Zápisnica
zo 4. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Prašice, konaného dňa 25.4.2019
Prítomní poslanci a hostia podľa prezenčnej listiny

Program:
1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Rozpočtové opatrenia obce
4. Správa o podanom daňovom priznaní obce
5. Správa hlavnej kontrolórky obce
6. Príprava na letnú turistickú sezónu 2019
7. Návrh dodatku č.3 k VZN č.5/2015 o určení výšky finančných prostriedkov v školách a školských
zariadeniach zriadených obcou Prašice
8. Rôzne
- Ponuka rekonštrukcie verejného osvetlenia
- Zásady odmeňovania poslancov
- Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva
- Zásady vybavovania sťažností
- Návrh na predaj a prenájom majetku obce
9. Diskusia a interpelácia poslancov
10. Návrh na uznesenie, ukončenie zasadnutia
K bodu č.1 Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Starostka obce Erika Nemešová privítala poslancov obecného zastupiteľstva a ostatných prítomných.
Konštatovala, že 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zúčastňuje 5 poslancov, takže obecné
zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Starostka obce za overovateľov zápisnice určila poslancov Ing. Jozefa Michalku a Mgr. Lýdiu Markovú.
K bodu č.2 Schválenie programu zasadnutia
Starostka navrhla, aby sa rokovanie riadilo ďalej týmto programom:
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia
Rozpočtové opatrenia obce
Správa o podanom daňovom priznaní obce
Správa hlavnej kontrolórky obce
Príprava na letnú turistickú sezónu 2019
Návrh dodatku č.3 k VZN č.5/2015 o určení výšky finančných prostriedkov v školách
a školských zariadeniach zriadených obcou Prašice
8. Rôzne
- Ponuka rekonštrukcie verejného osvetlenia
- Zásady odmeňovania poslancov
- Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva
- Zásady vybavovania sťažností
- Návrh na predaj a prenájom majetku obce
9. Diskusia a interpelácia poslancov
10. Návrh na uznesenie, ukončenie zasadnutia

Starostka vyzvala poslancov na doplnenie programu 4. zasadnutia OZ. Poslanci nemali žiadne pripomienky
a nedoplnili žiadny bod programu a nenavrhli zmeny . Následne dala starostka obce o návrhu programu
hlasovať.
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
Schvaľuje:
program 4.rokovania OZ nasledovne
Program:
Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia
Rozpočtové opatrenia obce
Správa o podanom daňovom priznaní obce
Správa hlavnej kontrolórky obce
Príprava na letnú turistickú sezónu 2019
Návrh dodatku č.3 k VZN č.5/2015 o určení výšky finančných prostriedkov v školách
a školských zariadeniach zriadených obcou Prašice
8. Rôzne
Ponuka rekonštrukcie verejného osvetlenia
Zásady odmeňovania poslancov
Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva
Zásady vybavovania sťažností
Návrh na predaj a prenájom majetku obce
9. Diskusia a interpelácia poslancov
10. Návrh na uznesenie, ukončenie zasadnutia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

-

Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/5/3
/ Mgr. Marková, Detko, Šimon
Ing. Michalka, , Ing. Hrutka/
proti:
0
zdržal sa: 0

Hlasovanie:

za:

K bodu č.3 Rozpočtové opatrenie obce III/2019 , IV/2019 a V/2019
Starostka obce predložila poslancom materiál spracovaný ekonómkou Ing. Bruchatou a to rozpočtové
opatrenia č. III/2019, IV/2019 a V/2019. Informovala poslancov, že schválila rozpočtové opatrenia č.III/ 2019
a IV/2019 v rámci svojich kompetencií. Opatrenie č. V/2019 budú schvaľovať poslanci na dnešnom
zasadnutí OZ. Ing. Bruchatá pomenovala zásadné zmeny v jednotlivých opatreniach ako na strane výdavkov
tak aj na strane príjmov na pracovnom stretnutí. Dokumenty boli poslancom zaslané taktiež elektronicky.
K predloženému materiálu poslanci nemali žiadne dotazy ani pripomienky. Starostka obce dala
o rozpočtovom opatrení č. V/2019 hlasovať:
Uznesenie č. 41/2019
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 opatrenia č. III/2019 a IV/2019

schvaľuje:
-

rozpočtové opatrenie č. V/2019 s nasledovnými zmenami

Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/5/3
Hlasovanie:
za:

/ Mgr. Marková, Detko, Šimon
Ing. Michalka, Ing. Hrutka/
proti:
0
zdržal sa: 0

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. V/2019 - REKAPITULÁCIA
prijaté k 25.04.2019

PRÍJMY

Bežné
Kapitálové
Finančné operácie
Základná škola - bežné
Základná škola - fin. oper.

CELKOM

1 753 820,00

VÝDAVKY

Bežné
Kapitálové

Schválený rozpočet Upravený rozpočet
1 601 775,00
1 623 110,00
15 000,00
115 000,00
3 440,00
3 645,00
133 505,00
136 765,00
100,00
140,00

1 878 660,00

Rozpočtové
Rozpočtové opatrenie
opatrenie č.
č.
V/2019
V/2019
Zníženie
Zvýšenie
+
165,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 060,00
7 285,00
0,00
0,00

2 225,00

ROZPOČET po
rozpočtovom
opatrení
č. V/2019
1 623 275,00
115 000,00
3 645,00
131 540,00
140,00

7 285,00

1 873 600,00

Rozpočtové
Rozpočtové opatrenie
opatrenie č.
č.
V/2019
V/2019
Zníženie
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Zvýšenie
+
654 185,00
652 115,00
1 975,00
2 225,00
47 000,00
147 800,00
28 565,00
28 565,00

ROZPOČET po
rozpočtovom
opatrení
č. V/2019
651 865,00
147 800,00

Finančné operácie
Základná škola - bežné
Základná škola - kapitálové

CELKOM
Rozpočet po rozp. opatr. č. V/2019

76 645,00
973 690,00
2 300,00

76 545,00
986 805,00
2 300,00

0,00
2 370,00
0,00

0,00
7 555,00
0,00

76 545,00
981 620,00
2 300,00

1 753 820,00

1 865 565,00

32 910,00

38 345,00

1 860 130,00

Príjmy

1 873 600,00

Výdavky

1 860 130,00

Rozdiel: + prebytok

13 470,00 13 470,00

Bežný rozpočet:
Príjmy
Výdavky
Rozdiel: + prebytok

1 754 815,00
1 633 485,00
121 330,00

Kapitálový rozpočet:
Príjmy
Výdavky
Rozdiel: - schodok

115 000,00
150 100,00
-35 100,00

FO rozpočet:
Príjmy
Výdavky
Rozdiel: - schodok

3 785,00
76 545,00
-72 760,00

K bodu č.4 Správa o podanom daňovom priznaní obce
Starostka obce predniesla poslancom „Správu o podanom daňovom priznaní obce za rok 2018“.Daňové
priznanie bolo podané dňa 27.3.2019 na Daňovom úrade Topoľčany.
Starostka obce dala o správe hlasovať:
Uznesenie č. 42/2019
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 podanom daňovom priznaní obce za rok 2018.
Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/5/3
Hlasovanie:
za:

/ Mgr. Marková, Detko, Šimon
Ing. Michalka, Ing. Hrutka/
proti:
0
zdržal sa: 0

K bodu č.5 Správy hlavnej kontrolórky obce
Hlavná kontrolórka obce Prašice Ing. Mária Hrubá predložila poslancom správu č. 5/2019 :
Kontrola – „Ochrana majetku a predchádzanie škodám na majetku v Základnej škole s materskou školou v
Prašiciach“. Správa bola poslancom taktiež doručená elektronicky. Poslanci vzali správu na vedomie.
Uznesenie č. 43/2019:
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:
- č. 5/2019 : Kontrola – „Ochrana majetku a predchádzanie škodám na majetku v Základnej škole
s materskou školou v Prašiciach“
Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/5/3
Hlasovanie:
za:

/ Mgr. Marková, Detko, Šimon
Ing. Michalka, Ing. Hrutka/
proti:
0
zdržal sa: 0

K bodu č.6 Príprava na letnú turistickú sezónu 2019
Mgr. Baluška predniesol správu o príprave letnej turistickej sezóne v autokompingu Duchonka a to na úseku
jednak kultúrnych podujatí a tiež v oblasti udržiavacích a čistiacich prác, ktoré sú nevyhnutné pred otvorením
letnej sezóny.
Starostka obce dala o návrhu hlasovať:
Uznesenie č. 44/2019
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 : „Príprava na letnú turistickú sezónu 2019“

Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/5/3
Hlasovanie:
za:

/ Mgr. Marková, Detko, Šimon
Ing. Michalka, Ing. Hrutka/
proti:
0
zdržal sa: 0

K bodu č.7 Návrh dodatku č.3 k VZN č.5/2015 o určení výšky finančných prostriedkov v školách
a školských zariadeniach zriadených obcou Prašice
Starostka obce predniesla poslancom „Návrh dodatku č.3 k VZN č.5/2015 o určení výšky finančných
prostriedkov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Prašice“. Návrh v zmysle platnej
legislatívy obec zverejnila na úradnej tabuli ako aj na www.prasice.sk v stanovených lehotách. Poslanci
k návrhu nemali pripomienky a následne dala starostka obce o tomto návrhu hlasovať:
Uznesenie č. 45/2019
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.3 k VZN č.5/2015 o určení výšky finančných prostriedkov v školách a školských zariadeniach
zriadených obcou Prašice
Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/5/3
Hlasovanie:
za:

/ Mgr. Marková, Detko, Šimon
Ing. Michalka, Ing. Hrutka/
proti:
0
zdržal sa: 0

K bodu č.8 - Rôzne - Ponuka rekonštrukcie verejného osvetlenia
Starostka obce predložila poslancom návrh „Ponuky rekonštrukcie verejného osvetlenia“, kde informovala,
že rôzne spoločnosti ponúkajú rekonštrukciu verejného osvetlenia pre obce. Jedná sa o výmenu starých
svietidiel za nové LED, kde je garantovaná energetická úspora ako aj 15 ročná záruka. Celkovo ide o
188 svietidiel. V prípade, že poslanci schvália zámer rekonštruovať verejné osvetlenie, obec zabezpečí
verejné obstarávanie a výber zmluvného partnera. Výsledky budú predložené na schválenie na zasadnutie
OZ. Následne dala starostka obce o ponuke hlasovať:
Uznesenie č. 46/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
Schvaľuje:
Zámer rekonštrukcie verejného osvetlenia v obci Prašice
Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/5/5
Hlasovanie:
za:

/ Mgr. Marková, Detko, Šimon
Ing. Michalka, Ing. Hrutka/
proti:
0
zdržal sa: 0
zdržal sa: 0

Ukladá:
-

Zabezpečiť proces verejného obstarávania a výber zmluvného partnera k
„Zámeru rekonštrukcie verejného osvetlenia v obci Prašice“
Predložiť výsledky z verejného obstarávania na schválenie Obecnému zastupiteľstvu

Zodpovedný: Glos
Termín:
do 31.12.2019
Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/5/3
Hlasovanie:
za:

/ Mgr. Marková, Detko, Šimon
Ing. Michalka, Ing. Hrutka/
proti:
0
zdržal sa: 0
zdržal sa: 0

K bodu č.8 - Rôzne - Zásady odmeňovania poslancov
Starostka obce predložila poslancom návrh „Zásad odmeňovania poslancov“, kde informovala, že pôvodný
dokument je aktualizovaný v zmysle legislatívnych zmien. Následne dala starostka obce hlasovať:
Uznesenie č. 47/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
Schvaľuje:
Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Prašice
Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/5/3
Hlasovanie:
za:

/ Mgr. Marková, Detko, Šimon
Ing. Michalka, Ing. Hrutka/
proti:
0
zdržal sa: 0
zdržal sa: 0
K bodu č.8 - Rôzne - Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva
Starostka obce predložila poslancom návrh „Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva“, kde
informovala, že pôvodný dokument je aktualizovaný v zmysle legislatívnych zmien.
Následne dala starostka obce o návrhu hlasovať:
Uznesenie č. 48/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
Schvaľuje:
Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva obce Prašice
Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/5/3
Hlasovanie:
za:

/ Mgr. Marková, Detko, Šimon
Ing. Michalka, Ing. Hrutka/
proti:
0
zdržal sa: 0
zdržal sa: 0

K bodu č.8 - Rôzne - Zásady vybavovania sťažností
Starostka obce predložila poslancom návrh „Zásad vybavovania sťažností“. Zásady sú spracované v zmysle
platného zákona č.9/2010 Z.z. o sťažnostiach. Dokument bol zaslaný poslancom elektronicky.
Následne dala starostka obce o návrhu hlasovať:
Uznesenie č. 49/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
Schvaľuje:
Zásady vybavovania sťažností
Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/5/3
Hlasovanie:
za:

/ Mgr. Marková, Detko, Šimon
Ing. Michalka, Ing. Hrutka/
proti:
0
zdržal sa: 0
zdržal sa: 0

K bodu č.8 - Rôzne - Návrh na predaj a prenájom majetku obce
1. 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 budovy súp. č. 1120 a uzatvorenie
kúpnej zmluvy pre Poľovnícke združenie Brezina Prašice, 956 22 Prašice, a to podľa registra CKN ako
parc. č. 45/2 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 14343 m2, ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom
v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 48243337-051/2019 ide o novozakreslenú parc. č. 45/9 zastavané
plochy a nádvoria vo výmere 82 m2 , ktorú obec odpredáva za cenu 10 €/m2, čo predstavuje čiastku 820 €.
Predmetný pozemok tvorí priľahlý pozemok k pozemku vo vlastníctve nadobúdateľa a tento svojim
umiestnením a využitím tvorí nedeliteľný celok so stavbou hlavnou.
Uznesenie č. 50/2019
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 vlastníkov budovy súp. č. 1120 a uzatvorenie kúpnej zmluvy pre Poľovnícke združenie Brezina Prašice,
956 22 Prašice, a to podľa registra CKN ako parc. č. 45/2 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 14343 m2,
ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 48243337-051/2019
ide o novozakreslenú parc. č. 45/9 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 82 m2 , ktorú obec odpredáva za
cenu 10 €/m2, čo predstavuje čiastku 820 €. Predmetný pozemok tvorí priľahlý pozemok k pozemku vo
vlastníctve nadobúdateľa a tento svojim umiestnením a využitím tvorí nedeliteľný celok so stavbou hlavnou
Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/5/5
Hlasovanie:

/ Mgr. Marková, Detko, Šimon
Ing. Michalka, Ing. Hrutka/
proti:
0
zdržal sa: 0
zdržal sa: 0
za:

2. Starostka obce predložila poslancom návrh zámeru prenájmu nehnuteľnosti - pozemku v zmysle § 9a
ods.9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov - prenájom majetku
obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Jedná sa o pozemok zapísaný na LV č. 1526 ako parc. č. 45/10
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 895 m2. Pozemok sa nachádza v okolí budovy súp. č. 1120 vo
vlastníctve PZ Brezina Prašice. Pozemok bude prenajatý za účelom skrášlenia prostredia v športovom areály
pre PZ Brezina za 1 Euro/rok. Následne dala starostka obce o návrhu hlasovať:
Uznesenie č. 51/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
Schvaľuje:
zámer prenájmu nehnuteľnosti - pozemku v zmysle § 9a ods.9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov - prenájom majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Jedná sa o pozemok zapísaný na LV č. 1526 , a to parc. č. 45/10 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere
895 m2. Pozemok sa nachádza v okolí budovy súp. č. 1120 vo vlastníctve PZ Brezina Prašice. Pozemok
bude prenajatý za účelom skrášlenia prostredia v športovom areály pre PZ Brezina za 1 Euro/rok.
Zdôvodnenie:

Dôvodom hodného osobitného zreteľa je skutočnosť, že obec Prašice podporuje činnosti všetkých
spolkov v katastri a za tým účelom prenájme PZ Brezina pozemok v okolí ich vlastnej budovy.
Taktiež ďalšou skutočnosťou schválenia prenájmu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa je
aj to, že PZ Brezina je:
- Jedna z najaktívnejších organizácii v obci /organizuje dni detí, usporadúva rôzne
kynologické podujatia s medzinárodnou účasťou, reprezentuje obec v rámci Slovenska/
- Najstaršia organizácia v obci / takmer 70 rokov/
Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/5/3
Hlasovanie:

/ Mgr. Marková, Detko, Šimon
Ing. Michalka, Ing. Hrutka/
proti:
0
zdržal sa: 0
zdržal sa: 0
za:

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 vlastníkov rekreačných chát a uzatvorenie kúpnej
zmluvy v 1. rade pre Milana Piláta, rod Piláta, nar. 30.1.1960 a manž. Helenu Pilátovú, rod. Geletovú, nar.
24.12.1960 obaja trvale bytom Trenčianska 31/16, 958 04 Partizánske a v 2. rade pre Jozefa Chatrnucha, rod.
Chatrnucha, nar. 21.8.1977 a manž. Renatu Chatrnuchovú, rod. Nyárovú, nar. 6.12.1979, obaja trvale bytom
Dolná Streda č.685, a to podľa registra CKN ako parc. č. 3839/1 trvalé trávnaté porasty vo výmere 24 746
m2, ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 48243337040/2019 ide o novozakreslenú parc. č. 3839/171 – trvalé trávnaté plochy vo výmere 128 m2 , ktorú obec
odpredáva kupujúcim v 1. rade v podiele ½-viny za cenu 7 €/m2, čo predstavuje čiastku 448 € a v 2. rade
v podiele ½-viny za cenu 7 €/m2, čo predstavuje čiastku 448 €. Predmetný pozemok tvorí priľahlý pozemok k
pozemkom vo vlastníctve nadobúdateľov a tieto svojim umiestnením a využitím tvoria nedeliteľný celok so
stavbou hlavnou. Následne dala starostka obce o návrhu hlasovať:
Uznesenie č.52/2019
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 vlastníkov rekreačných chát a uzatvorenie kúpnej zmluvy v 1. rade pre Milana Piláta, rod Piláta, nar.
30.1.1960 a manž. Helenu Pilátovú, rod. Geletovú, nar. 24.12.1960 obaja trvale bytom Trenčianska 31/16,
958 04 Partizánske a v 2. rade pre Jozefa Chatrnucha, rod. Chatrnucha, nar. 21.8.1977 a manž. Renatu
Chatrnuchovú, rod. Nyárovú, nar. 6.12.1979 obaja trvale bytom Dolná Streda č.685, a to podľa registra CKN
ako parc. č. 3839/1 trvalé trávnaté porasty vo výmere 24 746 m2, ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom
v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 48243337-040/2019 ide o novozakreslenú parc. č. 3839/171 –
trvalé trávnaté porasty vo výmere 128 m2 , ktorú obec odpredáva kupujúcim v 1. rade v podiele ½-viny za
cenu 7 €/m2, čo predstavuje čiastku 448 € a v 2. rade v podiele ½-viny za cenu 7 €/m2, čo predstavuje
čiastku 448 €. Predmetný pozemok tvorí priľahlý pozemok k pozemkom vo vlastníctve nadobúdateľov a tieto
svojim umiestnením a využitím tvoria nedeliteľný celok so stavbou hlavnou.
Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/5/3
Hlasovanie:

/ Mgr. Marková, Detko, Šimon
Ing. Michalka, Ing. Hrutka/
proti:
0
zdržal sa: 0
zdržal sa: 0
za:

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 vlastníkov rekreačnej chaty a uzatvorenie kúpnej
zmluvy pre Albína Sasáka, rod. Sasáka, nar. 21.2.1956 a manž. Alžbetu Sasákovú, rod. Mikókaiovú, nar.
25.12.1960 obaja trvale bytom ul. Streďanská 2617/31, Topoľčany, a to podľa registra CKN ako parc. č.
3548/1 ostatné plochy vo výmere 51 305 m2 a parc. č. 3548/121 trvalý trávnatý porast vo výmere 56 m2,
ktorých je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 48243337-045/2019
ide o novozakreslené parc. č. 3548/331 – ostatné plochy vo výmere 309 m2 a parc. č. 3548/332, trvalý
trávnatý porast vo výmere 8 m2 , ktoré obec odpredáva za cenu 7 €/m2, čo predstavuje čiastku 2219 €.
Predmetný pozemok tvorí priľahlý pozemok k pozemkom vo vlastníctve nadobúdateľov a tieto svojim
umiestnením a využitím tvoria nedeliteľný celok so stavbou hlavnou. Následne dala starostka obce o návrhu
hlasovať:
Uznesenie č. 53/2019
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 vlastníkov rekreačnej chaty a uzatvorenie kúpnej zmluvy pre Albína Sasáka, rod. Sasáka, nar. 21.2.1956
a manž. Alžbetu Sasákovú, rod. Mikókaiovú, nar. 25.12.1960 obaja trvale bytom ul. Streďanská 2617/31,
Topoľčany, a to podľa registra CKN ako parc. č. 3548/1 ostatné plochy vo výmere 51 305 m2 a parc. č.
3548/121 trvalý trávnatý porast vo výmere 56 m2, ktorých je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1
a podľa vypracovaného GP č. 48243337-045/2019 ide o novozakreslené parc. č. 3548/331 – ostatné plochy vo
výmere 309 m2 a parc. č. 3548/332 trvalý trávnatý porast vo výmere 8 m2 , ktoré obec odpredáva za cenu
7 €/m2, čo predstavuje čiastku 2219 €. Predmetný pozemok tvorí priľahlý pozemok k pozemkom vo
vlastníctve nadobúdateľov a tieto svojim umiestnením a využitím tvoria nedeliteľný celok so stavbou hlavnou
Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/5/3
Hlasovanie:

/ Mgr. Marková, Detko, Šimon
Ing. Michalka, Ing. Hrutka/
proti:
0
zdržal sa: 0
za:

5.Starostka obce predložila poslancom doplnenú žiadosť Vladimíra Ďuríka o odkúpenie kamenárskej
dielne s podnikateľským zámerom. Starostka poukázala na to, že budova je v zlom technickom stave a je ju
potrebné rekonštruovať. Poslanci vzali na vedomie odpredaj časti budovy kamenárstva a uložili zodpovedným
zamestnancom obce pripraviť geometrický plán a znalecký posudok na budovu. Následne na najbližšom
zasadnutí Obecného zastupiteľstva bude schválený spôsob a zámer predaja nehnuteľného majetku obce
Prašice. Starostka dala o tomto bode programu hlasovať:
Uznesenie č. 54/2019
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:
doplnenú žiadosť Vladimíra Ďuríka o odkúpenie kamenárskej dielne vrátane podnikateľského zámeru
Ukladá:
-

Zabezpečiť Znalecký posudok na časť budovy kamenárstva
Zabezpečiť Geometrický plán na časť budovy kamenárstva vrátane pozemku

Zodpovedný: Glos
Termín: 30.9.2019
Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/5/3
Hlasovanie:

/ Mgr. Marková, Detko, Šimon
Ing. Michalka, Ing. Hrutka/
proti:
0
zdržal sa: 0
za:

5.Starostka obce predložila poslancom výsledok zverejneného zámeru priameho prenájmu na základe
uznesenie č.27/2018 zo dňa 17.12.2018 a v zmysle § 9a), ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov.
Zámerom priameho prenájmu bola budova súp. č. 170 na parcele 152/2 zastavané plochy vo výmere 145,5
m2 vedenej na LV 1526. Dátum zverejnenia zámeru: 18.12.2018 /web, info tabule obce/ Prašické novinky.
Do podateľne bola doručená jedna ponuka od spoločnosti Azenek s.r.o., ktorá chce využívať budovu ako výrobu
a sklad. /Ohýbanie a skladovanie plechových výrobkov/. Spoločnosť ponúkla výšku nájomného 2200€/rok.
Starostka obce dala o tejto ponuke hlasovať:
Uznesenie č. 55/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
Schvaľuje:
Prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve obce Prašice / budova súp. č. 170 na parcele 152/2 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 145,5 m2 vedenej na LV 1526 pre spoločnosť Azenek s.r.o., Mlynská
489/9, 956 22 Prašice.
Účel nájmu: výrobná dielňa a sklad /ohýbanie plechových doplnkov a ich skladovanie/
Výška nájmu: 2200€/rok
Energie: elektrická energia/vlastné meranie/, voda /podružný vodomer – úhrada obci/
TKO: v zmysle platného VZN

Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/5/3
Hlasovanie:

/ Mgr. Marková, Detko, Šimon
Ing. Michalka, Ing. Hrutka/
proti:
0
zdržal sa: 0
za:

6.Starostka obce predložila poslancom žiadosť LIANA FUN PARK o schválenie výšky nájmu za pozemok
a budovy pre rok 2019, ktoré majú v nájme v ATC Duchonka. Spoločnosť žiada výšku nájomného 600€/rok.
Nájomné je totožne s rokom 2018.
Starostka obce dala o tejto žiadosti hlasovať:
Uznesenie č. 56/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
Schvaľuje:
Výšku nájomného pre LIANA FUN PARK za prenajaté pozemky a nebytové priestory/Nájomná zmluva
4/2016/ pre rok 2019 v celkovej sume 600€/rok
Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/5/3
Hlasovanie:

/ Mgr. Marková, Detko, Šimon
Ing. Michalka, Ing. Hrutka/
proti:
0
zdržal sa: 0
za:

7.Starostka obce predložila poslancom žiadosť LD RELAX s.r.o., 1.mája 209/198, 956 22 Prašice
o schválenie výšky nájmu za ATC Duchonka pre rok 2019, ktorý majú v nájme. Spoločnosť žiada výšku
nájomného 3000€/rok. Nájomné je totožné s rokom 2018.
Starostka dala o tejto žiadosti hlasovať:
Uznesenie č. 57/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
Schvaľuje:
Výšku nájomného pre LD RELAX s.r.o., 1.mája 209/198, 956 22 Prašice za prenájom ATC Duchonka pre
rok 2019 v celkovej sume 3000€/rok
Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/5/3
Hlasovanie:

/ Mgr. Marková, Detko, Šimon
Ing. Michalka, Ing. Hrutka/
proti:
0
zdržal sa: 0
za:

K bodu č.9 Diskusia a interpelácia poslancov

Starostka obce informovala poslancov o podujatiach, ktoré sa budú konať v najbližšom období :
v sobotu 27.4.2019 náš kynologický klub organizuje 28. ročník pretekov prašických kynológov
a skúšky z výkonu psov, pozvala poslancov na „Stavanie mája“, ktoré bude 30.4.,
dňa 1. 5. organizuje komisia kultúry, športu a vzdelávania OZ tradičný Výstup na Bielu Bukovinu.
V piatok 3. mája sa bude konať v kultúrnom dome „Batôžkový večierok“- 2. ročník, nositeľom
ktorého je Jednota Klubu dôchodcov Prašice pre Spoločenstvo obcí topoľčiansko-duchonského
mikroregiónu.
Poslanec Peter Detko, predseda kynologického klubu informoval, že v sobotu 4. 5. 2019 sa bude
konať na salaši na Podhradí Oceľový Branný viacboj kynológov „O pohár starostky obce Prašice“.
Starostka obce požiadala poslancov obecného zastupiteľstva , aby sa týchto podujatí podľa možností
zúčastnili.
K bodu č.10 Záver
Starostka obce poďakovala poslancom za aktívnu účasť na 4. rokovaní OZ a toto rokovanie ukončila.

Ing. Katarína Bruchatá
prednostka obce

Erika Nemešová
starostka obce

Overovatelia zápisnice:

Ing. Jozef Michalka

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

Mgr. Lýdia Marková

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

Zapisovateľ : Erika Nemešová

