Zápisnica
z 21. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Prašice, konaného dňa 14.12.2017
Prítomní poslanci a hostia podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, schválenie programu zasadnutia OZ
3. Návrh programového rozpočtu na roky 2018,2019,2020 a stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtu
4. Návrh na úpravu rozpočtu obce – rozpočtové opatrenie č. IX/2017
5. Správy hlavnej kontrolórky o vykonanej kontrolnej činnosti
6. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2018
7. Návrh VZN č.5/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
8. Návrh VZN č.6/2017 o určení podrobnosti financovania a výšky finančných prostriedkov určených
na mzdy a prevádzku dieťaťa MŠ a dieťa školského zariadenia, zriadených obcou
9. Návrh VZN č. 7/2017 Požiarny poriadok obce
10. Správa nezávislého audítora o vykonaní auditu účtovnej závierky za rok 2016 a konsolidovanej
účtovnej závierky
11. Rôzne
- Žiadosť Zsl. Distribučná, a.s. Bratislava o uzatvorenie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na
pozemok pod transformačnou stanicou pre stavbu : PE Prašice, zakabelizovanie VNS,TS,NNK“
- Žiadosť Jany Bobockej o refundáciu nákladov spojených s upravením PJ
- Žiadosti vlastníkov chát o predaj pozemkov v okolí chát
12. Diskusia a interpelácia poslancov
13. Ukončenie rokovania
K bodu č.1 Otvorenie zasadnutia
Starostka obce Erika Nemešová privítala poslancov obecného zastupiteľstva, hlavnú kontrolórku obce a
pracovníkov OcÚ. Konštatovala, že 21. rokovania OZ sa zúčastňujú 4 poslanci OZ, takže je uznášania
schopné.
K bodu č.2 Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, schválenie programu zasadnutia OZ
Zapisovateľ : Michal Glos
Overovatelia zápisnice: Ing. Bruchatý, Mgr. Marková
Starostka obce predložila návrh programu 21. rokovania OZ, ktorý bol poslancom zaslaný aj s prílohami
k jednotlivým bodom programu. K predloženému programu rokovania nemali poslanci žiadne návrhy na
zmenu ani doplnenie programu. Následne dala o návrhu programu hlasovať:
Uznesenie č. 310/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
Schvaľuje:
Program 21. rokovania OZ
Hlasovanie:

4 /Ing. Bruchatý, Mgr. Marková, Mgr. Grežďo
Ing. Michalka /
proti:
0
zdržal sa: 0
za:

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, schválenie programu zasadnutia OZ
3. Návrh programového rozpočtu na roky 2018,2019,2020 a stanovisko hlavnej kontrolórky k
rozpočtu
4. Návrh na úpravu rozpočtu obce – rozpočtové opatrenie č. IX/2017
5. Správy hlavnej kontrolórky o vykonanej kontrolnej činnosti
6. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2018
7. Návrh VZN č.5/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
8. Návrh VZN č.6/2017 o určení podrobnosti financovania a výšky finančných prostriedkov
určených na mzdy a prevádzku dieťaťa MŠ a dieťa školského zariadenia, zriadených obcou
9. Návrh VZN č. 7/2017 Požiarny poriadok obce
10. Správa nezávislého audítora o vykonaní auditu účtovnej závierky za rok 2016 a konsolidovanej
účtovnej závierky
11. Rôzne
- Žiadosť Zsl. Distribučná, a.s. Bratislava o uzatvorenie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na
pozemok pod transformačnou stanicou pre stavbu : PE Prašice, zakabelizovanie VNS,TS,NNK“
- Žiadosť Jany Bobockej o refundáciu nákladov spojených s upravením PJ
- Žiadosti vlastníkov chát o predaj pozemkov v okolí chát
12. Diskusia a interpelácia poslancov
13. Ukončenie rokovania
K bodu č . 3 Návrh programového rozpočtu na roky 2018,2019,2020 a stanovisko hlavnej kontrolórky k
rozpočtu
Ing. Katarína Bruchatá predniesla poslancom na schválenie návrh rozpočtu obce na roky 2018,2019,2020.
Informovala, že navrhnutý rozpočet je vyrovnaný a sú v ňom zapracované požiadavky na menšie investičné
akcie obce. Rozpočet bol zverejnený a taktiež zaslaný poslancom emailom. K Programovému rozpočtu sa
vyjadrila aj hlavná kontrolórka obce, ktorá nemali žiadne výhrady ani pripomienky. Poslanci vzali návrh
programového rozpočtu na roky 2015,2016 , 2017, 2017 na vedomie a taktiež správu hlavnej kontrolórky k
programovému rozpočtu. V tomto bode rokovania prišiel na zasadnutie poslanec Ing. Páleník v čase 15:50.
Následne starostka dala hlasovať o návrhu programového rozpočtu na rok 2018,2019 a 2020 :
Uznesenie č. 311/2017
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 2018,2019 a 2020
schvaľuje:
viacročný programový rozpočet obce Prašice na roky 2018, 2019 a 2020 nasledovne:
Hlasovanie:

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

CELKOVÁ BILANCIA NÁVRHU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU
OBCE PRAŠICE NA
ROKY 2015, 2016, 2017, 2017, 2018, 2019, 2020

Príjmy
REKAPITULÁCIA ROZPOČT.
ZDROJOV CELKOM
Ekon. klasifikácia

a

Názov

b

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

Rok 2020

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

1 279 663,00

1 437 155,00

1 367
535,00

1 458
725,00

1 534
285,00

1 584
840,00

1 622
595,00

Kapitálové príjmy

70 219,00

212 295,00

22 500,00

34 825,00

13 600,00

0,00

0,00

Príjmové finančné operácie

97 872,00

69 148,00

480,00

66 835,00

560,00

200,00

200,00

1 447 754,00

1 718 598,00

1 390
515,00

1 560
385,00

1 548
445,00

1 585
040,00

1 622
795,00

2 904,00

11 126,00

3 300,00

1 925,00

0,00

0,00

0,00

1 590 060,00

62 984,00 153 470,00
1 547
1 792 708,00
285,00

65 315,00
1 627
625,00

0,00
1 548
445,00

0,00
1 585
040,00

0,00
1 622
795,00

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019

Rok 2020

Skutočnosť

Skutočnosť

Schválený
rozpočet

Očakávaná
skutočnosť

Odporúčané
schváliť

Návrh

Návrh

v EUR

v EUR

v EUR

v EUR

v EUR

v EUR

v EUR

Bežné príjmy

Rozpočtové príjmy obce spolu:
Mimorozpočtové príjmy obce:
Mimorozpočtové príjmy ZŠ:

139 402,00

PRÍJMY CELKOM:

Výdavky
REKAPITULÁCIA ROZPOČT.
VÝDAVKOV CELKOM
Ekon. klasifikácia

Názov

a

b

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)

1

2

3

4

5

6

7

1 109 762,00

1 249 263,00

1 208
690,00

1 295
175,00

1 363
110,00

1 393
850,00

1 431
825,00

166 853,00

304 423,00

22 500,00

112 700,00

95 135,00

20 645,00

10 095,00

88 675,00

89 158,00

89 720,00

89 720,00

90 200,00

84 660,00

81 110,00

1 365 290,00

1 642 844,00

1 320
910,00

1 497
595,00

1 548
445,00

1 499
155,00

1 523
030,00

20 950,00

9 800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

62 785,00 151 870,00
1 472
1 715 429,00
780,00

65 315,00
1 562
910,00

0,00
1 548
445,00

0,00
1 499
155,00

0,00
1 523
030,00

135 765,00
1 522 005,00

82 464,00

75 754,00

69 605,00

62 790,00

0,00

85 885,00

99 765,00

-14 409,00

1 525,00

4 900,00

1 925,00

0,00

0,00

0,00

K bodu č . 4 Návrh na úpravu rozpočtu obce – rozpočtové opatrenie č. IX/2017
Prednostka obce Prašice predniesla poslancom na schválenie návrh na úpravu rozpočtu obce č. IX/2017 . Informovala poslancov o zmenách na strane príjmov ako aj
výdavkov. Poslanci nemali žiadne výhrady, keďže návrh rozpočtového opatrenia im bol doručený v predstihu elektronickou poštou. Stanovisko k tomuto bodu
predložila aj hlavná kontrolórka obce. O rozpočtovom opatrení č. IX/2017 dala starostka obce hlasovať.
Uznesenie č. 312/2017
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 rozpočtovému opatreniu č.IX/2017

schvaľuje:
Rozpočtové opatrenie č. IX/2017 s nasledovnými zmenami:
Hlasovanie:
za:
5 /Ing. Bruchatý, Mgr. Marková, Mgr. Grežďo
Ing. Michalka, Ing. Páleník /
proti:
0
zdržal sa: 0

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. IX/2017 - REKAPITULÁCIA

PRÍJMY
Schválený
rozpočet
Bežné
Kapitálové
Finančné operácie
Základná škola - bežné

Upravený rozpočet

Rozpočtové
Rozpočtové opatrenie
opatrenie č.
č.
IX/2017
IX/2017
Zníženie
Zvýšenie
+
-

ROZPOČET po
rozpočtovom
opatrení
č. IX/2017

1 325 440,00

1 389 700,00

14 295,00

95,00

1 403 900,00

22 500,00

34 825,00

765,00

0,00

35 590,00

480,00

66 835,00

0,00

0,00

66 835,00

42 095,00

43 390,00

1 375,00

890,00

43 875,00

CELKOM

1 390 515,00

1 534 750,00

VÝDAVKY
Schválený
rozpočet
Bežné

Upravený rozpočet

16 435,00

985,00

Rozpočtové
Rozpočtové opatrenie
opatrenie č.
č.
IX/2017
IX/2017
Zníženie
Zvýšenie
+
-

1 550 200,00

ROZPOČET po
rozpočtovom
opatrení
č. IX/2017

531 505,00

575 880,00

14 215,00

18 080,00

572 015,00

2 500,00

91 225,00

2 210,00

900,00

92 535,00

89 720,00

89 720,00

0,00

0,00

89 720,00

677 185,00

709 085,00

45 845,00

44 955,00

709 975,00

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

CELKOM
1 320 910,00
Rozpočet po rozp. opatr. č. IX/2017

1 485 910,00

62 270,00

63 935,00

1 484 245,00

Kapitálové
Finančné operácie
Základná škola - bežné
Základná škola - kapitálové

Príjmy

1 550 200,00

Výdavky

1 484 245,00

Rozdiel: + prebytok

65 955,00

Bežný rozpočet:
Príjmy
Výdavky
Rozdiel: + prebytok

1 447 775,00
1 281 990,00
165 785,00

Kapitálový rozpočet:
Príjmy
Výdavky
Rozdiel: - schodok

35 590,00
112 535,00
-76 945,00

FO rozpočet:
Príjmy
Výdavky
Rozdiel: - schodok

66 835,00
89 720,00
-22 885,00

K bodu č . 5 Správy hlavnej kontrolórky o vykonanej kontrolnej činnosti
Hlavná kontrolórka obce, Ing. Hrubá predložila poslancom správy z kontrolnej činnosti kde konštatuje, že
obec postupuje v zmysle platnej legislatívy. Hlavná kontrolórka obce predniesla poslancom správu č.
10/2017, kde predmetom kontroly bolo „ Plnenie Uznesení OZ za rok 2017.“ Kontrolou neboli zistené
nedostatky. Poslanec Mgr. Grežďo sa pýtal, že ako sa plní uznesenie č.17/2016. Odpovedala hlavná
kontrolórka obce, že uznesenie je v plnení a taktiež starostka obce , že na pozemky sa pripravuje geometrické
zamerania a poslanci budú prizvaní na rokovanie s p. Okšom, resp. rozhodnú o ďalšom postupe v tejto veci.
V priebehu rokovania tohto bodu prišla na zasadnutie OZ v čase 16.00 Ing. Malinková. Poslanci vzali správy
na vedomie.
Uznesenie č. 313/2017
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 č.10/2017 z kontrolne činnosti
K bodu č . 6 Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2018
Hlavná kontrolórka obce predniesla poslancom na schválenie Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2018.
Tento plán bol poslancom zaslaný aj elektronicky na email. Poslanci nemali k plánu výhrady a následne dala
starostka obce hlasovať:
Uznesenie č. 314/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
schvaľuje:
Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2018
Hlasovanie:

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

K bodu č . 7 Návrh VZN č.5/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Návrh VZN č.5/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady predniesla p.
Miková. Informovala, že ceny za odpady sa nemenia, len sa technicky upravuje delenie prevádzkových
jednotiek z účelom ubytovacím resp. stravovacím. Návrh bol zverejnený na www.prasice.sk, na info tabuliach
obce a taktiež v predstihu zaslaný poslancom OZ. Poslanci súhlasili a nemali pripomienky k návrhu VZN
a následne dala starostka obce hlasovať:
Uznesenie č. 315/2017
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.5/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Hlasovanie:

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

K bodu č.8. Návrh VZN č.6/2017 o určení podrobnosti financovania a výšky finančných prostriedkov
určených na mzdy a prevádzku dieťaťa MŠ a dieťa školského zariadenia, zriadených obcou
Návrh VZN č.6/2017 o určení podrobnosti financovania a výšky finančných prostriedkov určených na mzdy
a prevádzku dieťaťa MŠ a dieťa školského zariadenia, zriadených obcou predniesla Ing. Bruchatá.
Informovala, že toto VZN sa schvaľuje každý rok na základe počtu žiakov v ZŠsMŠ Prašice. Návrh bol
zverejnený na www.prasice.sk, na info tabuliach obce a taktiež v predstihu zaslaný poslancom OZ. Poslanci
súhlasili a nemali pripomienky k návrhu VZN a následne dala starostka obce hlasovať:
Uznesenie č. 316/2017
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.6/2017 o určení podrobnosti financovania a výšky finančných prostriedkov určených na mzdy
a prevádzku dieťaťa MŠ a dieťa školského zariadenia, zriadených obcou
Hlasovanie:

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

K bodu č.9. Návrh VZN č. 7/2017 Požiarny poriadok obce
Peter Novotný predložil poslancom informáciu, že je potrebné schváliť Požiarny poriadok obce.Vzhľadom
k tomu, že VZN nie je pripravené, bude predložené na ďalšie rokovanie OZ mesiaci február 2018.
Poslanci vzali informáciu na vedomie.
Uznesenie č. 317/2017
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 potrebe vypracovať nové VZN Požiarny poriadok obce Prašice, ktoré bude pripravené na
rokovanie OZ v mesiaci február 2018
K bodu č.10 Správa nezávislého audítora o vykonaní auditu účtovnej závierky za rok 2016
a konsolidovanej účtovnej závierky
Ing. Katarína Bruchatá predložila správu nezávislého audítora k individuálnej účtovnej závierke za rok 2016,
následne správu nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2016 a výročnú správu ku
konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2016. Poslanci vzali všetky správy na vedomie.
Uznesenie č. 318/2017
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 2016
správu nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2016
výročnú správu nezávislého audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2016

K bodu č.11 Rôzne - Žiadosť Zsl. Distribučná, a.s. Bratislava o uzatvorenie Zmluvy o budúcej kúpnej
zmluve na pozemok pod transformačnou stanicou pre stavbu : PE Prašice, zakabelizovanie VNS,TS,NNK“
Starostka obce predniesla žiadosť Zsl. distribučná, a.s. Bratislava o uzatvorenie Zmluvy o budúcej kúpnej
zmluve na pozemok pod transformačnou stanicou pre stavbu : PE Prašice, zakabelizovanie VNS,TS,NNK“.
Starostka informovala, že sa zúčastnila rokovania na mieste zo zástupcami ZSE, tiež bol prítomný p. Novotný
a Ing. Michalka. Informovala poslancov, že jediným vhodným miestom na umiestnenie transformačnej
stanice na parc.č. 2582/33 je miesto podľa situačného návrhu Zsl. distribučnej, a.s. Bratislava.
Zároveň informovala, že vzdušné káblové vedenia od zastávky k penziónu Fortunato smerom na Nemečky
a od penziónu Fortunato smerom k tenisovým kurtom budú uložené do zeme.
Starostka obce ďalej predložila žiadosť Zsl. distribučnej, a.s. Bratislava vo veci súhlasu s priamym
odpredajom časti pozemku parc. č.. 2582/33, t.t.p. v k.ú. Prašice za odplatu vo výške 10 €/m2 v prospech
spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.
Poslanci vzali na vedomie informáciu a tak starostka dala hlasovať:
Uznesenie č.319/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
schvaľuje:
uzatvorenie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na pozemok pod transformačnou stanicou pre stavbu : PE
Prašice, zakabelizovanie VNS,TS,NNK“
Hlasovanie:

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

K bodu č.11. Rôzne - Žiadosť Jany Bobockej o refundáciu nákladov spojených s upravením PJ
Starostka obce opätovne predniesla žiadosť Jany Bobockej o refundáciu finančných nákladov v súvislosti
s udržiavacími prácami v PJ cukrárne, nakoľko sa jedná o investície do majetku obce. Vyzvala Ing. Bruchatú
o predloženie dokladov, ktoré obci Prašice doručila p. Bobocká. Ing. Bruchatá predložila doklady /faktúry,
pokladničné doklady/ s podrobným popisom v celkovej výške 1400 €. Poslanci navrhli, aby boli akceptované
iba doklady za materiál resp. práce, ktoré v prevádzke zostanú aj po prípadnom ukončení nájomnej zmluvy.
Ing. Bruchatý navrhol, aby sa urobil kompromis a započítala sa suma 700 € za ročný nájom za priestory
cukrárne. S týmto návrhom sa tiež stotožnil aj Ing. Páleník a ostatní poslanci OZ.
Starostka dala o návrhu refundácie nákladov p. Bobockej vo výške 700 € hlasovať:
Uznesenie č.320/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
schvaľuje:
refundáciu finančných nákladov v súvislosti s udržiavacími prácami v PJ cukrárne p. Bobockej vo výške
700 €

Hlasovanie:

5 /Ing. Bruchatý, Mgr. Marková,
Ing. Michalka, Ing. Malinková, Ing. Páleník/
proti:
0
zdržal sa: 1 / Mgr. Grežďo/
za:

K bodu č.11 Rôzne - Žiadosť Albína Sasáka a manž., bytom Topoľčany, Streďanská 2617 o prikúpenie
pozemku k rekreačnej chate
Starostka obce predložila poslancom návrh na predaj pozemku v zmysle §-9a, ods.8 písm.b/zákona č. 138/91
Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien pre vlastníkov chaty a uzatvorenie kúpnej zmluvy pre Albina
Sasáka, rod. Sasáka, nar. 21.2.1956 a manž. Alžbetu Sasákovú, rod. Mikókaiovú, nar. 25.12.1960 trvale bytom
Streďanská 2617/31, Topoľčany a to podľa registra CKN ako parc. č. 3548/1 ostatné plochy vo výmere
52751 m2, ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č.
348243337-121/17 ide o novozakreslenú parc. č. 3548/319- ostatné plochy vo výmere 93 m2, ktorú obec
odpredáva za cenu 7 €/m2, čo predstavuje čiastku 651 €. Predmetný pozemok tvorí priľahlý pozemok k už
zastavanému pozemku stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa a tento svojim umiestnením a využitím tvorí
nedeliteľný celok so stavbou hlavnou. Následne dala o návrhu hlasovať:
Uznesenie č. 321/2017
Obecné zastupiteľstvo v Prašiciach v súlade s § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
schvaľuje:
predaj pozemku v zmysle §-9a, ods.8 písm.b/zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien
pre vlastníkov chaty a uzatvorenie kúpnej zmluvy pre Albina Sasáka, rod. Sasáka, nar. 21.2.1956 a manž.
Alžbetu Sasákovú, rod. Mikókaiovú, nar. 25.12.1960 trvale bytom Streďanská 2617/31, Topoľčany a to podľa
registra CKN ako parc. č. 3548/1 ostatné plochy vo výmere 52751 m2, ktorej je predávajúci výlučným
vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 348243337-121/17 ide o novozakreslenú parc. č.
3548/319- ostatné plochy vo výmere 93 m2, ktorú obec odpredáva za cenu 7 €/m2, čo predstavuje čiastku 651
€. Predmetný pozemok tvorí priľahlý pozemok k už zastavanému pozemku stavbou vo vlastníctve
nadobúdateľa a tento svojim umiestnením a využitím tvorí nedeliteľný celok so stavbou hlavnou
Hlasovanie:

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

K bodu č.11 Rôzne - žiadosť Doc.Ing.Michala Leščišina a manž., bytom Bratislava o prikúpenie pozemku
k rekreačnej chate
Starostka obce predložila poslancom návrh na predaj pozemku v zmysle §-9a, ods.8 písm.b/zákona č. 138/91
Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien pre vlastníkov chaty a uzatvorenie kúpnej zmluvy pre Doc.Ing.
Michala Leščišina, rod. Leščišina, nar. 24.5.1933 a manž. Ing. Editu Leščišinovú, rod. Jučíkovú, nar. 4.9.1942
trvale bytom Bajzová 14, 821 08 Bratislava a to podľa registra CKN ako parc. č. 3545/1 ttp. vo výmere 8217
m2, ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 36319830-166/17
ide o novozakreslenú parc. č. 3545/31- ttp. vo výmere 221 m2 z toho diel 1 vypracovaného GP vo výmere 51
m2 v prospech kupujúcich, ktorú obec odpredáva za cenu 7 €/m2, čo predstavuje čiastku 357 €. Kupujúci sú
bezpodielovými spoluvlastníkmi pôvodnej parc. 3545/31 – ttp. Vo výmere 170 m2, ktorá tvorí diel 2
vypracovaného GP. Predmetný pozemok tvorí priľahlý pozemok k už zastavanému pozemku stavbou vo
vlastníctve nadobúdateľa a tento svojim umiestnením a využitím tvorí nedeliteľný celok so stavbou hlavnou.
Následne dala o návrhu hlasovať:

Uznesenie č. 322/2017
Obecné zastupiteľstvo v Prašiciach v súlade s § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
schvaľuje:
predaj pozemku v zmysle §-9a, ods.8 písm.b/zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien
pre vlastníkov chaty a uzatvorenie kúpnej zmluvy pre Doc.Ing. Michala Leščišina, rod. Leščišina, nar.
24.5.1933 a manž. Ing. Editu Leščišinovú, rod. Jučíkovú, nar. 4.9.1942 trvale bytom Bajzová 14, 821 08
Bratislava a to podľa registra CKN ako parc. č. 3545/1 ttp. vo výmere 8217 m2, ktorej je predávajúci
výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 36319830-166/17 ide o novozakreslenú
parc. č. 3545/31- ttp. vo výmere 221 m2 z toho diel 1 vypracovaného GP vo výmere 51 m2 v prospech
kupujúcich, ktorú obec odpredáva za cenu 7 €/m2, čo predstavuje čiastku 357 €. Kupujúci sú bezpodielovými
spoluvlastníkmi pôvodnej parc. 3545/31 – ttp. Vo výmere 170 m2, ktorá tvorí diel 2 vypracovaného GP.
Predmetný pozemok tvorí priľahlý pozemok k už zastavanému pozemku stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa
a tento svojim umiestnením a využitím tvorí nedeliteľný celok so stavbou hlavnou
Hlasovanie:

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

K bodu č.11 Rôzne - žiadosť Danky Kmeťovej, bytom Topoľčany o prikúpenie pozemku k rekreačnej chate
Starostka obce predložila poslancom návrh na predaj pozemku v zmysle §-9a, ods.8 písm.b/zákona č. 138/91
Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien pre vlastníka chaty a uzatvorenie kúpnej zmluvy pre Danku
Kmeťovú, rod. Gažovičovú, nar. 26.4.1965, bytom D. Jurkoviča 2366/16, Topoľčany a to podľa registra CKN
ako parc. č. 3553/4 ttp. vo výmere 1725 m2, ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1
a podľa vypracovaného GP č. 48243337-117/17 ide o novozakreslenú parc. č. 3553/51- ttp. vo výmere 379
m2, ktorú obec odpredáva za cenu 7 €/m2, čo predstavuje čiastku 2653 €. Predmetný pozemok tvorí priľahlý
pozemok k už zastavanému pozemku stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa a tento svojim umiestnením
a využitím tvorí nedeliteľný celok so stavbou hlavnou. Následne dala o návrhu hlasovať:
Uznesenie č. 323/2017
Obecné zastupiteľstvo v Prašiciach v súlade s § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
schvaľuje:
predaj pozemku v zmysle §-9a, ods.8 písm.b/zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien
pre vlastníka chaty a uzatvorenie kúpnej zmluvy pre Danku Kmeťovú, rod. Gažovičovú, nar. 26.4.1965,
bytom D. Jurkoviča 2366/16, Topoľčany a to podľa registra CKN ako parc. č. 3553/4 ttp. vo výmere 1725
m2, ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 48243337-117/17
ide o novozakreslenú parc. č. 3553/51- ttp. vo výmere 379 m2, ktorú obec odpredáva za cenu 7 €/m2, čo
predstavuje čiastku 2685 €. Predmetný pozemok tvorí priľahlý pozemok k už zastavanému pozemku stavbou
vo vlastníctve nadobúdateľa a tento svojim umiestnením a využitím tvorí nedeliteľný celok so stavbou
hlavnou
Hlasovanie:
za:
6 /Ing. Bruchatý, Mgr. Marková, Mgr. Grežďo
Ing. Michalka, Ing. Malinková, Ing. Páleník/
proti:
0
zdržal sa: 0

K bodu č. 12 Diskusia a interpelácia poslancov
Ing. Bruchatý sa spýtal, či nie je možné požiadať o dotáciu na rekonštrukciu Domu smútku. Michal
informoval, že žiadosť o poskytnutie dotácie na rekonštrukciu domu smútku a prístavbu prístrešku podala
obec Prašice aj tento rok na Ministerstvo financií SR. Výsledok zatiaľ nie je a v prípade neúspechu sa táto
žiadosť bude opakovať aj v roku 2018. Ing. Bruchatý navrhol spracovať jednoduchý projekt s rozpočtom
a následne vyžiadali cenové ponuky od potencionálnych dodávateľov. Ďalej sa spýtal v akom štádiu je
príprava projektu rekonštrukcie Kultúrneho domu. Starostka odpovedala, že PD je hotová a obec čaká na
vyhlásenie výzvy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.
Ing. Michalka navrhol zvýšiť počet veľkoobjemových kontajnerov na odpady. Starostka odpovedala, že obec
má nárok v rámci projektu PZO na 40 veľkoobjemových kontajnerov ročne a na 20 kontajnerov na stavebné
odpady. Zároveň informovala, že za kultúrnym domom sa kontajner ruší a občania majú možnosť nadmerný
odpad privážať na zberný dvor (za bývalých obecným úradom) počas pracovných dní a taktiež počas jednej
soboty v mesiaci. Poslanec Ing. Michalka taktiež navrhol, aby sa prijali opatrenia na efektívnejšie pripájanie
občanov resp. domácnosti na verejnú kanalizáciu. Na dotaz odpovedala p. Miková, že aktuálne preverujú
možnosti platenia a pripojenia sa domácností. O týchto skutočnostiach budú informovať poslancov OZ a obec
pripraví nové VZN o stočnom.
P. Kišac sa spýtal ohľadne nájmu priestorov Požiarnej zbrojnice, kde starostka odpovedala, že obec Prašice
čaká na schválenie dotácie a touto problematikou sa bude zaoberať, keď to bude aktuálne.
K bude 13. Ukončenie rokovania
Na záver starostka obce poďakovala poslancom OZ za účasť a 21. zasadnutie obecného zastupiteľstva
ukončila.

Ing. Katarína Bruchatá
prednostka obce

Erika Nemešová
starostka obce

Overovatelia zápisnice:
Ing. Roman Bruchatý
Ing. Lýdia Marková
Zapísal: Glos Michal
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