Zápisnica
z 20. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Prašice, konaného dňa 18.4.2013.
Prítomní : Erika Nemešová, starostka obce
Poslanci:
 Ing. Bystrík Hrutka
 Mgr. Ján Grznár
 Ing. Mária Malinková
 Mgr. Lýdia Marková
Neprítomní: Ing. Roman Bruchatý, Ing. Jozef Michalka, Mgr. Ľubomír Paulovič
Ďalší prítomní:





Verejnosť:

Karin Šimkova, zamestnanec obce
Stanislava Dojčarová, zamestnec obce
Michal Glos, zamestnanec obce
Ing. Dušan Páleník, okresný riaditeľ PZ SR

 Juraj Beláň
 Imrich Beláň

Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
3. Prerokovanie žiadosti Imricha Beláňa o predĺžení času predaja v prevádzkach Hrádza a
Koliba.
4. Diskusia a interpelácia poslancov
5. Záver
K bodu č.1 Otvorenie zasadnutia
Starostka obce Erika Nemešová privítala poslancov Obecného zastupiteľstva, zamestnancov
obecného úradu, Ing. Dušana Páleníka riaditeľa PZ SR v Topoľčanoch a p. Beláňa.
Ospravedlnení poslanci: Mgr. Ľubomír Paulovič, Ing. Roman Bruchatý a Ing. Jozef Michalka.
Starostka konštatovala, že poslanci sú prítomní v počte 4 a OZ je uznášania schopné.
K bodu č.2 Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
Overovatelia zápisnice: Ing. Mária Malinková, Ing. Bystrík Hrutka,
Návrhová komisia: Mgr. Ján Grznár, Mgr. Lýdia Marková a Ing. Mária Malinková
Zapisovateľ: Michal Glos

Hlasovanie:

za:
4
proti:
0
zdržal sa: 0
Starostka vyzvala poslancov na prípadnú zmenu alebo doplnenie programu.
Obecné zastupiteľstvo Obce Prašice
schvaľuje
program rokovania bez zmien.
Hlasovanie:

za:
4
proti:
0
zdržal sa: 0

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
3. Prerokovanie žiadosti Imricha Beláňa o predĺžení času predaja v prevádzkach Hrádza a Koliba.
4. Diskusia a interpelácia poslancov
5. Záver
K bodu č.3 Prerokovanie žiadosti Imricha Beláňa o predĺženie času predaja v prevádzkach Hrádza
a Koliba do 4,30 hod.

Starostka predniesla poslancom žiadosť Imricha Beláňa o predĺženie času predaja v prevádzkach
Hrádza a Koliba do 4,30 hod. Poslanci požiadali p. Beláňa o doplnenie žiadosti, keďže zo žiadosti
nebolo jasné na aké obdobie žiada p. Beláň úpravu času predaja a ani nebolo konkretizované v ktoré
dni žiada predĺženie času predaja. Imrich Beláň vysvetlil, že žiada o predĺženie času predaja v
zmysle VZN na 3 mesiace a vo všetky dni týždňa. Ďalej deklaroval poslancom, že dodržuje všetky
podmienky, a preto nevidí dôvod na neschválenie jeho žiadosti. Taktiež argumentoval, že
návštevníci čakajú na ranný autobusový spoj o 5,00 hod. a ukončenie o 4,30 hod. je aj z tohto
dôvodu opodstatnené. Starostka obce informovala, že ranný spoj z Duchodnky aktuálne nejazdí a
začína premávať až cez sezónu. Taktiež upozornila žiadateľa, že v zmysle VZN č.2/2010 o
pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky iných služieb a taktiež VZN č.9/2011 Štatútu
rekreačnej oblasti Duchonka je povinný dodržiavať horeuvedené nariadenia obce. Poslanci sa
zhodli tiež v názore, že žiadateľ je povinný rešpektovať nariadenie vlády SR č. 145/2006 o ochrane
zdravia pred hlukom a vibráciami, vzhľadom na to, že v tesnej blízkosti prevádzky Hrádza sa
nachádzajú chaty a návštevníci majú právo na nočný kľud a poriadok.
Ing. Páleník zdôraznil, že na Duchonke dochádza k rôznej trestnej činnosti, násilnostiam,
nadmernému používaniu omamných a psychotropných látok a treba určiť presné pravidlá pre
všetkých, aby sa znížila akákoľvek trestná činnosť v rekreačnej oblasti. Z diskusie a návrhov
poslancov nakoniec vzišlo, že povolenie sa na skúšku vydá do 15.6.2013 nasledovne: pondelok,
utorok, streda, štvrtok, piatok a nedeľa v zmysle platných VZN č. 2/2010 a č.9/2011 a sobota s
výnimkou predĺženia času predaja do 4,00 hod.
Návrhová komisia predložila návrh na uznesenie k žiadosti p. Beláňa k úprave času predaja v
prevádzkach Hrádza a Koliba:

Uznesenie č. 23/2013:
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje:
a. Čas a dobu predaja v prevádzkach Hrádza a Koliba v pondelok, utorok, stredu, štvrtok, piatok a
nedeľa v zmysle platného VZN č.2/2010 a VZN č.9/2011 a to od 9.00 hod. do 24.00 hod. s
ukončením obsluhy na terase o 22.00 hod. do 15.6.2013
b. Čas a dobu predaja v prevádzkach Hrádza a Koliba v sobotu od 9.00 hod. do 4.00 hod. do
15.6.2013, za podmienky splnenia nariadenia vlády SR č. 145/2006 o ochrane zdravia pred
hlukom a vibráciami, taktiež prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť poriadok a bezpečnosť
návštevníkov v okolí prevádzok
Hlasovanie:

za:
4
proti:
0
zdržal sa: 0

K bodu č.4 Diskusia a interpelácia poslancov
Neboli žiadne interpelácie
K bodu č.5 Záver
Starostka poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie OZ.
Ing. Katarína Bruchatá
prednostka obce

Erika Nemešová
starostka obce

Overovatelia zápisnice:
Ing. Bystík Hrutka

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

Ing. Mária Malinková

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

