Uznesenie č.19/2012
zo 16. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Prašiciach, zo dňa 14.12.2012
A. Určuje
1. Michala Glosa za zapisovateľa
2. Ing. Jozefa Michalku a Ing. Romana Bruchatého za overovateľov zápisnice
B. Volí
1. Ing. Bystríka Hrutku, Mgr. Lýdiu Markovú a Ing. Máriu Malinkovú
za členov návrhovej komisie
C. Berie na vedomie
1. Správu o plnení uznesení OZ za rok 2012
2. Programový rozpočet obce Prašice na roky 2014 a 2015
b) Celková bilancia programového rozpočtu obce Prašice na rok 2014 je nasledovná:
Príjmová časť rozpočtu
v tom:
bežné príjmy
kapitálové príjmy
príjmové finančné operácie
vlastné príjmy RO
mimorozpočtové príjmy obce
mimorozpočtové príjmy ZŠ

1 177 617,00 €

Výdavková časť rozpočtu
v tom:
bežné výdavky
kapitálové výdavky
výdavkové finančné operácie
vlastné výdavky RO
mimorozpočtové výdavky obce
mimorozpočtové výdavky ZŠ

1 177 617,00 €

1 098 267,00 €
13 150,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
66 200,00 €

1 009 877,00 €
13 150,00 €
88 390,00 €
0,00 €
0,00 €
66 200,00 €

c) Celková bilancia programového rozpočtu obce Prašice na rok 2015 je nasledovná:
Príjmová časť rozpočtu
v tom:
bežné príjmy
kapitálové príjmy
príjmové finančné operácie
vlastné príjmy RO
mimorozpočtové príjmy obce
mimorozpočtové príjmy ZŠ

1 214 046,00 €

Výdavková časť rozpočtu
v tom:
bežné výdavky
kapitálové výdavky
výdavkové finančné operácie
vlastné výdavky RO
mimorozpočtové výdavky obce
mimorozpočtové výdavky ZŠ

1 214 046,00 €

1 147 746,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
66 300,00 €

1 063 286,00 €
0,00 €
84 460,00 €
0,00 €
0,00 €
66 300,00 €

3. Správu hlavnej kontrolórky k programovému rozpočtu na rok 2013,2014 a
2015
4. Správy z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
5. Správu nezávislého audítora pre obecne zastupiteľstvo obce Prašice k
účtovnej závierke a výročnej správe
6. Spravu Mgr. Miroslava Slávika o stave vymáhania pohľadávok k
17.12.2012
D. Schvaľuje
1. Zadanie spracovania zmien a doplnkov Územného plánu obce Prašice
odborne spôsobilou osobou v zmysle § 30 odst. 2 stavebného zákona
2. Zmenu rozpočtu č. III za rok 2012
3. Programový rozpočet obce Prašice na rok 2013
a) Celková bilancia programového rozpočtu obce Prašice na rok 2013 je nasledovná:
Príjmová časť rozpočtu
v tom:
bežné príjmy
kapitálové príjmy
príjmové finančné operácie
vlastné príjmy ZŠ
mimorozpočtové príjmy obce
mimorozpočtové príjmy ZŠ

1 126 875,00 €

Výdavková časť rozpočtu
v tom:
bežné výdavky
kapitálové výdavky
výdavkové finančné operácie
vlastné výdavky RO
mimorozpočtové výdavky obce
mimorozpočtové výdavky ZŠ

1 126 875,00 €

4.
5.
6.
7.

1 015 350,00 €
44 425,00 €
1 000,00 €
0,00 €
0,00 €
66 100,00 €

920 175,00 €
44 425,00 €
96 175,00 €
0,00 €
0,00 €
66 100,00 €

Plán práce hlavnej kontrolórky na I. Polrok 2013
VZN č. 6/2012 o miestnom poplatku za komunálny odpad
VZN č. 7/2012 o miestnych daniach
Použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu na úhradu splátok
istín úverov Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 25 930,63 € za obdobie
r. 2012 v dôsledku nepostačujúcich disponibilných bežných zdrojov na
základnom bežnom účte č. 0886669001/5600, z ktorého sa pravidelne
uhrádzajú mesačné splátky istín úverov ŠFRB. Konkrétne budú použité
finančné prostriedky z rezervného fondu na tieto splátky istín úverov voči
ŠFRB:
- Úver ŠFRB 13+8b.j.
Istina
: 2 737,42 €
- Úver ŠFRB 7 b.j.
Istina
: 7 617,61 €
- Úver ŠFRB 8 b.j. „B“
Istina
: 7 804,30 €
- Úver ŠFRB 8 b.j. „A“
Istina
: 7 771,30 €

8. Predaj pozemku v zmysle §-u 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 a dohody o zriadení osobného záväzku pre:
a. Petra Valášeka, rod. Valášeka, nar. 19.6.1973, bytom Ul.M.
Benku č. 2430/10, 955 01 Topoľčany, a to podľa registra
CKN ako parc. č. 3772/1 – t.t.p. vo výmere 24241m2 a podľa
vypracovaného GP č. 36319830 – 162/11 ide o parcelu
č.3772/67 t.t.p. vo výmere 477m2, ktorú obec odpredáva za
cenu 7€/m2, čo predstavuje čiastku 3339€, kde otec Július
Valášek uhradil obci 1113€ a Peter Valášek uhradí zvyšnú
sumu v 11 splátkach a to 1-vú vo výške 226 € a zvyšných 10
splátok vo výške 200 €. Splátky sú splatný vždy ku koncu
mesiaca. Predmetný pozemok tvorí priľahlý pozemok k už
zastavanému pozemku stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa
a táto svojim umiestnením a využitím tvorí nedeliteľný celok
so stavbou hlavnou k už zastavanému pozemku stavbou vo
vlastníctve nadobúdateľa a táto svojim umiestnením
a využitím tvorí nedeliteľný celok so stavbou hlavnou

E. Ruší
1. Vlastné Uznesenie č.11/2011 v bode E/schvaľuje - 11/n

F. Ukladá
1. Vykonať verejné obstarávanie na odborne spôsobilú osobu na obstarávanie
územno-plánovacej dokumentácie obce Prašice
termín:
do 31.1.2013
zodpovední: Michal Glos

2. Vykonať verejné obstarávanie na spracovateľa zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie obce Prašice
termín:
do 31.1.2013
zodpovední: Michal Glos

3. Podať žiadosť na Ministerstvo vnútra SR o poskytnutie dotácie na
vybudovanie kamerového systému na miestnej komunikácii Rajča a v centre
obce Prašice
termín:
do 31.1.2013
zodpovední: Michal Glos
4. Podať žiadosť na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
SR o poskytnutie dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie
obce Prašice
termín:
do 31.1.2013
zodpovední: Michal Glos

G. Konštatuje,
že, po preskúmaní územného plánu obce v zmysle § 30 odst. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov je potrebné obstarať jeho zmeny a
doplnky osobou odborne spôsobilou na obstarávanie územno-plánovacej dokumentácie

Erika Nemešová
starostka obce

