali žiadne otázky a tak starostka o tomto návrhu VZN dala hlasovať:

Uznesenie č. 125/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
schvaľuje:
VZN č. 7/2015 o určení podrobností financovania a výšky finančných prostriedkov určených na mzdy
a prevádzku na dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia, zriadených na území obce
Hlasovanie

za:
7
proti:
0
zdržal sa: 0

K bodu č.11 Rôzne - Návrh Zásad hospodárenia s majetkom obce
Starostka predniesla poslancom Návrh Zásad hospodárenia s majetkom ovce. O tomto návrhu informovala
hlavná kontrolórka obce. Jedná sa o základný pilier hospodárenia obce. Od tohto dokumentu sa budú odvíjať
ďalšie VZN a Smernice, ktoré sa pripravia na najbližšie zasadnutie OZ. Poslanci k Zásadám hospodárenia
s majetkom nemali žiadne pripomienky a tak starostka dala hlasovať:
Uznesenie č. 126/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
schvaľuje:
Zásady hospodárenia s majetkom obce bez výhrad
Hlasovanie

za:
7
proti:
0
zdržal sa: 0

K bodu č.11 Rôzne - Návrh na odpredaj pozemkov žiadateľom v k.ú. Prašice
1.Starostka predniesla poslancom 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 MVDr. Petra Nováčika, rod. Nováčika, nar. 27.6.1963 a manž. MVDr.
Magdalénu Nováčikovú, rod. Kvaššayovú, nar. 27.2.1963, obaja bytom Pod Kaštieľom 302/26, Tovarníky a to
podľa registra CKN ako parc. č. 3548/1 ostatné plochy vo výmere 54 386 m2, ktorej je predávajúci
výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 26-212-2015 ide o novozakreslenú parc. č.
3548/315 ostatné plochy vo výmere 157 m2 , ktorú obec odpredáva za cenu 7 €/m2, čo predstavuje čiastku
1099 €. 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. Následne
dala starostka hlasovať:

Uznesenie č. 127/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov

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
MVDr. Petra Nováčika, rod. Nováčika, nar. 27.6.1963 a manž. MVDr. Magdalénu Nováčikovú, rod.
Kvaššayovú, nar. 27.2.1963, obaja bytom Pod Kaštieľom 302/26, Tovarníky a to podľa registra CKN ako
parc. č. 3548/1 ostatné plochy vo výmere 54 386 m2, ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele
1/1 a podľa vypracovaného GP č. 26-212-2015 ide o novozakreslenú parc. č. 3548/315 ostatné plochy vo
výmere 157 m2 , ktorú obec odpredáva za cenu 7 €/m2, čo predstavuje čiastku 1099 €. 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
Hlasovanie

za:
7
proti:
0
zdržal sa: 0

2. Starostka predniesla poslancom 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 Ing. Pavla Hlavatého, rod. Hlavatého, nar. 21.10.1953 a manž. Vieru
Hlavatú, rod. Masarykovú, nar. 19.1.1958, obaja bytom Veľká Okružná 1088/57, Partizánske a to podľa
registra CKN ako parc. č. 3548/1 ostatné plochy vo výmere 54 487 m2, ktorej je predávajúci výlučným
vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 36319830-165/15 ide o novozakreslenú parc. č.
3548/316 ostatné plochy vo výmere 602 m2 , ktorú obec odpredáva za cenu 7 €/m2, čo predstavuje čiastku
4214 €. 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. Následne
dala starostka hlasovať:
Uznesenie č. 128/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
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
Ing. Pavla Hlavatého, rod. Hlavatého, nar. 21.10.1953 a manž. Vieru Hlavatú, rod. Masarykovú, nar.
19.1.1958, obaja bytom Veľká Okružná 1088/57, Partizánske a to podľa registra CKN ako parc. č. 3548/1
ostatné plochy vo výmere 54 487 m2, ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa
vypracovaného GP č. 36319830-165/15 ide o novozakreslenú parc. č. 3548/316 ostatné plochy vo výmere
602 m2 , ktorú obec odpredáva za cenu 7 €/m2, čo predstavuje čiastku 4214 €. 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
Hlasovanie

za:
7
proti:
0
zdržal sa: 0

3. Starostka predniesla poslancom na schválenie Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve uzatvorenej dňa 28.2.2011
medzi Obcou Prašice a Vladimírom Okšom. Jedná sa 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 rodinného domu a uzatvorenie
kúpnej zmluvy pre Vladimíra okšu, rod. Okšu, nar. 2.8.1963, bytom Studničná 296/2, Prašice a to podľa
registra EKN ako parc. č. 2939 ostatné plochy vo výmere 323 m2, ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom
v podiele 1/1 a podľa pôvodného GP č. 226 -77/210 išlo o novozakreslenú parc. č. 2939/25 vodné plochy vo
výmere 188 m2 z toho diel 5 vypracovaného GP vo výmere 160 m2 a parc. č. 2939/26 – orná pôda vo výmere
29 m2 , avšak podľa novo vypracovaného GP č. 525/2014 ide o novozakreslené nehnuteľnosti a to parc. č.
2939/15 – vodné plochy vo výmere 198 m2 z toho diel 5 vypracovaného GP vo výmere 159 m2 a parc č.
2939/30 – orná pôda vo výmere 29 m2 v prospech kupujúceho v podiele 1/1-iny.
Starostka obce dala o návrhu hlasovať.
Uznesenie č. 129/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
schvaľuje:
Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve uzatvorenej dňa 28.2.2011 medzi Obcou Prašice a Vladimírom Okšom. Jedná
sa 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 rodinného domu a uzatvorenie kúpnej zmluvy pre Vladimíra Okšu, rod. Okšu, nar.
2.8.1963, bytom Studničná 296/2, Prašice a to podľa registra EKN ako parc. č. 2939 ostatné plochy vo
výmere 323 m2, ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa pôvodného GP č. 226 77/210 išlo o novozakreslenú parc. č. 2939/25 vodné plochy vo výmere 188 m2 z toho diel 5 vypracovaného
GP vo výmere 160 m2 a parc. č. 2939/26 – orná pôda vo výmere 29 m2 , avšak podľa novo vypracovaného
GP č. 525/2014 ide o novozakreslené nehnuteľnosti a to parc. č. 2939/15 – vodné plochy vo výmere 198 m2
z toho diel 5 vypracovaného GP vo výmere 159 m2 a parc č. 2939/30 – orná pôda vo výmere 29 m2
v prospech kupujúceho v podiele 1/1-iny.

Hlasovanie

za:
7
proti:
0
zdržal sa: 0

K bodu č.12 Diskusia a interpelácia poslancov
Mgr. Lýdia Marková, poslankyňa OZ oznámila, že na ul. Budovateľská pri rodinnom dome p. Neumanovej
bola pravdepodobne odcudzená odvodňovacia mreža, takže je tam riziko úrazu chodcov resp. cyklistov.
Starostka obce informovala o protipožiarnej kontrole vykonanej Okresným riaditeľstvom hasičského
a záchranného zboru v Topoľčanoch vykonanej 15.12.20015, z ktorej okrem iného vyplýva pre budúci rok
nevyhnutná generálna oprava kotolne, výmena kotlov a komínovej vložky v kultúrnom dome. Zároveň
oboznámila poslancov, že na túto budovu je podaná opätovná žiadosť na Environmentálnom fonde na
zateplenie, výmeny okien a dverí v rámci energetickej úspory vo verejných budovách.

K bodu č.12 Záver
Starostka na záver poďakovala poslancom za účasť a za aktívny prístup k riešeniu prerokovávanej
problematiky obce počas celého kalendárneho roka 2015, popriala všetkým prítomným krásne, požehnané
Vianoce a všetko najlepšie do nového roka 2016 a 9. rokovanie obecného zastupiteľstva ukončila.

Ing. Katarína Bruchatá
prednostka obce

Erika Nemešová
starostka obce

Overovatelia zápisnice:
Ing. Dušan Páleník

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

Ing. Mária Malinková

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

Zapisovateľ : Michal Glos

