Zápisnica
zo 16. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Prašice, ktoré sa konalo
dňa 14.12.2012.
Prítomní poslanci OZ:
Podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Návrh na obstaranie zmien a doplnkov územného plánu obce Prašice
5. Kontrola plnenia uznesení OZ za rok 2012
6. Schválenie III. zmeny rozpočtu obce Prašice za rok 2012
7. Schválenie programového rozpočtu na rok 2012 a na roky 2013 a 2014
8. Správa hlavného kontrolóra obce a návrh plánu práce na I. Polrok 2013
9. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2012
10. Schválenie návrhov VZN
11. R ô z n e
- schválenie použitia rezervného fondu obce Prašice
- návrh na predaj pozemku v okolí chaty súp. č. 1304 pre Petra Valáška
- Návrh na oslobodenie od poplatkov za hrobové miesta
12. Diskusia a interpelácia poslancov
13. Záver
K bodu č.1
Starostka obce Erika Nemešová otvorila 16. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva a privítala
poslancov OZ . 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
1. Starostka obce predniesla poslancom návrh v zmysle § 30 odst. 4 Zák. č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov podľa ktorého je obec povinná
pravidelne, najmenej však raz za 4 roky preskúmať územný plán, či nie sú potrebné zmeny a
doplnky, alebo či nieje potrebné obstarať nový územný plán. Podľa § 30 odst. 2 stavebného zákona
obec obstará zmenu a doplnok územného plánu, pretože je potrebné jeho zosúladenie. V tomto bode
sa o slovo prihlásil p. Imrich Beláň a poslancom predniesol celú genézu osobného problému s p.
Helenou Beňovou a manželom Stanislavom Beňom. Vyslovil slova, že ešte nemajú stavebné
povolenie a už sa mení územný plán obce. Poslanec In. Jozef Michalka reagoval na p. Beláňa, že
konkurencii ako poslanci nemôžu brániť. Následne starostka obce vysvetlila, že dané územie je
potrebné riešiť aj v prospech p. Beláňa. Taktiež vysvetlila, že problémov v územno-plánovacej
dokumentácii je viac v celom katastri obce Prašice. p. Beláňovi a Štefkovičovi tiež pripomenula
zdĺhavé obdobie zmeny územného plánu, ktoré bude trvať niekoľko mesiacov a občania, firmy a
organizácie sa budú môcť vyjadriť k územnému plánu. Až potom môže byť schválený obecným
zastupiteľstvom. Na čo p. Beláň reagoval, že nevedel o tomto postupe a mal informácie, že na
dnešnom OZ sa bude meniť územný plán. Po tomto rozhovore poslanci konštatovali, 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.
2. Starostka k hore uvedenému bodu taktiež predniesla návrh na schválenie v zmysle § 30 odst. 2
stavebného zákona zadanie spracovania zmien a doplnkov Územného plánu obce Prašice odborne
spôsobilou osobou a dala o ňom hlasovať.
Za
:6
Proti
:0
Zdržali sa hlasovania : 0
Poslanci zadanie spracovania a doplnkov Územného plánu obce Prašice schválili.
3. Taktiež k bodu 2 poverili poslanci zodpovedného zamestnanca obce Prašice Michala Glosa
vykonať verejné obstarávanie na odborne spôsobilú osobu na obstarávanie územno-plánovacej
dokumentácie a taktiež spracovateľa zmien a doplnkov územno-plánovacej dokumentácie obce
Prašice

K bodu č. 5
Michal Glos predniesol správu o plnení uznesení OZ za rok 2012. K predmetnej správe poslanci
nemali pripomienky a vzali ju na vedomie.
K bodu č. 6
Ing. Katarína Bruchatá predniesla poslancom návrh na zmenu rozpočtu č.III za rok 2012. Tabuľku so
zmenami zaslala poslancom na preštudovanie a taktiež vysvetlila poslancom zmeny v rozpočte.
Starostka o zmene rozpočtu č. III dala hlasovať.
Za
:6
Proti
:0
Zdržali sa hlasovania : 0
Poslanci zmenu rozpočtu č. III za rok 2012 schválili.
K bodu č. 7
Ing. Katarína Bruchata taktiež predniesla poslancom na schválenie návrh programového rozpočetu
na rok 2013 a roky 2014 a 2015. Poslanci si mohli dopredu preštudovať rozpočet a podať svoje
návrhy a pripomienky. V tomto bode vystúpila aj predsedníčka ekonomickej komisie Ing. Mária
Malinková a informovala poslancov, že v zmysle Memoranda podpísaného medzi Vládou SR a
ZMOS-om je obecný rozpočet znížený o požadované percentá. Šetrilo sa na strane výdavkov a to
prepustením s trvalého pracovného dvoch zamestnancov obce a taktiež sa krátili dotácie pre
futbalistov, kynológov, materskú školu, školský klub detí a školskú jedáleň. Svoje slovo si vzala aj
hlavná kontrolórka obce Ing. Mária Hruba a predniesla svoju správu k programovému rozpočtu, kde
konštatovala, že je spracovaný v zmysle legislatívy SR. Starostka po diskusii dala o rozpočte
hlasovať.
Za
:6
Proti
:0
Zdržali sa hlasovania : 0
Poslanci rozpočet za rok 2013 schválili a rozpočet na roky 2014 a 2015 vzali na vedomie. Taktiež
vzali na vedomie správu hlavnej kontrolórky k programovému rozpočtu na rok 2013,2014 a 2015.
K bodu č. 8
Ing. Mária Hruba predniesla správy z kontrolnej činnosti za posledné obdobie, kde konštatovala, že
nebol porušený žiadny zákon. Taktiež predniesla návrh plánu práce na I. polrok 2013. Starostka dala
o plane práce na I. polrok hlasovať .
Za
:6
Proti
:0
Zdržali sa hlasovania : 0
Poslanci plán práce hlavnej kontrolórky na I. polrok 2013 schválili. Správy z kontrolnej činnosti
hlavnej kontrolórky vzali na vedomie.

K bodu č. 9
Ing. Katarína Bruchatá predniesla v zastúpení Ing. Edity Jarošovej správu nezávislého audítora pre
obecne zastupiteľstvo obce Prašice. Konštatovala, že účtovná závierka a výročná správa obce Prašice
sú pravdivé a sú v súlade so Zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Poslanci správu nezávislého audítora vzali na vedomie.
K bodu č.10
Lýdia Miková predniesla poslancom návrhy VZN č. 6/2012 o miestnom poplatku za komunálny
odpad a VZN č. 7/2012 o miestnych daniach. Poslancom predniesla najväčšie zmeny vo VZN.
Starostka dala hlasovať o VZN č. 6/2012 o miestnom poplatku za komunálny odpad:
Za
:6
Proti
:0
Zdržali sa hlasovania : 0
VZN č. 6/2012 o miestnom poplatku za komunálny odpad poslanci schválili.
Ďalej v tomto bode dala starostka hlasovať o VZN č. 7/2012 o miestnych daniach:
Za
:6
Proti
:0
Zdržali sa hlasovania : 0
VZN č. 7/2012 o miestnych daniach poslanci schválili.
K bodu č.11

-

1. Ing. Bruchatá predniesla návrh na použitie rezervného fondu na splátky istín úverov ŠFRB
vo výške 25 930,63 € . Dôvodom je, že obec bola nútená bežné výdavky použiť na úhradu :
Daň z príjmu PO
Preddavku na daň z príjmu PO v r. 2012
Oprava zatekajúcej strechy na OcÚ
Opravu dúchadiel a čerpadiel na ČOV
Nákup veľkoobjemových kontajnerov v RO Duchonka

Starostka dala o návrhu použitia rezervného fondu hlasovať:
Za
:6
Proti
:0
Zdržali sa hlasovania : 0
Poslanci použitie rezervného fondu schválili.

2. Starostka obce predniesla návrh na zrušenie uznesenia č. 11/2011 zo dňa 16.12.2011 na
odpredaj pozemku v okolí chaty a to parc. č. 3772/67, t.t.p. vo výmere 447 m2 Júliusovi
Valáškovi , bytom Topoľčany, Krušovská 1645 za kúpnu cenu 3339 €. Dôvodom zrušenia
tohto uznesenia je, že počas splácania pozemku previedol Július Valášek chatu na svojho
syna Petra Valášeka. O návrhu dala hlasovať:

Za
:6
Proti
:0
Zdržali sa hlasovania : 0
Poslanci uznesenie č.11/2011 zo dňa 16.12. 2011 zrušili
3. 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:
 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 splatné vždy k30. dňu 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. O návrhu dala starostka hlasovať.
Za
:6
Proti
:0
Zdržali sa hlasovania : 0
Poslanci odpredaj pozemku schválili.
4. Ing. Katarína Bruchatá predniesla poslancom spravu Mgr. Miroslava Slávika o stave
vymáhania pohľadávok k 17.12.2012. Správu poslanci vzali na vedomie.
K bodu č. 11
 Ing. Bruchatý navrhol riešiť centrum obce a komunikáciu Rajča kamerovým systémom a
žiadosť podať na ministerstvo financií.
K bodu č.12
Starostka poďakovala poslancom za účasť, poďakovala za vynikajúcu spoluprácu v roku 2012 a
popriala im veselé a šťastné Vianočné sviatky. Rokovanie následne ukončila.

Ing. Katarína Bruchatá
prednostka OcÚ

Erika Nemešová
starostka obce

Overovatelia zápisnice:
Ing. Jozef Michalka
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Ing. Roman Bruchatý
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Zapísal: Michal Glos
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