Zápisnica
zo 6. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Prašice, konaného dňa 11.7.2019
Prítomní poslanci a hostia podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Návrh VZN č. 1/2019 o určení výšky finančných príspevkov v školách a školských zariadeniach
zriadených obcou Prašice
4. Rôzne
- Žiadosť ZŠsMŠ o príspevok na stravu deti v školskom roku 2019/2020
- Návrh na odkúpenie pozemku v okolí rekreačnej chaty
- Návrh nájomnej zmluvy pre PZ Brezina
- Návrh koncesnej zmluvy o modernizácii VO v obci
5. Diskusia a interpelácia poslancov
6. 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 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zúčastňujú 4 poslanci, takže obecné zastupiteľstvo
je uznášania schopné.
Starostka obce za overovateľov zápisnice určila poslancov Ing. Jozefa Michalku, Ing. Jozefa Šimona
Za zapisovateľa určila Michala Glosa
K bodu č.2 Schválenie programu zasadnutia
Starostka navrhla, aby sa rokovanie riadilo ďalej týmto programom:
Program:
1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Návrh VZN č. 1/2019 o určení výšky finančných príspevkov v školách a školských zariadeniach
zriadených obcou Prašice
4. Rôzne
- Žiadosť ZŠsMŠ o príspevok na stravu detí v školskom roku 2019/2020
- Návrh na odkúpenie pozemku v okolí rekreačnej chaty
- Návrh nájomnej zmluvy pre PZ Brezina
- Návrh koncesnej zmluvy o modernizácií VO v obci
5. Diskusia a interpelácia poslancov
6. Návrh na uznesenie, ukončenie zasadnutia
Starostka vyzvala poslancov na doplnenie programu 6. zasadnutia OZ. Poslanci nemali žiadne pripomienky
a nedoplnili žiadny bod programu a nenavrhli zmeny . Následne dala starostka obce o návrhu programu
hlasovať.
Uznesenie č. 74/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov

Schvaľuje:
program 6. rokovania OZ nasledovne
Program:

-

1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Návrh VZN č. 1/2019 o určení výšky finančných príspevkov v školách a školských
zariadeniach zriadených obcou Prašice
4. Rôzne
Žiadosť ZŠsMŠ o príspevok na stravu deti v školskom roku 2019/2020
Návrh na odkúpenie pozemku v okolí rekreačnej chaty
Návrh nájomnej zmluvy pre PZ Brezina
Návrh koncesnej zmluvy o modernizácii VO v obci
5. Diskusia a interpelácia poslancov
6. Návrh na uznesenie, ukončenie zasadnutia

Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/4/3
Hlasovanie:

za:

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

K bodu č.3 Návrh VZN č. 1/2019 o určení výšky finančných príspevkov v školách a školských zariadeniach
zriadených obcou Prašice
Starostka predložila poslancom Návrh VZN č. 1/2019 o určení výšky finančných príspevkov v školách
a školských zariadeniach zriadených obcou Prašice. VZN bolo zverejnené na www.prasice.sk ako aj na
úradných tabuliach obce v zmysle platnej legislatívy. Poslanci nemali k návrhu pripomienky a starostka dala
o VZN hlasovať:
Uznesenie č. 75/2019
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. 1/2019 o určení výšky finančných príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou
Prašice.
Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/4/3
Hlasovanie:

za:

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

K bodu č.4 - Rôzne - Žiadosť ZŠsMŠ o príspevok na stravu detí v školskom roku 2019/2020
Starostka obce predložila poslancom žiadosť ZŠsMŠ Prašice o príspevok na stravu pre deti s trvalým
pobytom v obci Prašice v školskom roku 2019/2020. Výška príspevku pre deti MŠ predstavuje 0,13 €/obed,
pre žiakov vo veku od 6-11 rokov 0,01 €/obed a pre deti od 11-15 rokov 0,10 €/obed.
Poslanci v diskusii vyjadrili súhlas.
Následne dala starostka obce o návrhu hlasovať:
Uznesenie č. 76/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
Schvaľuje:
výšku príspevku na stravu pre deti s trvalým pobytom v obci Prašice nasledovne:
- pre deti MŠ 0,13 €/obed
- pre žiakov 6-11 rokov 0,01 €/obed
- pre deti od 11-15 rokov 0,10 €/obed
Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/4/3
Hlasovanie:

za:

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

K bodu č.4 - Rôzne - Návrh na odkúpenie pozemku v okolí rekreačnej chaty
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 rekreačnej a uzatvorenie kúpnej zmluvy pre
Vladimíra Gálisa, rod. Gálisa, nar. 27.10.1973, bytom Sedmikrásková 2320/10, Topoľčany a to podľa registra
CKN ako parc. č. 3839/1 – trvalý trávnatý porast vo výmere 24 746 m2, ktorej je predávajúci výlučným
vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 48243337-066/2019 ide o novozakreslenú parc. č.
3839/172, trvalý trávnatý porast vo výmere 477m2 , ktorú obec odpredáva za cenu 7 €/m2, čo predstavuje
čiastku 3339 €. Predmetný pozemok tvorí priľahlý pozemok k pozemku vo vlastníctve nadobúdateľa a tento
svojim umiestnením a využitím tvorí nedeliteľný celok so stavbou hlavnou.
Uznesenie č. 77/2019
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 vlastníka rekreačnej a uzatvorenie kúpnej zmluvy pre Vladimíra Gálisa, rod. Gálisa, nar. 27.10.1973,
bytom Sedmikrásková 2320/10, Topoľčany a to podľa registra CKN ako parc. č. 3839/1 – trvalý trávnatý
porast vo výmere 24 746 m2, ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa
vypracovaného GP č. 48243337-066/2019 ide o novozakreslenú parc. č. 3839/172, trvalý trávnatý porast vo
výmere 477m2 , ktorú obec odpredáva za cenu 7 €/m2, čo predstavuje čiastku 3339 €. 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/: 7/4/3

Hlasovanie:

za:

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

K bodu č.4 - Rôzne - Návrh nájomnej zmluvy pre PZ Brezina
Starostka obce predložila poslancom návrh nájomnej zmluvy v zmysle schváleného zámeru prenájmu
nehnuteľností - 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 pre Poľovnícke
združenie Brezina Prašice, ktoré patrí medzi najstaršie a najaktívnejšie organizácie v obci, reprezentuje obec
na domácej i zahraničnej pôde, organizuje rôzne podujatia pre deti a pod. 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 a zveľadenia životného prostredia v športovom areály pre PZ Brezina za 1 Euro/rok.
Následne dala starostka obce o návrhu hlasovať.
Uznesenie č. 78/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
Schvaľuje:
nájomnú zmluvu pre PZ BREZINA v zmysle schváleného 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 na obdobie 50 rokov za 1€/rok od 1. 8. 2019
do 1.8.2069. Jedná sa o pozemok zapísaný na LV obce Prašice 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.
Hlasovanie:

za:

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

K bodu č.4 - Rôzne - Návrh koncesnej zmluvy o modernizácii VO v obci
Starostka obce predložila poslancom pripravovaný návrh koncesnej zmluvy v rámci „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. Zmluva bude podpísaná s víťazom verejného obstarávania
v zmysle platnej legislatívy. Taktiež informovala, že obdobne rekonštruované verejné osvetlenie je aj v obci
Nitrianska Blatnica. Poslanci doporučili vykonať prieskum trhu na úseku možného dodávateľa týchto
svietidiel v celej obci a vzali návrh zmluvy na vedomie. Starostka dala o tomto bode hlasovať:
Uznesenie č. 79/2019
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:
návrh koncesnej zmluvy v rámci „Ponuky rekonštrukcie verejného osvetlenia“ a o prevádzke a údržbe
zariadení verejného osvetlenia obce Prašice
Počet poslancov/Prítomnosť
/Kvórum/: 7/4/3
Hlasovanie:

za:

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

K bodu č.5 Diskusia a interpelácia poslancov

V diskusii starostka obce pozvala poslancov na kultúrne podujatie – operu ERINDO, ktoré
organizuje Spoločenstvo obcí topoľčiansko-duchonského mikroregiónu na Topoľčianskom hrade
na Podhradí dňa 14. 7. 2019 pod záštitou NSK.

K bodu č.6 Záver
Starostka obce poďakovala poslancom za aktívnu účasť na 6. rokovaní OZ a toto rokovanie ukončila.

Ing. Katarína Bruchatá
prednostka obecného úradu

Erika Nemešová
starostka obce

Overovatelia zápisnice:

Ing. Jozef Michalka

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

Jozef Šimon

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

Zapisovateľ : Michal Glos

