Zápisnica
z 20. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Prašice, konaného dňa 9.8.2021
Prítomní poslanci a hostia podľa prezenčnej listiny
Prítomní poslanci : Regína Štefkovičová, Peter Detko, Jozef Šimon, Mgr. Lýdia Marková, Ing.
Jozef Michalka
Ospravedlnení poslanci: Ing. Mária Malinková, Pavol Lacika
Zvukový záznam zo zasadnutia sa nevyhotovoval, nakoľko nikto o to nežiadal.
Program:
1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Vyhlásenie spôsobu predaja a nájmu nehnuteľného majetku obce
4. Návrh na ocenenie učiteľkám ZŠ pri príležitosti odchodu do dôchodku
5. Rôzne
- Správa komisie verejného záujmu
- Žiadosti o odkúpenie pozemkov
6. Diskusia a interpelácia poslancov
7. Ukončenie zasadnutia
K bodu č.1 Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Starostka obce Erika Nemešová privítala poslancov obecného zastupiteľstva a ostatných prítomných.
Konštatovala, že 20. zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zúčastňujú 5 poslanci, takže obecné
zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Starostka obce za overovateľov zápisnice určila poslancov: Ing. Michalka, Šimon
Za zapisovateľa určila Michala Glosa
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
Vyhlásenie spôsobu predaja a nájmu nehnuteľného majetku obce
Návrh na ocenenie učiteľkám ZŠ pri príležitosti odchodu do dôchodku
Rôzne
Správa komisie verejného záujmu
Žiadosti o odkúpenie pozemkov
Diskusia a interpelácia poslancov
Ukončenie zasadnutia

Starostka vyzvala poslancov na doplnenie programu 20. zasadnutia OZ. Poslanci nemali žiadne pripomienky
a nedoplnili žiadny bod programu a nenavrhli zmeny.
Následne dala starostka obce o návrhu programu hlasovať.

Uznesenie č. 262/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov

Schvaľuje:
Program 20. rokovania OZ nasledovne
Program:

-

1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Vyhlásenie spôsobu predaja a nájmu nehnuteľného majetku obce
4. Návrh na ocenenie učiteľkám ZŠ pri príležitosti odchodu do dôchodku
5. Rôzne
Správa komisie verejného záujmu
Žiadosti o odkúpenie pozemkov
6. Diskusia a interpelácia poslancov
7. Ukončenie zasadnutia

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

za:

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

K bodu č.3 Vyhlásenie spôsobu predaja a nájmu nehnuteľného majetku obce
1.Starostka obce predložila návrh na vyhlásenie zámeru, spôsobu a podmienok predaja nehnuteľného
majetku vo vlastníctve obce Prašice a to penzión Fortunato súp. č. 1117 vedený na LV 1526. Spôsob navrhuje
použiť par. 9a odst. 1 písm. a zákona 138/1991 z.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Taktiež
predkladá podmienky obchodnej verejnej súťaže, kde minimálna cena je stanovená na základe znaleckého
posudku. Poslanci z návrhom súhlasili a starostka obce dala o návrhu hlasovať :
Uznesenie č. 263/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
Schvaľuje:
a/ zámer predaja nehnuteľného majetku obce Prašice a to penzión Fortunato súp. č. 1117 na parc.
č. 2582/15 a priľahlý pozemok parc. č. 2582/33 vo výmere 1366 m2 s príslušenstvom, vedený na
LV 1526
b/ spôsob predaja nehnuteľného majetku obce Prašice a to penzión Fortunato súp. č. 1117 vedený
na LV 1526 v zmysle § 9a odst. 1 písm. a zákona 138/1991 z.z. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov vyhlásením obchodnej verejnej súťaže

c/ podmienky predaja nehnuteľného majetku obce Prašice a to penzión Fortunato súp. č. 1117
vedený na LV 1526, kde minimálna cena nehnuteľného majetku je určená na základe znaleckého
posudku
Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/5/3
Hlasovanie:

za:

5 / Detko, Šimon, Marková, Ing. Michalka
Štefkovičová /
proti:
0
zdržal sa: 0

2. Starostka obce predložila návrh na vyhlásenie zámeru, spôsobu a podmienok prenájmu nehnuteľného
majetku vo vlastníctve obce Prašice a to časť budovy súp. č. 142 vedený na LV 1526 /190,97m2/. Spôsob
navrhuje použiť par. 9a odst. 1 písm. a zákona 138/1991 z.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Taktiež predkladá podmienky obchodnej verejnej súťaže, kde minimálna cena za m2 je stanovená vo výške
15 EUR na základe VZN č. 3/2016 pre stanovenie výšky nájomného za prenájom nebytových priestorov vo
vlastníctve Obce Prašice. Poslanci z návrhom súhlasili a starostka obce dala o návrhu hlasovať :
Uznesenie č. 264/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
Schvaľuje:
a/ zámer prenájmu nehnuteľného majetku obce Prašice a to časť budovy súp. č. 142 vedený na LV
1526 /190,97m2/.
b/ spôsob prenájmu nehnuteľného majetku obce Prašice a to časť budovy súp. č. 142 vedený na
LV 1526 /190,97m2/v zmysle § 9a odst. 1 písm. a zákona 138/1991 z.z. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov vyhlásením obchodnej verejnej súťaže
c/ podmienky prenájmu nehnuteľného majetku obce Prašice a to časť budovy súp. č. 142 vedený
na LV 1526 /190,97m2/, kde minimálna cena nehnuteľného majetku za m2 je stanovená vo výške
15 EUR na základe VZN č. 3/2016 pre stanovenie výšky nájomného za prenájom nebytových
priestorov vo vlastníctve Obce Prašice.
Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/5/3
Hlasovanie:

za:

5 / Detko, Šimon, Marková, Ing. Michalka
Štefkovičová /
proti:
0
zdržal sa: 0

K bodu č.4 - Návrh na ocenenie učiteľkám ZŠ pri príležitosti odchodu do dôchodku
Starostka obce predložila poslancom návrh na schválenie „Ceny starostky obce Prašice“ spojenej s finančným
darom pre učiteľky ZŠ Prašice Mgr. Uríkovú a Mgr. Novanskú pri príležitosti odchodu do starobného
dôchodku. Poslanci s návrhom súhlasili a navrhli finančný dar vo výške 500 EUR. Následne starostka dala
hlasovať
Uznesenie č. 265/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov

a) schvaľuje
-

udelenie „Ceny starostky obce Prašice“ pre pani učiteľky ZŠ Mgr. Uríkovú a Mgr. Novanskú

b) schvaľuje
-

finančný dar pre pani učiteľky vo výške 500 EUR na osobu

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

za:

5 / Detko, Šimon, Marková, Ing. Michalka
Štefkovičová /
proti:
0
zdržal sa: 0

K bodu č.5 - Rôzne - Žiadosti o odkúpenie pozemkov v k.ú. Prašice
1. Starostka obce predložila žiadosť Romana Tibenského, Bajzova 706/5, 921 01 Piešťany o odkúpenie
pozemku parc. 2927/1 v podiele 1/8-iny vo vlastníctve obce. Žiadateľ je majiteľom 7/8 -ín hore uvedeného
pozemku. Poslanci z odpredajom súhlasia a žiadajú vypracovanie znaleckého posudku . Následne dala
starostka hlasovať.
Uznesenie č. 266/2021
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:
Žiadosť Romana Tibenského, Bajzova 706/5, 921 01 Piešťany o odkúpenie pozemku parc. 2927/1 v podiele
1/8-iny vo vlastníctve obce
Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/5/3
Hlasovanie:

za:

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

2. Starostka obce predložila žiadosť Martina Číža a manž.,Budovateľská 599, Prašice o odkúpenie pozemku
okolo pozemku 3553/32 v ich vlastníctve. Poslanci z odpredajom súhlasia a žiadajú konzultáciu na mieste
s geodetom, ktorý bude spracovávať GP. Taktiež je potrebné zhotoviť následne znalecký posudok. Následne
dala starostka hlasovať:
Uznesenie č. 267/2021
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 :
žiadosť Martina Číža a manž.,Budovateľská 599, Prašice o odkúpenie pozemku okolo pozemku 3553/32
v ich vlastníctve
Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/6/5
Hlasovanie:

za:

6 / Detko, Šimon, Lacika, Marková, Ing. Michalka
Štefkovičová /
proti:
0
zdržal sa: 0

K bodu 6. Diskusia a interpelácia poslancov
Starostka obce informovala, že obci boli doručené žiadosti o riešenie odvodových pomerov v obci
Prašice. Informovala, že dotazmi sa bude zaoberať komisia výstavby a bude Obecné zastupiteľstvo
informovať na najbližšom zasadnutí.
K bodu č.7 Záver
Starostka obce poďakovala poslancom za účasť na 20. rokovaní OZ a rokovanie ukončila.

Ing. Katarína Bruchatá
prednostka obecného úradu

Erika Nemešová
starostka obce

Overovatelia zápisnice:

Ing. Jozef Michalka

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

Jozef Šimon

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

Zapisovateľ : Michal Glos

