Zápisnica
z 27. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Prašice, konaného dňa 3.10.2018
Prítomní poslanci a hostia podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, schválenie programu zasadnutia OZ
3. Návrh na úpravu rozpočtu obce - rozpočtové opatrenie č. XI/2018 a XII/2018
4. Správa hlavnej kontrolórky obce
5. Návrh VZN o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na
verejných priestranstvách počas volebnej kampane v obci Prašice
6. Inventarizácia majetku obce za rok 2018
7. Rôzne
a/ Návrh na vyhlásenie spôsobu a zámeru predaja pozemkov v zmysle §9a) ods. 8 písm. e) zákona č.
138/91 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov - pare. č. 3136/74, 3136/75, 3136/76 v k.ú.
Prašice
b/ Návrh na vybudovanie parkoviska pri cintoríne
c/ Návrh na predaj pozemkov občanom obce a vlastníkom rekreačných chát
8. Diskusia a interpelácia poslancov
9. Záver
K bodu e .l Otvorenie zasadnutia
Starostka obce Erika Nemešová privítala poslancov obecného zastupiteľstva, hlavnú kontrolórku obce a
pracovníkov OcÚ. Konštatovala, že 27. rokovania OZ sa zúčastňujú 4 poslanci, takže obecné zastupiteľstvo
je uznášania schopné. Ing. Malinková a Ing. Páleník sa ospravedlnili a Mgr. Grežďo bude meškať.
K bodu č.2 Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice. schválenie programu zasadnutia O Z
Z apisovateľ: Michal Glos
Overovatelia zápisnice: Ing. Hrutka, Ing. Bruchatý
Starostka obce predložila návrh programu 27. 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. 373/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
Schvaľuje:
zverejnený program 27. rokovania OZ nasledovne
Prítomnosť /Kvórum/: 4/3
Hlasovanie:

za:

4/M gr. Marková, Ing. Bruchatý
Ing. Michalka, , Ing. Hrutka/
proti:
0
zdržal sa: 0

SCHVÁLENÝ PR O G R A M ROKOVANIA:
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, schválenie programu zasadnutia OZ
3. Návrh na úpravu rozpočtu obce - rozpočtové opatrenie č. X I/2018 a X II/2018
4. Správa hlavnej kontrolórky obce
5. Návrh VZN o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na
verejných priestranstvách počas volebnej kampane v obci Prašice
6. Inventarizácia majetku obce za rok 2018
7. Rôzne
a/ Návrh na vyhlásenie spôsobu a zámeru predaja pozemkov v zmysle §9a) ods. 8 písm. e) zákona č.
138/91 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov - pare. č. 3136/74, 3136/75, 3136/76 v k.ú.
Prašice
b/ Návrh na vybudovanie parkoviska pri cintoríne
c/ Návrh na predaj pozemkov občanom obce a vlastníkom rekreačných chát
8. Diskusia a interpelácia poslancov
9. Záver

K bodu č . 3 Návrh na úpravu rozpočtu obce - rozpočtové opatrenie č. X I/2 0 18 a X II/2 0 1S
Ing. Bruchatá, prednostka obecného úradu infonnovala poslancov o „Rozpočtových opatreniach č. XI/2018
a č. XII/2018“. Informovala o konkrétnych zmenách v jednotlivých rozpočtových opatreniach. Opatrenie
Xl/2018 schválila starostka obce vo svojej kompetencii. Taktiež informovala poslancov o rozpočtovom
opatrení č.XII/2018, ktoré sa bude schvaľovať. Dokumenty boli poslancom zaslane elektronicky. Poslanci
opatrenie č.XI/2018 vzali na vedomie. Následne dala starostka hlasovať o rozpočtových opatreniach:
Uznesenie č. 374/2018
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:
rozpočtové opatrenie X I/2018
stanovisko hlavnej kontrolórky obce k rozpočtovým opatreniam č. XI/2018 a č.XII/2018
schvaľuje:
rozpočtové opatrenie Č.X1I/2018 s nasledovnými zmenami

Prítomnosť /Kvórum/: 4/3
Hlasovanie:

za:

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

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. XII/2018 - REKAPITULÁCIA

PRÍJMY
Schválený
rozpočet
Bežné
Kapitálové
Finančné operácie
Základná škola - bežné
Základná škola - fin. oper.

CELKOM

Upravený
rozpočet

Rozpočtové
opatrenie č.
XII/2018
Zvýšenie
+

Rozpočtové
opatrenie č.
XII/2018
Zníženie

ROZPOČET
po
rozpočtovom
opatrení
č. XII/2018

1 420 830,00

1 470 635,00

7 680,00

395,00

1 477 920,00

13 600,00

45 000,00

21 400,00

0,00

66 400,00

360,00

86 085,00

0,00

0,00

86 085,00

113 455,00

113 455,00

2 225,00

315,00

115 365,00

200,00

200,00

0,00

0,00

200,00

1 548 445,00

1 715 375,00

31 305,00

710,00

1 745 970,00
1 745 970,00

VÝDAVKY
Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Rozpočtové
opatrenie č.
XII/2018
Zvýšenie
+

Rozpočtové
opatrenie č.
XII/2018
Zníženie

ROZPOČET
po
rozpočtovom
opatrení
č. XII/2018

542 570,00

574 940,00

625,00

0,00

575 565,00

Kapitálové

75 035,00

190 030,00

0,00

0,00

190 030,00

Finančné operácie

90 200,00

84 745,00

0,00

0,00

84 745,00

820 540,00

843 330,00

103 455,00

91 260,00

855 525,00

20 100,00

20 100,00

0,00

3 050,00

17 050,00

Bežné

Základná škola - bežné
Základná škola kapitálové

C E LK O M ____________ |

1 548 445,00

1 713 145,00

104 080,00

94 310,001

1 722 915,00
1 722 915,00

R ozpočet po rozp. opatr. č. XII/2018
Príjmy

1 745 970,00

Výdavky

1 722 915,00

Rozdiel: + prebytok

23 055,00

B ežn ý rozpočet:
Príjmy

1 593 285,00

Výdavky

1 431 090,00

Rozdiel: + prebytok

162 195,00

K apitálový rozpočet:
Príjmy
Výdavky

Rozdiel: - schodok

66 400,00
207 080,00

-140 680,00

FO rozpočet:
Príjmy

86 085,00

Výdavky

84 745,00

Rozdiel: + prebytok

1 340,00

K bodu č . 4 Správy hlavnej kontrolórky obce Prašice
Hlavná kontrolórka obce, Ing. Mária Hrubá predložila poslancom správu z kontrolnej činnosti o stave
pohľadávok a záväzkoch obce. Táto správa bola poslancom zaslaná elektronicky. V priebehu rokovania tohto
bodu prišiel poslanec Mgr. Grežďo v čase 16.30 hod. Poslanci vzali správu na vedomie.
Uznesenie č. 375/2018
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 z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Prašice č.6/2018 a č. 12/2018.

Prítomnosť/Kvórum/: 5/3
Hlasovanie:

za:

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

K hodu č . 5 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len .. V ZN “) o vyhradení miest a ustanovení
podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane
v obci Prašice
Starostka obce predložila návrh VZN č. 2/2018 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie
volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane v obci Prašice. Tento návrh bol
zverejnený v zmysle platnej legislatívy a taktiež elektronicky zaslaný všetkým poslancom OZ.
Následne starostka obce dala o návrhu VZN hlasovať:
Uznesenie č. 376/2018
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. 2/2018 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na
verejných priestranstvách počas volebnej kampane v obci Prašice

Prítomnosť/Kvórum/: 5/3
Hlasovanie:

za:

5/M gr. Marková, Ing. Bruchatý, Ing. Hrutka
Ing. Michalka, Mgr. Grežďo/
proti:
0
zdržal sa: 0

K bodu č . 6 Inventarizácia m ajetku obce za rok 2018
Starostka obce predložila poslancom na schválenie príkaz na vykonanie riadnej fyzickej inventarizácie
majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v obci Prašice ku dňu 31.10.2018 v termíne od 5.11.2018

do 9 .11.2018. Starostka informovalo o zriadení Ústrednej inventarizačnej komisie a o čiastkových
inventarizačných komisiách, ktoré sú zriadené pre jednotlivé prevádzky. Následne dala hlasovať:
Uznesenie č. 377/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
schvaľuje:
vykonanie riadnej fyzickej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v obci Prašice ku
dňu 31.10.2018 v termíne od 5.11.2018 do 9.11.2018.
Prítomnosť /Kvórum/: 5/3
Hlasovanie:

za:

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

K bodu č . 7 Rôzne a / Návrh na vyhlásenie spôsobu a zámeru predaj a pozemkov v zmysle §9a) ods. 8 písrn.
e) zákona č. 138/91 Zb. o m ajetku obcí v zn e n í neskorších predpisov - pare, č. 3136/74, 3136/75, 3136/76
v k. ú. Prašice
Starostka obce predložila poslancom na schválenie návrh na vyhlásenie spôsobu a zámeru predaja pozemkov
v zmysle §9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a to pare. č.
3136/74, 3136/75, 3136/76 v k.ú. Prašice podľa geometrického plánu č. 31321704-226-112/2008, úradne
overeného dňa 2.9.2008 a Zrovnávacieho zastavenia v zmysle 0-84.11.13.31.21.00-97 § 6 ods. 7 k tomuto
geometrickému plánu zo dňa 18. 5. 2018 pre žiadateľov:
Stanislava Paluša rod.
, nar.
a manž. Máriu Palušovú rod.
, nar.
,
bytom Prašice Nemečkovská č. 282 a to pare. č. 3136/76, t.t.p. o výmere 886 m2 podľa GP č.
226-112/2018
Jozefa Grežďu rod.
, nar.
, Prašice Nemečkovská 284 a deti Andreja Grežďu rod.
nar.
, bytom Bratislava, Staré Mesto, Laurinská 211/10 a Hanu Bartovú, rod.
, nar.
, bytom Prašice, Nemečkovská cesta 284 a to pare. č. 3136/74, t.t.p.
o výmere 535 m2 podľa GP č. 226-112/2018
Zuzanu Petrusovú, rod.
, nar.
, bytom Prašice, Nemečkovská cesta č. 286 a to
pare. č. 3136/75 t.t.p. o výmere 71 m2 podľa GP č. 226-112/2018
Starostka obce navrhla sumu za 1 m2 pozemku 2€. Poslanci s predloženým návrhom súhlasili, Mgr. Grežďo
sa vzniesol dotaz, či budú žiadatelia súhlasiť s touto sumou. Starostka obce informovala, že ak nebude
súhlasiť čo i len jeden žiadateľ, pozemky sa nemôžu predať. Starostka obce dala následne o predloženom
návrhu hlasovať:
Uznesenie č. 378/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
schvaľuje:
zámer predaja pozemkov v zmysle §9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov —pare. č. 3136/74, 3136/75, 3136/76 v k.ú. Prašice za cenu 2€/m2 pre žiadateľov:
Stanislava Paluša rod.
, nar.
a manž. Máriu rod.
, nar.
, bytom
Prašice Nemečkovská cesta č. 282 a to pare. č. 3136/76, t.t.p. o výmere 886 m2 podľa GP č.
226-112/2018

Jozefa Grežďu rod.
, nar.
, bytom Prašice Nemečkovská 284 a deti Andreja
Grežďu rod.
, nar.
trvalé bytom Bratislava-Staré Mesto, Laurinská 211/10
a Hany Bartovej, rod.
, nar.
, trvalé bytom Prašice, Nemečkovská cesta 284
a to pare. č. 3136/74, t.t.p. o výmere 535 m2 podľa GP č. 226-112/2018
Zuzanu Petrusovú, rod.
, nar.
, trvalé bytom Prašice, Nemečkovská cesta
č. 286 a to pare. 3136/75 t.t.p. o výmere 71 m2 podľa GP č. 226-112/2018
Odôvodnenie:
pozemky majú doterajší užívatelia resp. ich právni predchodcovia v nepretržitej'držbe viac
ako 50 rokov
pozemky sa nachádzajú v neprístupnom teréne na konci záhrad žiadateľov
pozemky sú v svahovitom teréne poľnohospodársky nevyužiteľné, ak by ich uvedení žiadatelia
neudržiavali, zarástli by krovím a burinou
Prítomnosť/Kvórum/: 5/3
Hlasovanie:

za:

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

K bodu č . 7 Rôzne b/N ávrh na vybudovanie parkoviska pri Dome sm útku
Starostka predniesla poslancom návrh na vybudovanie parkoviska pri Dome smútku. Poslancom bol zaslaný
návrh na rozmiestnenie parkovacích miest od projektanta Ing. Németha . Poslanci s návrhom súhlasili:

Uznesenie č. 379/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
schvaľuje:
vybudovanie parkoviska pri Dome smútku
vyhotovenie projektovej dokumentácie na parkovisko pri Dome smútku
Prítomnosť /Kvórum/: 5/3
Hlasovanie:

za:

5/M gr. Marková, Ing. Bruchatý, Ing. Hrutka
Ing. Michalka, Mgr. Grežďo/
proti:
0
zdržal sa: 0

K bodu č . 7 Rôzne c / Návrh na odpredaj pozemkov žiadateľom
1 .Starostka obce predložila poslancom návrh predaj pozemku v zmysle §-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
Antona Grežďu, rod.
, nar.
, trvalé bytom Žalmanová 318/15, Prašice, a to podľa registra
CKN ako pare. č. 1932/10 zastavaná plocha vo výmere 1389 m2 a pare. 1032/12 zastavaná plocha vo výmer
4418 m2 , ktorých je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č.
48243337-130/2018 ide o novozakreslené pare. č. 1932/171 zastavaná plocha vo výmere 65 m2 a pare.č.
1932/172 vo výmere 14 m2, ktoré obec odpredáva za cenu 7 €/m2, čo predstavuje čiastku 553 €. Predmetný
pozemok tvorí priľahlý pozemok k pozemkom vo vlastníctve nadobúdateľa a tieto svojim umiestnením
a využitím tvoria nedeliteľný celok so stavbou hlavnou
Následne dala starostka o návrhu hlasovať:

Uznesenie č. 380/2018
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 §-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 Antona Grežďu, rod.
, nar.
trvalé bytom Zalmanová 318/15, Prašice, a to podľa registra CKN ako pare. č. 1932/10 zastavaná plocha vo
výmere 1389 m2 a pare. 1032/12 zastavaná plocha vo výmer 4418 m2 , ktorých je predávajúci výlučným
vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 48243337-130/2018 ide o novozakreslené pare. č.
1932/171 zastavaná plocha vo výmere 65 m2 a pare.č. 1932/172 vo výmere 14 m2, ktoré obec odpredáva za
cenu 7 €/m2, čo predstavuje čiastku 553 €. Predmetný pozemok tvorí priľahlý pozemok k pozemkom vo
vlastníctve nadobúdateľa a tieto svojim umiestnením a využitím tvoria nedeliteľný celok so stavbou hlavnou
Prítomnosť /Kvórum/: 5/3
Hlasovanie:

za:

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

2. 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 rodinného domu a uzatvorenie kúpnej
zmluvy v 1/ rade pre Milana Spodného, rod.
, nar.
, trvalé bytom Nemecky 111 a v 2/rade
pre Máriu Ištoňovú, rod.
, nar.
, bytom Kostolná č. 115/38, Krivany a to podľa registra
CKN ako pare. 1032/12 zastavaná plocha vo výmer 4418 m2 , ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom
v podiele 1/1-iny a podľa vypracovaného GP č. 48243337-130/2018 ide o novozakreslenú pare. č. 1932/173
zastavaná plocha vo výmere 24 m2 , ktorú obec odpredáva v podiele Vi každému kupujúcemu za cenu
7 €/m2, čo predstavuje čiastku 168 €. Predmetný pozemok tvorí priľahlý pozemok k pozemkom vo
vlastníctve nadobúdateľa a tieto svojim umiestnením a využitím tvoria nedeliteľný celok so stavbou hlavnou.
Následne dala starostka obce o návrhu hlasovať:

Uznesenie č. 381/2018
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 §-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 v 1/ rade pre Milana Spodného, rod.
,
nar.
, trvalé bytom Nemecky 111 a v 2/rade pre Máriu Ištoňovú, rod.
, nar.
,
bytom Kostolná č. 115/38, Krivany a to podľa registra CKN ako pare. 1032/12 zastavaná plocha vo výmere
4418 m2, ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 48243337130/2018 ide o novozakreslenú pare. č. 1932/173 zastavaná plocha vo výmere 24 m2 , ktorú obec odpredáva
v podiele V2 každému kupujúcemu za cenu 7 €/m2, čo predstavuje čiastku 168 €. Predmetný pozemok tvorí
priľahlý pozemok k pozemkom vo vlastníctve nadobúdateľa a tieto svojim umiestnením a využitím tvoria
nedeliteľný celok so stavbou hlavnou
Prítomnosť /Kvórum/: 5/3

Hlasovanie:

za:

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

3. 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
Petra Kulu, rod.
, nar.
, trvalé bytom M.A.Bazovského 2351/20, Topoľčany a to podľa registra
CKN ako pare. 3545/1 t.t.p. vo výmer 7465 m2 , ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1
a podľa vypracovaného GP č. 48243337-126/2018 ide o novozakreslenú pare. č. 3545/60 t.t.p. vo výmere
334m2 , ktorú obec odpredáva za cenu 7 €/m2, čo predstavuje čiastku 2338 €. Predmetný pozemok tvorí
priľahlý pozemok k pozemkom vo vlastníctve nadobúdateľa a tieto svojim umiestnením a využitím tvoria
nedeliteľný celok so stavbou hlavnou. .
Následne dala starostka o návrhu hlasovať:

Uznesenie č. 382/2018
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 §-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 Petra Kulu, rod.
, nar.
, trvalé bytom
M.A.Bazovského 2351/20, Topoľčany a to podľa registra CKN ako pare. 3545/1 t.t.p. vo výmer 7465 m2 ,
ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 48243337-126/2018
ide o novozakreslenú pare. č. 3545/60 t.t.p. vo výmere 334m2 , ktorú obec odpredáva za cenu 7 €/m2, čo
predstavuje čiastku 2338 €. Predmetný pozemok tvorí priľahlý pozemok k pozemkom vo vlastníctve
nadobúdateľa a tieto svojim umiestnením a využitím tvoria nedeliteľný celok so stavbou hlavnou.
Prítomnosť /Kvórum/: 5/3
Hlasovanie:

za:

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

4. 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
Igora Jonášeka, rod.
, nar.
, trvalé bytom M.A.Bazovského 2355, Topoľčany a to podľa
registra CKN ako pare. 3548/1 ostatná plocha, vo výmer 52 658 m2 , ktorej je predávajúci výlučným
vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 48243337-127/2018 ide o novozakreslenú pare. č.
3548/323 ostatná plocha vo výmere 169 m2 , ktorú obec odpredáva za cenu 7 €/m2, čo predstavuje čiastku
1183 €. Predmetný pozemok tvorí priľahlý pozemok k pozemkom vo vlastníctve nadobúdateľa a tieto svojim
umiestnením a využitím tvoria nedeliteľný celok so stavbou hlavnou. .
Následne dala starostka o návrhu hlasovať:
Uznesenie č. 383/2018
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 §-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 Igora Jonášeka, rod.
, nar.
, trvalé

bytom M.A.Bazovského 2355, Topoľčany a to podľa registra CKN ako pare. 3548/1 ostatná plocha, vo
výmer 52 658 m2 , ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP
č. 48243337-127/2018 ide o novozakreslenú pare. č. 3548/323 ostatná plocha vo výmere 169 m2 , ktorú obec
odpredáva za cenu 7 €/m2, čo predstavuje čiastku 1183 €. Predmetný pozemok tvorí priľahlý pozemok k
pozemkom vo vlastníctve nadobúdateľa a tieto svojim umiestnením a využitím tvoria nedeliteľný celok so
stavbou hlavnou
Prítomnosť /Kvórum/: 5/3
Hlasovanie:

za:

5 / Mgr. Marková, Ing. Bruchatý, Ing. Hrutka
Ing. Michalka, Mgr. Grežďo/
proti:
0
zdržal sa: 0
5. 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
Ing. Janku Valientovú, rod.
nar.
, trvalé bytom Družby 1703/47, Topoľčany a to podľa
registra CKN ako pare. 3888/1 t.t.p. vo výmer 8875 m2 a pare. č. 3888/2 zastavaná plocha vo výmere
2346m2 , ktorých je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 48243337123/2018 ide o novozakreslené pare. č. 3888/180 t.t.p. vo výmere 180 m2 a pare. č. 3888/181 zastavaná
plocha vo výmere 36m2, ktoré obec odpredáva za cenu 7 €/m2, čo predstavuje čiastku 2058 €. Predmetný
pozemok tvorí priľahlý pozemok k pozemkom vo vlastníctve nadobúdateľa a tieto svojim umiestnením
a využitím tvoria nedeliteľný celok so stavbou hlavnou. .
Následne dala starostka o návrhu hlasovať:
Uznesenie č. 384/2018
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 §-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 Ing. Janku Valientovú, rod.
nar.
,
trvalé bytom Družby .1703/47, Topoľčany a to podľa registra CKN ako pare. 3888/1 t.t.p. vo výmer 8875
m2 a pare. č. 3888/2 zastavaná plocha vo výmere 2346m2 , ktorých je predávajúci výlučným vlastníkom
v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 48243337-123/2018 ide o novozakreslené pare. č. 3888/180 t.t.p.
vo výmere 180 m2 a pare. č. 3888/181 zastavaná plocha vo výmere 36m2 , ktoré obec odpredáva za cenu
7 €/m2, čo predstavuje čiastku 2058 €. Predmetný pozemok tvorí priľahlý pozemok k pozemkom vo
vlastníctve nadobúdateľa a tieto svojim umiestnením a využitím tvoria nedeliteľný celok so stavbou hlavnou
Prítomnosť /Kvórum/: 5/3
Hlasovanie:

za:

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

6. 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
Sylviu Kmotorkovú, rod.
, nar.
, trvalé bytom Štefánikova 269/88, Krušovce a to podľa
registra CKN ako pare. 3545/1 t.t.p. vo výmer 7465 m2, ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom
v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 48243337-128/2018 ide o novozakreslenú pare. č. 3545/61 t.t.p.
vo výmere 117 m2 , ktorú obec odpredáva za cenu 7 €/m2, čo predstavuje čiastku 819 €. Predmetný
pozemok tvorí priľahlý pozemok k pozemkom vo vlastníctve nadobúdateľa a tieto svojim umiestnením
a využitím tvoria nedeliteľný celok so stavbou hlavnou.
Následne dala starostka o návrhu hlasovať:

Uznesenie č. 385/2018
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 §-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 Sylviu Kmotorkovú, rod.
, nar.
,
trvalé bytom Štefánikova 269/88, Krušovce a to podľa registra CKN ako pare. 3545/1 t.t.p. vo výmer 7465
m2, ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 48243337128/2018 ide o novozakreslenú pare. č. 3545/61 t.t.p. vo výmere 117 m2 , ktorú obec odpredáva za cenu
7 €/m2, čo predstavuje čiastku 819 €. Predmetný pozemok tvorí priľahlý pozemok k pozemkom vo
vlastníctve nadobúdateľa a tieto svojim umiestnením a využitím tvoria nedeliteľný celok so stavbou hlavnou

Prítomnosť /Kvórum/: 5/3
Hlasovanie:

za:

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

K bodu č.H Diskusia a interpeláciu poslancov
Poslanec Ing. Bruchatý sa spýtal, kto spravuje merač teploty na výjazde z obce, nakoľko tento nefunguje.
Starostka odpovedala, že je vo vlastníctve RSUC Topoľčany a tiež prisľúbila, že ich obec bude o poruche
informovať. Mgr. Marková sa spýtala, v akom štádiu je vybavovanie dotácie na kotolňu ZSsMS Prašice a ako
kotolňa funguje. Starostka odpovedala, že obec aktualizuje žiadosť na Okresnom úrade Nitra, odbor školstva.
Na kotolni bola vykonaná nevyhnutná údržba a v súčasnosti funguje v obmedzenom režime. Mgr. Marková
požiadala o poskytnutie priestorov zasadačky OcU pre Združenie bývalých urbárnikov za účelom vyplácania
dividend združenia.
Starostka obce informovala poslancov, že v 41. týždni začnú stavebné práce na Zdravotnom stredisku
a taktiež v tomto týždni bude vyhlásené verejne obstarávanie na stavebné a udržiavacie práce na dome
smútku.
Starostka obce zároveň informovala o pripravovanej tradičnej akcii pri príležitosti Októbra - mesiaca úcty
k starším, ktorá sa bude konať dňa 14.10. 2018 o 16.00 hod. v kultúrnom dome spojenú s kultúrnym
programom a občerstvením, ktoré aj tento rok pripravia členky Klubu dôchodcov. Požiadala poslancov, aby
sa tejto kultúrnej akcie zúčastnili.
Na sobotu 3.11.2018 starostka obce pozvala poslancov na pietnu akciu pri príležitosti 100. výročia od
ukončenia 1. svetovej vojny. Tento pietny akt sa začne o 15.00 hod. svätou omšou v kostole sv. Jakuba a po
jej skončení bude položený veniec k pomníku padlých pri kostole. Pri tejto príležitosti bude odprezentovaná
publikácia o našich občanoch, ktorí padli v 1.svetovej vojne. Táto publikácia je dielom MUDr. Rozálie
Barátovej, za čo jej patrí veľké uznanie. Starostka informovala poslancov, že obec objednala aj historickú
mapu Československa z roku 1918, ktorá bude umiestnená v kultúrnom dome.
P. Kišac sa spýtal, že či firma, ktorá vyhrala verejne obstarávanie na práce v Zdravotnom stredisku predložila
najnižšiu ponuku. Zamestnanec obce p. Glos odpovedal, že áno a výzva na predkladanie ponúk bola
zverejnená na www.prasice.sk.

K bodu č. 9 Záver
Na záver starostka obce poďakovala poslancom OZ za účasť a 27. zasadnutie obecného zastupiteľstva
ukončila.
Ing. Katarína Bruchatá
prednostka obce

Overovatelia zápisnice:

Ing. Roman Bruchatý

Ing. Bystrík Hrutka

Zapísal: Glos Michal

Erika Nemešová
starostka obce

