Obec Prašice
Zápisnica
z 14. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Prašice, ktoré sa konalo
dňa 15.10.2012.
Prítomní poslanci OZ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mgr. Lýdia Marková
Ing. Roman Bruchatý
Ing. Mária Malinková
Ing. Bystrík Hrutka
Ing. Jozef Michalka
Mgr. Ján Grznár

Ostatní prizvaní hostia:
1.
2.
3.
4.

Michal Glos
Ing. Katarína Bruchatá
Mgr. Peter Dobrý
Stanislava Dojčarová

Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Kontrola plnenie uznesení
5. Správa o výchovnovzdelavacej činnosti ZŠsMŠ a je výsledkoch v zmysle Vyhl MŠSR č.9/2006
6. Správa hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti
7. II. úprava rozpočtu obce Prašice
8. Návrh na vykonanie inventarizácie majetku obce ku dňu 31.10.2012
9. Stratégia CR v okrese Topoľčany a Akčný plán rozvoja CR v okrese Topoľčany
10. Zápis do kroniky obce za rok 2011
11. R ô z n e
- Návrh VZN č.6/2012 o vytvorení spoločného školského obvodu
- Návrh na predaj pozemkov žiadateľom
- Žiadosť ZO Kynologického klubu Prašice o zmenu rozpočtu s dotácie obce
- Zámer priameho predaja majetku obce
- Organizačné zabezpečenie pozvania poslancov OZ na oslavy 100. výročia založenia ZŠ
v Hrušovanoch dňa 20.10.2012
12. Diskusia a interpelácia poslancov
13. Návrh na uznesenie
14. Záver
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K bodu č.1
Starostka obce Erika Nemešová otvorila 14.riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva a privítala
poslancov OZ a pozvaných hostí. Keďže sa na rokovaní zúčastnila nadpolovičná väčšina
poslancov, bolo OZ uznášania schopné. Následne starostka predniesla program , ktorým sa bude
dnešné rokovanie riadiť a dala o ňom hlasovať.
Za
:6
Proti
:0
Zdržali sa hlasovania : 0
Program bol jednomyseľne schválený.
K bodu č.2
Vedením zápisnice starostka poverila Michala Glosa.
Za overovateľov zápisnice starostka obce určila : Ing. Jozefa Michalku a Ing. Romana Bruchatého
K bodu č.3
Starostka obce Prašice navrhla Ing. Bystríka Hrutku, Mgr. Lýdiu Markovú a Ing. Máriu Malinkovú
za členov Návrhovej komisie a dala o návrhu hlasovať.
Za
: 6
Proti
:0
Zdržali sa hlasovania : 0
Tento návrh poslanci schválili.
K bodu č.4
Michal Glos predniesol poslancom OZ správu o plnení uznesení, kde konštatoval, že uznesenia sú
splnené alebo sa priebežne plnia.
Správu Michala Glosa poslanci OZ Prašice vzali na vedomie.
K bodu č.5
Riaditeľ ZŠsMŠ Mgr. Peter Dobrý predniesol poslancom správu v zmysle vyhlášky MŠSR č.9/2006
o výchovno vzdelávacej činnosti ZŠsMŠ Prašice za rok 2011/2012.
Za
: 6
Proti
:0
Zdržali sa hlasovania : 0
Správu riaditeľa ZŠsMŠ poslanci schválili.
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K bodu č. 6
Ing. Mária Hrubá svoju správu z kontrolnej činnosti nepredniesla, nakoľko ospravedlnila svoju
účasť. Správa bude prednesená na najbližšom zasadnutí OZ:

K bodu č.7
Ing. Katarína Bruchatá predniesla poslancom Úpravu rozpočtu č. II na rok 2012. Vysvetlila
poslancom zmeny v jednotlivých kódoch zdrojov . Starostka dala o úprave rozpočtu hlasovať.
Za
:6
Proti
:0
Zdržali sa hlasovania : 0
Úpravu rozpočtu č. II poslanci schválili .
K bodu č.8
1. Starostka predniesla návrh začať Inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku
a záväzkov obce Prašice ku dňu 31.10.2012. Starostka dala o návrhu hlasovať.
Za
:6
Proti
:0
Zdržali sa hlasovania : 0
Návrh poslanci schválili.
K bodu č.9
1. Starostka predniesla poslancom na schválenie Stratégiu rozvoja cestovného ruchu v okrese
Topoľčany a Akčná plán rozvoja CR v okrese. Dala o dokumentoch hlasovať.
Za
:6
Proti
:0
Zdržali sa hlasovania : 0
Návrh poslanci schválili.
K bodu č.10
1. Stanislava Dojčarová, kronikárka obce predniesla poslancom na schválenie Zápis do kroniky za
rok 2011. Starostka dala o zápise do kroniky hlasovať.
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Za
:6
Proti
:0
Zdržali sa hlasovania : 0
Zápis do kroniky poslanci schválili.
K bodu č. 11
1. Starostka obce predniesla návrh na 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 uzatvorením
kúpnych zmlúv a dohody o zriadení osobného záväzku pre:
-

Ing. Jozefa Uhlára, rod. Uhlára, nar. 29.11.1944 a manž. Agnešu Uhlárovú,
rod. Žákovičovú, nar 2.3.1942 obaja trvale bytom Nemečkovská cesta 270,
965 22 Prašice a to podľa registra CKN ako parc. č. 3839/1 – t.t.p. vo
výmere 26579 m2 a podľa vypracovaného geometrického plánu č.
36319830 – 028/2012 ide o novozakreslenú parcelu č. 3839/162 – t.t.p. vo
výmere 235 m2, ktorú obec odpredáva za cenu 7€/m2, čo predstavuje
čiastku 1645 €. 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.
O návrhu dala starostka hlasovať.
Za
:6
Proti
:0
Zdržali sa hlasovania : 0
Poslanci odpredaj pozemku schválili.

-

Janku Zmajkovičovú, rod. Hamadovú, nar. 30.9.1961, trvale bytom
Gogoľová 1883, 955 01 Topoľčany a to podľa registra CKN ako parc. č.
3544/1 – t.t.p. vo výmere 22 424 m2 a podľa vypracovaného geometrického
plánu č. 36319830 – 111/2012 ide o novozakreslenú parcelu č. 3544/144 –
t.t.p. vo výmere 119 m2, ktorú obec odpredáva za cenu 7€/m2, čo
predstavuje čiastku 883 €. 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.
O návrhu dala starostka hlasovať.
Za
:6
Proti
:0
Zdržali sa hlasovania : 0
Poslanci odpredaj pozemku schválili.
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-

Miroslavu Hostinskú, rod. Halákovú, nar. 25.8.1966, trvale bytom
Topoľčany Streďanská 2731/32 a to podľa registra CKN ako parc. č. 3839/1
– t.t.p. vo výmere 26565 m2 a podľa vypracovaného geometrického plánu č.
36319830 – 096/2012 ide o novozakreslenú parcelu č. 3839/163 – t.t.p. vo
výmere 285 m2, ktorú obec odpredáva za cenu 7€/m2, čo predstavuje
čiastku 1995 €. 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.
O návrhu dala starostka hlasovať.
Za
:6
Proti
:0
Zdržali sa hlasovania : 0
Poslanci odpredaj pozemku schválili.

2. Starostka predniesla poslancom na schválenie návrh VZN č.6/2012 o vytvorení spoločného
školského obvodu s obcami Tvrdomestice, Nemečky, Závada, Podhradie a Velušovce.
O návrhu VZN dala hlasovať .
Za
:6
Proti
:0
Zdržali sa hlasovania : 0
Poslanci VZN č. 6/2012 schválili.
3. Starostka predniesla žiadosť Základnej organizácie – kynologický klub Prašice o presun
dotácie vo výške 350 € určených na zakúpenie pohárov na ďalšiu činnosť ako dokončenie
areálu , dohĺbenie studne a 80€ určených na obed pretekárov tiež na dokončenie areálu,
studňu, zakúpenie čerpadlá a oprava kosačky. Starostka o zmene účelu spomínaných financií
dala hlasovať.
Za
:6
Proti
:0
Zdržali sa hlasovania : 0
Poslanci presun financií schválili.
4. Starostka predniesla poslancom zámer priameho predaja majetku obce v zmysle § 9a ods. 1
a ods. 5 zákona č. 138/1991 zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predmetom
ktorého je nehnuteľnosť vo vlastníctve obce Prašice zapísaná na LV č. 1526 ako parcela
registra C a to parc.č. 44/3, zast.pl. vo výmere 271 m2, súpisné číslo 150. Uvedenú
nehnuteľnosť obec odpredá len za účelom budúcej prestavby na bytový dom v súlade
s pripravovanou štúdiou na územné konanie, ktorá je vlastníctvom obce.
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Za
:6
Proti
:0
Zdržali sa hlasovania : 0
Zámer priameho predaja poslanci schválili.
5. Starostka predniesla poslancom návrh Zmluvy o dielo so spoločnosťou VODNÉ STAVBY,
s.r.o na modernizáciu/výmenu/ existujúceho verejného osvetlenia na uliciach Nemečkovská,
Žalmanová, Krátka, Lipová a Okšovská za dohodnutú sumu 17 751,- € s DPH. O návrhu
Zmluvy dala starostka hlasovať.
Za
:5
Proti
:0
Zdržali sa hlasovania : 1
Poslanci návrh zmluvy schválili.
6. Starostka predniesla poslancom návrh Zmluvy o dielo so spoločnosťou VODNÉ STAVBY,
s.r.o na modernizáciu/výmenu/ existujúceho verejného osvetlenia na uliciach 1. mája,
Budovateľská a na Duchonke za dohodnutú sumu 19 823,- € s DPH. O návrhu Zmluvy dala
starostka hlasovať.
Za
:5
Proti
:0
Zdržali sa hlasovania : 1
Poslanci návrh zmluvy schválili.
7. Starostka predniesla poslancom návrh Zmluvy o dielo so spoločnosťou Kišš Ladislav
LAMONT na „Rekonštrukciu parkoviska pred Obecným úradom“ za dohodnutú sumu
19 981,26 € s DPH. O návrhu Zmluvy dala starostka hlasovať.
Za
:6
Proti
:0
Zdržali sa hlasovania : 0
Poslanci návrh zmluvy schválili.
8. Starostka predniesla poslancom návrh Zmluvy o dielo so spoločnosťou Cesty Nitra a.s. na
„Revitalizáciu centrálnej zóny obce Prašice“ za dohodnutú sumu 23 922,12 € s DPH.
O návrhu Zmluvy dala starostka hlasovať.
Za
:6
Proti
:0
Zdržali sa hlasovania : 0
Poslanci návrh zmluvy schválili.
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9. Starostka obce predniesla návrh na predaj pozemku v zmysle §-u 9a, ods. 8, písm.b/ zákona
č. 138/91 Zb. o majetku obcí v znení neskorších a uzatvorenie kúpnej zmluvy pre:
-

Jozefa Janecha, rod. Janecha, nar. 14.10.1969 a manž. Annu Janechovú, rod
Vrtielovú, nar. 25.3.1973 obaja trvale bytom Krušovská 2301/46, 955 01
Topoľčany a to podľa registra EKN ako parc. č. 2939 – ostatné plochy vo
výmere 355 m2 a podľa vypracovaného geometrického plánu č. 160/2012
ide o novozakreslenú parcelu č. 2939/29 – orná pôda vo výmere 32 m2,
ktorú obec odpredáva za cenu 2,32/m2, čo predstavuje čiastku 74,24 €.
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. O návrhu dala starostka
hlasovať.
Za
:6
Proti
:0
Zdržali sa hlasovania : 0
Poslanci odpredaj pozemku schválili.

K bodu č. 12
1. Ing. Roman Bruchatý navrhuje riešiť dopravnú situáciu na ulici Rajča, keďže spomínaná ulica je
určená pre chodcov a cyklistov. Poslanci o tejto téme diskutovali a vzišiel návrh na riešenie, a to
osadenie sklápacieho stĺpika do stredu komunikácie.
Ing. Katarína Bruchatá
prednostka OcÚ

Erika Nemešová
starostka obce

Overovatelia zápisnice:
Ing. Bystrík Hrutka

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

Ing. Roman Bruchatý

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

Zapísal: Michal Glos

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

