Zápisnica
z 15. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Prašice, konaného dňa 14.12.2016
Prítomní poslanci a hostia podľa prezenčnej listiny.
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, schválenie programu zasadnutia OZ

3. Kontrola plnenia uznesení
4. Vyhodnotenie LTS 2016 v ATC Duchonka a príprava na novú sezónu
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

Návrh na úpravu rozpočtu obce č. X
Schválenie programového rozpočtu obce na rok 2017 a na roky 2018,2019
Správy hlavnej kontrolórky obce Prašice a návrh plánu práce na I. polrok 2017
Návrh dodatku č. 1 k internej smernici č. 1/2011 o poskytovaní príspevku k stravovacej jednotke
Návrh VZN č.5/2016 o určení podrobností financovania a výšky finančných prostriedkov určených na
mzdy a prevádzku na dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia, zriadených obcou Prašice
Návrh Dodatku č.1 k VZN č.6/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady, drobné stavebné
odpady na území obce Prašice
Rôzne
- Správa nezávislého audítora za rok 2015
- Návrh nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov
- Návrh na kúpu nehnuteľností v kat. území Prašice pre budovanie prístavby Materskej školy
- Zámer priameho predaja nehnuteľností vo vlastníctve obce
- Zámer priameho prenájmu nebytových priestorov vo vlastníctve obce
- Žiadosť Štefana Pešlu, bytom Prašice, 1. mája 220 o prenájom nebytových priestorov v budove
Požiarnej zbrojnice
- Likvidácia Topturistu, š.p. v likvidácii
Diskusia a interpelácia poslancov
Záver

K bodu č.1 Otvorenie zasadnutia
Starostka obce Erika Nemešová privítala poslancov obecného zastupiteľstva, pracovníkov OcÚ a ostatných
prítomných. Konštatovala, že 15. rokovania OZ sa zúčastňuje zatiaľ 6 poslancov OZ, takže je uznášania
schopné.
K bodu č.2 Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, schválenie programu zasadnutia OZ
Zapisovateľ : Michal Glos
Overovatelia zápisnice: Ing. Jozef Michalka, Ing. Mária Malinková
Starostka obce následne predložila program 15. rokovania OZ. K predloženému programu rokovania nemali
poslanci žiadne návrhy na zmenu ani doplnenie programu. Následne dala o návrhu programu hlasovať:
Uznesenie č. 217/2016:
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
Schvaľuje:
Program 15. rokovania OZ

6 /Ing. Malinková, Ing. Bruchatý, Mgr. Marková,
Ing. Michalka, Ing. Hrutka, Mgr. Grežďo/
proti:
0
zdržal sa: 0

Hlasovanie:

za:

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, schválenie programu zasadnutia OZ

Kontrola plnenia uznesení
Vyhodnotenie LTS 2016 v ATC Duchonka a príprava na novú sezónu
Návrh na úpravu rozpočtu obce č. X
Schválenie programového rozpočtu obce na rok 2017 a na roky 2018,2019
Správy hlavnej kontrolórky obce Prašice a návrh plánu práce na I. polrok 2017
Návrh dodatku č. 1 k internej smernici č. 1/2011 o poskytovaní príspevku k stravovacej jednotke
Návrh VZN č.5/2016 o určení podrobností financovania a výšky finančných prostriedkov
určených na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia, zriadených obcou
Prašice
Návrh Dodatku č.1 k VZN č.6/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady, drobné stavebné
odpady na území obce Prašice
Rôzne
Správa nezávislého audítora za rok 2015
Návrh nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov
Návrh na kúpu nehnuteľností v kat. území Prašice pre budovanie prístavby Materskej školy
Zámer priameho predaja nehnuteľností vo vlastníctve obce
Zámer priameho prenájmu nebytových priestorov vo vlastníctve obce
Žiadosť Štefana Pešlu, bytom Prašice, 1. mája 220 o prenájom nebytových priestorov v budove
Požiarnej zbrojnice
Likvidácia Topturistu, š.p. v likvidácii
Diskusia a interpelácia poslancov
Záver

K bodu č . 3 Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
Ing. Hrubá, hlavná kontrolórka obce predniesla správu o plnení uznesení, kde informovala o splnení
uložených úloh zo zasadnutí OZ . Správa bola predložená aj písomne všetkým poslancom OZ. Poslanci vzali
správu na vedomie.
Uznesenie č. 218 /2016:
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 plnení Uznesení OZ.
K bodu č . 4 Vyhodnotenie LTS 2016 v ATC Duchonka a príprava na novú sezónu
Správu o Letnej turistickej sezóne v ATC Duchonka predniesol p. Baluška, kde popísal aktivity, ktoré počas
celej tejto sezóny v ATC realizoval a tiež informoval o problémoch, ktoré počas sezóny boli. Zároveň
predložil návrh na ďalšie zveľaďovanie jestvujúcich zariadení v ATC. K náročnejším úlohám patrí okrem
iného obnova všetkých vonkajších lavičiek, ktoré sú v dezolátnom stave a potrebujú obnovu už i vzhľadom
k tomu, že v júli 2017 sa bude konať na Duchonke Medzinárodný turistický zraz. Správa je súčasťou

zápisnice a poslanci ju vzali na vedomie.Následne p. Baluška predložil žiadosť o schválenie výšky nájmu za
ATC Duchonka, kde žiada poslancou o zníženie nájmu na 1000 €. Poslanci o so sumou nesúhlasili a navrhli
pôvodnú sumu 3000 €. Starostka dala hlasovať:
Uznesenie č. 219/2016
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 Letnej turistickej sezóne v ATC Duchonka za rok 2016.
Schvaľuje:
Výšku nájmu za ATC Duchonka pre rok 2017 vo výške 3000 €

K bodu č . 5 Návrh na úpravu rozpočtu obce č. X
Prednostka obce Prašice predniesla poslancom na schválenie návrh na úpravu rozpočtu obce č. X .
Informovala poslancov o zmenách na strane príjmov ako aj výdavkov. Poslanci nemali žiadne výhrady,
keďže návrh rozpočtového opatrenia im bol doručený v predstihu elektronickou formou. Stanovisko
k rozpočtovému opatreniu predložila aj hlavná kontrolórka obce. O rozpočtovom opatrení č. X dala starostka
hlasovať:

Uznesenie č. 220/2016

Berie na vedomie:
-

stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtovému opatreniu č. X/2016

schvaľuje:
Rozpočtové opatrenie č. X/2016 s nasledovnými zmenami:

Hlasovanie:

6 /Ing. Malinková, Ing. Bruchatý, Mgr. Marková,
Ing. Michalka, Ing. Hrutka, Mgr. Grežďo/
proti:
0
zdržal sa: 0
za:

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. X/2016 - REKAPITULÁCIA

PRÍJMY
Bežné
Kapitálové
Finančné operácie
Základná škola

CELKOM

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Úprava č.
X/2016
Zvýšenie
+

Úprava č.
X/2016
Zníženie
-

ROZPOČET po
úprave
č. X/2016

1 266 930,00

1 357 660,00

48 425,00

17 685,00

1 388 400,00

10 850,00

211 150,00

1 150,00

0,00

212 300,00

3 780,00

70 890,00

0,00

1 730,00

69 160,00

39 605,00

39 605,00

16 935,00

14 230,00

42 310,00

1 321 165,00

1 679 305,00

66 510,00

33 645,00

1 712 170,00
1 712 170,00

VÝDAVKY
Bežné

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Úprava č.
X/2016
Zvýšenie
+

Úprava č.
X/2016
Zníženie
-

ROZPOČET po
úprave
č. X/2016

515 020,00

620 150,00

11 535,00

30 675,00

601 010,00

Kapitálové

15 850,00

291 585,00

3 540,00

0,00

295 125,00

Finančné operácie

89 165,00

89 165,00

0,00

0,00

89 165,00

652 590,00

659 500,00

13 270,00

21 250,00

651 520,00

6 520,00

6 520,00

3 290,00

0,00

9 810,00

1 279 145,00

1 666 920,00

31 635,00

51 925,00

1 646 630,00

Základná škola - bežné
Základná škola - kapitálové

CELKOM

1 646 630,00

Rozpočet po úprave č. X/2016
Príjmy

1 712 170,00

Výdavky

1 646 630,00

Rozdiel: + prebytok

65 540,00

Bežný rozpočet:
Príjmy
Výdavky
Rozdiel: + prebytok

1 430 710,00
1 252 530,00
178 180,00

Kapitálový rozpočet:
Príjmy
Výdavky
Rozdiel: - schodok

212 300,00
304 935,00
-92 635,00

FO rozpočet:
Príjmy
Výdavky
Rozdiel: - schodok

69 160,00
89 165,00
-20 005,00

K bodu č. 6 Schválenie programového rozpočtu obce na rok 2017 a na roky 2018, 2019
Ing. Katarína Bruchatá predniesla poslancom na schválenie návrh rozpočtu obce na roky 2017,2018,2019. 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 2014,2015 , 2016, 2016 na vedomie a taktiež správu hlavnej kontrolórky k programovému rozpočtu. V tomto bode rokovania prišiel
na zasadnutie poslanec Ing. Páleník. Následne starostka dala hlasovať o návrhu programového rozpočtu na rok 2017,2018 a 2019 :
Uznesenie č. 221/2015
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 k programovému rozpočtu obce Prašice na roky 2017,2018 a 2019
schvaľuje:
viacročný programový rozpočet obce Prašice na roky 2017, 2018 a 2019 nasledovne:

Hlasovanie:

7 / Ing. Hrutka, Ing. Bruchatý, Mgr. Marková,
Ing. Michalka, Ing. Páleník, Mgr. Grežďo, Ing. Malinková/
proti: 0
zdržal sa: 0
za:

CELKOVÁ BILANCIA NÁVRHU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU
OBCE PRAŠICE NA
ROKY 2014, 2015, 2016, 2016, 2017, 2018, 2019

Príjmy
REKAPITULÁCIA ROZPOČT.
ZDROJOV CELKOM
Ekon. klasifikácia

a

Rok 2014

Rok 2015

Názov

Skutočnosť

Skutočnosť

b

v EUR
1

v EUR
2

Rok 2016

Rok 2016

Rok 2017

Schválený
rozpočet
v EUR
3

Očakávaná Odporúčané
skutočnosť
schváliť
v EUR
v EUR
4
5

Rok 2018

Rok 2019

Návrh

Návrh

v EUR
6

v EUR
7

1 306
535,00
10 850,00
3 780,00

1 430
665,00
212 300,00
69 160,00

1 367
535,00
22 500,00
480,00

1 386
020,00
0,00
0,00

1 413
615,00
0,00
0,00

1 590 060,00

1 321
165,00
21 200,00
145
360,00
1 487
725,00

1 712
125,00
14 230,00
150
315,00
1 876
670,00

1 390
515,00
3 300,00
153
470,00
1 547
285,00

1 386
020,00
3 300,00
157
195,00
1 546
515,00

1 413
615,00
3 300,00
162
085,00
1 579
000,00

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

Názov

Skutočnosť

Skutočnosť

Návrh

b

v EUR
2

Očakávaná Odporúčané
skutočnosť
schváliť
v EUR
v EUR
4
5

Návrh

v EUR
1

Schválený
rozpočet
v EUR
3

v EUR
6

v EUR
7

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Príjmové finančné operácie

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

1 205 784,00
276 875,00
9 890,00

1 279 663,00
70 219,00
97 872,00

1 492 549,00
21 081,00

1 447 754,00
2 904,00

130 088,00

139 402,00

1 643 718,00

Výdavky
REKAPITULÁCIA ROZPOČT.
VÝDAVKOV CELKOM
Ekon. klasifikácia

a

Bežné výdavky

1 091 664,00

1 109 597,00

1 167
610,00

1 251
475,00

1 208
690,00

1 199
905,00

1 228
450,00

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)

276 795,00
92 475,00

166 853,00
88 675,00

22 370,00
89 165,00

304 920,00
89 165,00

22 500,00
89 720,00

0,00
84 660,00

0,00
81 110,00

1 460 934,00
17 084,00

1 365 125,00
20 950,00

1 521 840,00

1 279
145,00
19 535,00
143
845,00
1 442
525,00

1 645
560,00
9 800,00
148
715,00
1 804
075,00

1 320
910,00
0,00
151
870,00
1 472
780,00

1 284
565,00
0,00
155
595,00
1 440
160,00

1 309
560,00
0,00
160
485,00
1 470
045,00

124 550,00

135 765,00

1 602 568,00

31 615,00

82 629,00

42 020,00

66 565,00

69 605,00

101
455,00

104
055,00

9 535,00

-14 409,00

3 180,00

6 030,00

4 900,00

4 900,00

4 900,00

K bodu č. 7 Správy hlavnej kontrolórky obce Prašice a návrh plánu práce na I. polrok 2017
Hlavná kontrolórka obce predložila poslancom správy z kontrolnej činnosti kde konštatovala, že obec
neporušila žiadny zákon ani iný právny predpis. Taktiež predložila poslancom návrh Plánu kontrolnej činnosti
na I. polrok 2017. Tento Plán bol zverejnený na informačnej tabuli obce Prašice. Poslanci k správam nemali
žiadne námietky. Starostka dala o Pláne kontrolnej činnosti hlasovať
Uznesenie č. 222/2016
Obecné zastupiteľstvo v Prašiciach v súlade s § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
Berie na vedomie:
Správy hlavnej kontrolórky obce Prašice z kontrolnej činnosti
Schvaľuje:
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2017
Hlasovanie:

7 / Ing. Hrutka, Ing. Bruchatý, Mgr. Marková,
Ing. Michalka, Ing. Páleník, Mgr. Grežďo, Ing. Malinková/
proti: 0
zdržal sa: 0
za:

K bodu č. 8 Návrh dodatku č. 1 k internej smernici č. 1/2011 o poskytovaní príspevku k stravovacej
jednotke
Zodpovedná pracovníčka Alena Vaváková predniesla poslancom Návrh dodatku č. 1 k internej smernici č.
1/2011 o poskytovaní príspevku k stravovacej jednotke a poskytovaní jednorázovej dávky v hmotnej núdzi
občanom obce Prašice. Ide o zmenu výšky doplatku na jeden obed o 0,20 €. Poslanci k Návrhu dodatku
smernice nemali žiadne pripomienky a následne starostka o návrhu dala hlasovať:
Uznesenie č. 223/2016
Obecné zastupiteľstvo v Prašiciach v súlade s § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
Schvaľuje:
Dodatok č. 1 k Internej smernici č. 1/2011 o poskytovaní príspevku k stravovacej jednotke a poskytovaní
jednorázovej dávky v hmotnej núdzi občanom obce Prašice
Hlasovanie:

7 / Ing. Hrutka, Ing. Bruchatý, Mgr. Marková,
Ing. Michalka, Ing. Páleník, Mgr. Grežďo, Ing. Malinková/
proti: 0
zdržal sa: 0
za:

K bodu č. 9 Návrh VZN č.5/2016 o určení podrobností financovania a výšky finančných prostriedkov
určených na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia, zriadených obcou Prašice
Ing. Katarína Bruchatá predniesla poslancom návrh VZN č.5/2016 o určení podrobností financovania a výšky
finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia,
zriadených na území Obce Prašice. Návrh VZN bol zverejnený na www.prasice.sk a na Informačnej tabuli
obce Prašice. Poslanci nemali k návrhu VZN č. 5/2016 výhrady a starostka dala hlasovať:

Uznesenie č. 224/2016
Obecné zastupiteľstvo v Prašiciach v súlade s § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
Schvaľuje:
VZN č.5/2016 o určení podrobností financovania a výšky finančných prostriedkov určených na mzdy
a prevádzku na dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia, zriadených na území Obce Prašice
Hlasovanie:

7 / Ing. Hrutka, Ing. Bruchatý, Mgr. Marková,
Ing. Michalka, Ing. Páleník, Mgr. Grežďo, Ing. Malinková/
proti: 0
zdržal sa: 0
za:

K bodu č. 10 Návrh Dodatku č.1 k VZN č.6/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady, drobné
stavebné odpady na území obce Prašice
Lýdia Miková predniesla poslancom Návrh Dodatku č.1 k VZN č.6 o miestnom poplatku za komunálne
odpady, drobné stavebné odpady na území obce Prašice. Dodatok č. 1 bol v zákonnej lehote zverejnený na
www.prasice.sk a Informačnej tabuli obce Prašice.
Poslanci nemali k návrhu Dodatku č.1 výhrady a starostka dala hlasovať:
Uznesenie č. 225/2016
Obecné zastupiteľstvo v Prašiciach v súlade s § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
Schvaľuje:
Dodatok č.1 k VZN č.6/2015 – o miestnom poplatku za komunálne odpady, drobné stavebné odpady na území
obce Prašice
Hlasovanie:

7 / Ing. Hrutka, Ing. Bruchatý, Mgr. Marková,
Ing. Michalka, Ing. Páleník, Mgr. Grežďo, Ing. Malinková/
proti: 0
zdržal sa: 0
za:

K bodu č. 11 Rôzne - Správa nezávislého audítora za rok 2015
Ing. Katarína Bruchatá predložila správu nezávislého audítora k individuálnej účtovnej závierke za rok 2015,
následne správu nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2015 a výročnú správu ku
konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2015. Poslanci vzali všetky správy na vedomie.
Uznesenie č. 226/2016
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 2015
správu nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2015
výročnú správu nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2015

K bodu č. 11 Rôzne - Návrh nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov
Starostka obce predniesla poslancom OZ Návrh nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov
v budove OcÚ /bývalá pizzéria/ žiadateľke Janke Bobockej, trvale bytom Prašice, ul. Budovateľská 638
Priestory budú prenajaté na základe výsledkov „Zámeru prenajať nehnuteľný majetok obce“, ktorý bol
schválený uznesením OZ 209/2016 a zverejnený 2.11.2016. Výšku ročného nájmu predložila p. Bobocká vo
výške 700 €. Energie budú riešené percentuálne. Poslanci s nájomnou zmluvou súhlasili a starostka dala
hlasovať:
Uznesenie č. 227/2016
Obecné zastupiteľstvo v Prašiciach v súlade s § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
Schvaľuje:
prenájom nebytových priestorov /budova Obecného úradu-suterén/ p. Janke Bobockej, trvale bytom Prašice,
ul. Budovateľska 638 vo výške ročného nájmu 700 €.
Hlasovanie:

7 / Ing. Hrutka, Ing. Bruchatý, Mgr. Marková,
Ing. Michalka, Ing. Páleník, Mgr. Grežďo, Ing. Malinková/
proti: 0
zdržal sa: 0
za:

K bodu č. 11 Rôzne - Návrh na kúpu nehnuteľností v kat. území Prašice pre budovanie prístavby
Materskej školy
Starostka obce predniesla poslancom OZ návrh kúpnej zmluvy na odkúpenie pozemkov od predávajúcich
v 1/rade Jozef Mitický, rod. Mitický, nar. 20.7.1985, bytom 1.mája 16/160 Prašice, v 2/ rade Katarína
Tomková, rod, Tomková, nar. 4.6.1976, bytom 1.mája 56/56 Prašice a v 3/rade Eva Jančovičová, rod.
Tomková, nar. 16.5.1948, bytom Koniarovce 135. Obec odkupuje od predávajúcich v 1/ až 3/ rade
nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v k.ú. Prašice na LV č. 135 ak parc. č. 2936/1 - záhrady vo výmere 482 m2,
ktorej predávajúci v 1/rade je podielovým spoluvlastníkom v podiele 126/482 –ín, predávajúca v druhom 2/
rade je jej spoluvlastníčkou v podiele 356/1446-ín a predávajúca v 3/ rade je jej spoluvlastníčkou v podiele
356/1446-ín. Predávajúce v 2/ a 3/ rade ďalej predávajú nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v k.ú. Prašice zapísanú
na LV č. 134 podľa registra CKN ako parc. č. 2971/2-orná pôda vo výmere 236 m2, ktorej predávajúca v 2/
rade je podielovou spoluvlastníčkou v podiele 2/3-ín a predávajúca v 3/ rade v podiele 1/3-iny. Predávajúci
v 1/ až 3/ rade predávajú nehnuteľnosti za dohodnutú kúpnu cenu 5026 €. Starostka dala hlasovať:
Uznesenie č. 228/2016
Obecné zastupiteľstvo v Prašiciach v súlade s § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
Schvaľuje:
odkúpenie pozemkov od predávajúcich v 1/rade Jozef Mitický, rod. Mitický, nar. 20.7.1985, bytom 1.mája
16/160 Prašice, v 2/ rade Katarína Tomková, rod, Tomková, nar. 4.6.1976, bytom 1.mája 56/56 Prašice
a v 3/rade Eva Jančovičová, rod. Tomková, nar. 16.5.1948, bytom Koniarovce 135. Obec odkupuje od
predávajúcich v 1/ až 3/ rade nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v k.ú. Prašice na LV č. 135 ak parc. č. 2936/1 záhrady vo výmere 482 m2, ktorej predávajúci v 1/rade je podielovým spoluvlastníkom v podiele 126/482 –
ín, predávajúca v druhom 2/ rade je jej spoluvlastníčkou v podiele 7121/1446-ín a predávajúca v 3/ rade je jej
spoluvlastníčkou v podiele 356/1446-ín. Predávajúce v 2/ a 3/ rade ďalej predávajú nehnuteľnosť
nachádzajúcu sa v k.ú. Prašice zapísanú na LV č. 134 podľa registra CKN ako parc. č. 2971/2-orná pôda vo
výmere 236 m2, ktorej predávajúca v 2/ rade je podielovou spoluvlastníčkou v podiele 2/3-ín a predávajúca
v 3/ rade v podiele 1/3-iny. Predávajúci v 1/ až 3/ rade predávajú nehnuteľnosti za dohodnutú kúpnu cenu
5026 €.

Hlasovanie:

7 / Ing. Hrutka, Ing. Bruchatý, Mgr. Marková,
Ing. Michalka, Ing. Páleník, Mgr. Grežďo, Ing. Malinková/
proti: 0
zdržal sa: 0
za:

K bodu č. 11 Rôzne - Zámer priameho predaja nehnuteľností vo vlastníctve obce
Starostka obce predložila poslancom návrh na vyhlásenie „Zámeru priameho predaja nehnuteľného majetku
obce“ a to parc. č. 3192, ostatná plocha v k.ú. Prašice vo výmere 946 m2 zapísaná na LV 1526. Výška
najnižšej ponuky je na základe Znaleckého posudku č. 224/2016 vypracovaného Ing. Ladislavom Bakičom vo
výške 550 € V priebehu tohto bodu z rokovania OZ odišla poslankyňa Ing. Malinková.
Následne dala starostka obce o návrhu hlasovať:
Uznesenie č. 229/2016
Obecné zastupiteľstvo v Prašiciach v súlade s § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
schvaľuje
Zámer priameho predaja nehnuteľného majetku obce /parc. č. 3192 ostatná plocha v k.ú. Prašice vo výmere
946 m2 zapísaná na LV 1526 v zmysle §9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov. Výška najnižšej ponuky je na základe Znaleckého posudku č. 224/2016 vypracovaného Ing.
Ladislavom Bakičom vo výške 550 €.

Hlasovanie:

6 / Ing. Hrutka, Ing. Bruchatý, Mgr. Marková,
Ing. Michalka, Ing. Páleník, Mgr. Grežďo/
proti: 0
zdržal sa: 0
za:

K bodu č. 11 Rôzne - Zámer priameho prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce
Starostka obce predložila poslancom návrh na vyhlásenie „Zámeru priameho prenájmu nehnuteľného majetku
obce“ časti budovy OcÚ – jazyková učebňa, parcela č.198/5 v zmysle §9a zákona č. 138/1991 Zb.

o majetku obcí v znení neskorších predpisov
Následne dala o návrhu hlasovať:
Uznesenie č. 230/2016
Obecné zastupiteľstvo v Prašiciach v súlade s § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
schvaľuje
Zámer priameho prenájmu nebytových priestorov vo vlastníctve obce /časť budovy OcÚ – jazyková učebňa,
parcela č. 198/5 / v zmysle §9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Hlasovanie:

6 / Ing. Hrutka, Ing. Bruchatý, Mgr. Marková,
Ing. Michalka, Ing. Páleník, Mgr. Grežďo/
proti: 0
zdržal sa: 0
za:

K bodu č. 11 Rôzne - Žiadosť Štefana Pešlu, bytom Prašice, 1. mája 220 o prenájom nebytových priestorov
v budove Požiarnej zbrojnice
Starostka obce predložila poslancom žiadosť Štefana Pešlu, 1.mája 220 o prenájom nebytových priestorov
v budove Požiarnej zbrojnice, ktoré chce jeho dcéra využívať ako kaviareň.
Poslanci vzali žiadosť na vedomie.
Uznesenie č. 231/2016
Obecné zastupiteľstvo v Prašiciach v súlade s § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
Berie na vedomie
žiadosť Štefana Pešlu, 1.mája 220 o prenájom nebytových priestorov v budove Požiarnej zbrojnice, o ktoré
má záujem jeho dcéra na zriadenie kaviarne s prednostným podávaním nápojov.
K bodu č. 11 Rôzne - Likvidácia Topturistu, š.p. v likvidácii
Starostka informovala o tom, že v registri organizácií stále figuruje Topturist š.p. v likvidácii, ktorý mal byť
vymazaný ešte v roku 1992. Keďže k tomu z nezistených príčin nedošlo, je potrebné urobiť čo najskôr
nápravu. Navrhla dnešnému rokovaniu obecného zastupiteľstva prijať uznesenie, ktorým OZ schváli vzdanie
sa funkcie doterajšieho likvidátora Milana Matušíka dňom 14.12.2016 a vymenuje nového likvidátora, ktorým
bude JUDr. Mária Jakubíková, advokát, so sídlom Fraňa Mojtu 43. O návrhoch dala starostka hlasovať:
Uznesenie č. 232/2016
Obecné zastupiteľstvo v Prašiciach v súlade s § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
Schvaľuje
-

Hlasovanie:

vzdanie sa funkcie likvidátora štátneho podniku Toptutist v likvidácii Milana Matušíka dňom
14.12.2016
6 / Ing. Hrutka, Ing. Bruchatý, Mgr. Marková,
Ing. Michalka, Ing. Páleník, Mgr. Grežďo/
proti: 0
zdržal sa: 0
za:

Uznesenie č. 233/2016
Obecné zastupiteľstvo v Prašiciach v súlade s § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
Schvaľuje
-

Hlasovanie:

Vymenovanie JUDr. Márie Jakubíkovej, advokát, so sídlom Fraňa Mojtu 43, Nitra za likvidátora
štátneho podniku Topturist v likvidácii
6 / Ing. Hrutka, Ing. Bruchatý, Mgr. Marková,
Ing. Michalka, Ing. Páleník, Mgr. Grežďo/
proti: 0
zdržal sa: 0
za:

K bodu č. 12 Diskusia a interpelácia poslancov
1/ Ing. Bruchatý požiadal zodpovedných zamestnancov o predloženie exekúcii a zoznamov dlžníkov na
daniach a miestnych poplatkoch. Taktiež podotkol, aby sa hľadalo riešenie ako oddeliť zber TKO v obci
Prašice s Duchonkou. Starostka obce odpovedala na možnosť oddelenia likvidácie TKO obce a Duchonky, že
to nie je možné, nakoľko sa jedná o jedno katastrálne územie.
2/ Pracovníčka Karin Šimková vo svojom vystúpení poukázala na skutočnosť, že obec má v zmysle § 83
zákona o sociálnych službách č. 448/2008 schválený komunitný plán sociálnych služieb , v rámci ktorého
vytvára podmienky na podporu komunitného rozvoja a je správnym orgánom v konaniach odkázanosti na
sociálnu službu. Pre skvalitnenie práce na tomto úseku by bolo veľkým prínosom, ak by sa priestory
pohostinstva po Jozefovi Kišacovi od februára budúceho roka zmenili na takéto zariadenie pre sociálne
poradenstvo a služby, ktoré v našej obci veľmi chýbajú. Keďže sa v tejto budove nachádza Centrum
dojčiacich matiek, Jednota klubu dôchodcov, Zdravotná pohotovostná služba, vznikol by tu ucelenejší
nerušivý celok sociálnych služieb pre našich sociálne odkázaných občanov. V tomto centre by sa zriadila
kuchyňa, sklad, spoločenská miestnosť, WC imobilný, sprchy, dielne, kancelária a pod.
Podrobnejšia správa tvorí prílohu zápisnice.
3/ Následne vystúpil p. Beláň, ktorý mal niekoľko pripomienok. Kriticky sa vyjadril k správe p. Balušku
o LTS na Duchonke za rok 2016. Pani starostka odpovedala, že správa nie je za celú Duchonku, ale iba za
ATC, ktorý obec prenajíma p. Baluškovi. Ďalej p. Beláň otvoril problém, že obec sa zaujíma o jeho reklamné
tabule a nerieši problém vytekania žumpy na jeho pozemok. Tu pani starostka reagovala, že vo veci koná
stavebný úrad ako aj Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie. A horeuvedený problém si
z veľkej časti zapríčinil p. Beláň sám výkopovými prácami bez povolenia na svojom pozemku. P. Beláň
podotkol, že ATC ide stále k horšiemu, načo mu nájomca odpovedal, že sa snaží v rámci svojich fyzických
ako aj finančných možností. Taktiež pán Beláň pripomenul, aby obec mala rovnaký meter na všetkých
podnikateľov na Duchonke, aby jeden musel mať WC a druhý nie atď.... Na konci svojho príspevku p. Beláň
navrhol, aby podnikatelia na Duchonke a obec našli spoločnú reč a aby sa niečo pre Duchonku začalo robiť.
Starostka prisľúbila osloviť Západoslovenskú vodárenskú spoločnosť, aby sa spolupodieľali na čistení okolia
VN Duchonka. Taktiež prisľubila, že obec bude začiatkom roka 2017 iniciovať stretnutie podnikateľov
z Duchonky, aby sa hľadali riešenia na zlepšenie situácie na Duchonke v každej oblasti.
Starostka obce oboznámila poslancov OZ so situáciou na úseku separovaného zberu odpadu a zbytkového
odpadu. Konštatovala, že podľa vykonanej analýzy Ponitrianskym združením pre separovaný zber naša obec
separuje odpad z domácností iba na 18,4 %, pričom by mala separovať aspoň na 20 %.
Sú zverejnené všetky domácnosti na úseku zberu vytriedených zložiek odpadu z načipovaných nádob.
Vzhľadom k tomu, že ceny zmesového komunálneho odpadu od druhého polroka 2017 majú výrazne vzrásť
obec musela pristúpiť k zvýšeniu poplatku od fyzických osôb z trvalým a prechodným pobytom na území
obce na 17 € a za rekreačné chaty (nie podnikatelia) na 20 €.
Ďalej oboznámila poslancov OZ, že obec získala dotáciu vo výške 57 000 € z Environmentálneho fondu na
odstránenie divokej skládky odpadu pod „Gaštanicou“, ktorá bola do 26.11.2017 odstránená a do konca
novembra 2017 zúčtovaná na Environmentálnom fonde. Spoluúčasť obce na tomto projekte bola 5 %.
V záujme toho, aby sa na tomto mieste nevytvorila ďalšia skládka, obec musí zabezpečiť monitorovanie tohto
miesta, umiestnenie tabúl so zákazom sýpania smetí, príp. umiestnenie fotopascí.
4/ Ing. Katarína Bruchatá informovala poslancov, že obci bolo doručené právne stanovisko Doc. JUDr. Jozefa
Sotolářa, PhD. o tvorbe a použití fondu prevádzky údržby a opráv. Toto stanovisko bolo zaslané všetkým
poslancom elektronickou poštou. Taktiež informovala, že vnútorný predpis o tvorbe a použití fondu

prevádzky údržby a opráv pre krátkosť času nebol zhotovený a požaduje predĺžiť termín do
31.3.2017. Starostka dala následne hlasovať:
Uznesenie č. 234/2016
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
Právne stanovisko Doc. JUDr. Jozefa Sotolářa, PhD. o tvorbe a použití fondu prevádzky údržby a opráv
ukladá
pokračovať v Uznesení č.214/2016 a pripraviť vnútorný predpis o tvorbe a použití fondu prevádzky údržby
a opráv
Zodpovední: Michal Glos, Ing. Katarína Bruchatá
Termín: do 30.3.2017
K bodu č. 13 Záver
Starostka obce na záver poďakovala poslancom OZ za účasť a za aktívny prístup k riešeniu prerokovávanej
problematiky obce počas celého kalendárneho roka 2016 a 15. zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončila.

Ing. Katarína Bruchatá
prednostka obce

Erika Nemešová
starostka obce

Overovatelia zápisnice:
Ing. Jozef Michalka

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

Ing. Mária Malinková

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

Zapísal: Glos Michal

