Zápisnica
zo 17. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Prašice, konaného dňa 27.4.2017
Prítomní poslanci a hostia podľa prezenčnej listiny.
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, schválenie programu zasadnutia OZ

3. Kontrola plnenia uznesení
4. Správa o podanom daňovom priznaní za rok 2016
Návrh na úpravu rozpočtu obce č. II/2017, č. III/2017 a IV/2017
Správy hlavnej kontrolórky obce Prašice
Vyhodnotenie komunitného plánu – správa o sociálnej situácii v obce
Príprava LTS 2017
Rôzne
- Správa ústrednej inventarizačnej komisie o vykonaní inventarizácie majetku obce
- Dodatok č. 3 k Zmluve hlavnej kontrolórky obce
- Návrh na odpredaj pozemkov
- Návrh nájomnej zmluvy pre Mateja Grežďu
10. Diskusia a interpelácia poslancov
11. Záver
5.
6.
7.
8.
9.

K bodu č.1 Otvorenie zasadnutia
Starostka obce Erika Nemešová privítala poslancov obecného zastupiteľstva, hlavnú kontrolórku obce,
pracovníkov OcÚ a ostatných prítomných. Konštatovala, že 17. rokovania OZ sa zúčastňuje 6 poslancov
OZ, takže je uznášania schopné.
K bodu č.2 Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, schválenie programu zasadnutia OZ
Zapisovateľ : Michal Glos
Overovatelia zápisnice: Ing. Roman Bruchatý, Ing. Jozef Michalka
Starostka obce následne predložila návrh programu 17. rokovania OZ. K predloženému programu rokovania
nemali poslanci žiadne návrhy na zmenu ani doplnenie programu. Následne dala o návrhu programu hlasovať:
Uznesenie č. 253/2017:
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
Schvaľuje:
program 17. rokovania OZ

Hlasovanie:

6 /Ing. Malinková, Ing. Bruchatý, Mgr. Marková,
Ing. Michalka, Ing. Hrutka, Ing. Páleník/
proti:
0
zdržal sa: 0
za:

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, schválenie programu zasadnutia OZ

Kontrola plnenia uznesení
Správa o podanom daňovom priznaní za rok 2016
Návrh na úpravu rozpočtu obce č. II/2017, č. III/2017 a IV/2017
Správy hlavnej kontrolórky obce Prašice
Vyhodnotenie komunitného plánu – správa o sociálnej situácii v obce
Príprava LTS 2017
Rôzne
Správa ústrednej inventarizačnej komisie o vykonaní inventarizácie majetku obce
Dodatok č. 3 k Zmluve hlavnej kontrolórky obce
Návrh na odpredaj pozemkov
Návrh nájomnej zmluvy pre Mateja Grežďu
Diskusia a interpelácia poslancov
Záver

K bodu č . 3 Kontrola plnenia uznesení
Michal Glos predniesol poslancom správu o plnení uznesení. Informoval o splnených uzneseniach ako aj
o uzneseniach, ktoré sú v plnení. Poslanci nemali otázky k bodu č. 3 a správu vzali na vedomie.
Uznesenie č. 254/2017:
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:
správu o kontrole plnenia uznesení

K bodu č . 4 Správa o podanom daňovom priznaní za rok 2016
Prednostka obce Prašice predniesla poslancom správu o podanom daňovom priznaní za rok 2016.
Informovala, že daňové priznanie bolo podané v zmysle platnej legislatívy a v stanovenom období. Poslanci
vzali správu na vedomie.
Uznesenie č. 255/2017
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:
-

správu o podanom daňovom priznaní obce Prašice za rok 2016

K bodu č . 5 Návrh na úpravu rozpočtu obce č. II/2017, č. III/2017 a IV/2017
Prednostka obce Prašice predniesla poslancom na schválenie návrh na úpravu rozpočtu obce č. IV/2017 .
Informovala poslancov o zmenách na strane príjmov ako aj výdavkov. Poslanci nemali žiadne výhrady,
keďže návrh rozpočtového opatrenia im bol doručený v predstihu elektronickou formou. Stanovisko
k rozpočtovému opatreniu predložila aj hlavná kontrolórka obce. Taktiež informovala poslancov, že starostka
obce vo svojej kompetencii schválila úpravu rozpočtu č. II/2017 a č. III/2017. Poslanci vzali túto informáciu
na vedomie. O rozpočtovom opatrení č. IV/2017 dala starostka hlasovať:

Uznesenie č. 256/2017
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:
-

stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtovým opatreniam č. II/2017, č. III/2017 a č. IV/2017

-

rozpočtové opatrenie č. II/2017

-

rozpočtové opatrenie č. III/2017

schvaľuje:
rozpočtové opatrenie č. IV/2017 s nasledovnými zmenami:

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. IV/2017 - REKAPITULÁCIA

PRÍJMY
Schválený
rozpočet
Bežné
Kapitálové
Finančné operácie
Základná škola - bežné

CELKOM

Upravený
rozpočet

Finančné operácie
Základná škola - bežné
Základná škola kapitálové

CELKOM

ROZPOČET
po
rozpočtovom
opatrení
č. IV/2017

1 337 195,00

8 000,00

0,00

1 345 195,00

22 500,00

32 800,00

0,00

0,00

32 800,00

480,00

635,00

0,00

0,00

635,00

42 095,00

42 095,00

0,00

0,00

42 095,00

1 390 515,00

1 412 725,00

8 000,00

0,00

1 420 725,00

Schválený
rozpočet
Kapitálové

Rozpočtové
opatrenie č.
IV/2017
Zníženie
-

1 325 440,00

VÝDAVKY

Bežné

Rozpočtové
opatrenie č.
IV/2017
Zvýšenie
+

Upravený
rozpočet

Rozpočtové
opatrenie č.
IV/2017
Zvýšenie
+

Rozpočtové
opatrenie č.
IV/2017
Zníženie
-

ROZPOČET
po
rozpočtovom
opatrení
č. IV/2017

531 505,00

539 580,00

7 810,00

3 035,00

544 355,00

2 500,00

15 980,00

0,00

0,00

15 980,00

89 720,00

89 720,00

0,00

0,00

89 720,00

677 185,00

677 340,00

7 570,00

7 570,00

677 340,00

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

1 320 910,00

1 342 620,00

15 380,00

10 605,00

1 347 395,00
1 347 395,00

Rozpočet po rozp. opatr. č. IV/2017
Príjmy

1 420 725,00

Výdavky

1 347 395,00

Rozdiel: + prebytok

73 330,00

Bežný rozpočet:
Príjmy
Výdavky
Rozdiel: + prebytok

1 387 290,00
1 221 695,00
165 595,00

Kapitálový rozpočet:
Príjmy
Výdavky
Rozdiel: - schodok

32 800,00
35 980,00
-3 180,00

FO rozpočet:
Príjmy
Výdavky
Rozdiel: - schodok

635,00
89 720,00
-89 085,00

K bodu č . 6 Správy hlavnej kontrolórky obce Prašice
Hlavná kontrolórka obce predložila poslancom tri správy z kontrolnej činnosti kde konštatuje, že obec
postupuje v zmysle platnej legislatívy. Taktiež odporučila zastupiteľstvu, aby sa ekonomická komisia pri OZ
zaoberala riešením nedaňovými pohľadávkami, ktoré vznikli pred rokom 2007. Poslanci vzali správy na
vedomie.
Uznesenie č. 257/2017
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:
správy z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Prašice.
Ukladá:
prerokovať nedaňové pohľadávky obce , ktoré vznikli pred rokom 2007 a informovať najbližšie zasadnutie
OZ.
Zodpovední: Ing. Mária Malinková
Termín: 30.6.2017

Hlasovanie:

6 /Ing. Malinková, Ing. Bruchatý, Mgr. Marková,
Ing. Michalka, Ing. Hrutka, Ing. Páleník//
proti:
0
zdržal sa: 0
za:

K bodu č. 7 Vyhodnotenie komunitného plánu – správa o sociálnej situácii v obce
Karin Šimková, zodpovedná pracovníčka pre sociálnu oblasť obce predložila poslancom vyhodnotenie
komunitného plánu – správu o sociálnej situácii obce. Predložila poslancom komplexné vyhodnotenie
sociálnych služieb, ktoré poskytla obec v roku 2016. Uviedla presné počty osôb, ktoré boli umiestnené
v špeciálnych ústavoch, domovoch dôchodcov, ktorým bola poskytnutá opatrovateľská služba ako aj iné
sociálne služby. Poslanci vzali správu na vedomie.
Uznesenie č. 258/2017
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:
vyhodnotenie komunitného plánu – správu o sociálnej situácii obce

K bodu č. 8 Príprava LTS 2017
Starostka obce predniesla poslancom správu o príprave na Letnú turistickú sezónu 2017. Informovala
o prácach, ktoré sa už na Duchonke zrealizovali, ako čistenie kríkov, ich odvoz a podrvenie. Taktiež boli
odstránené bunky zo vstupného areálu a rozobraté bunky v ATC. Ešte je potrebné opraviť sedenia v okolí
ohnísk, verejné osvetlenie ATC a ďalšie drobné opravy v ATC. Poslanci vzali správu na vedomie.

Uznesenie č. 259/2017
Obecné zastupiteľstvo v Prašiciach v súlade s § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
berie na vedomie:
správu o príprave na letnú turistickú sezónu pre rok 2017.

K bodu č. 9 Rôzne - Správa ústrednej inventarizačnej komisie o vykonaní inventarizácie majetku obce
Starostka obce predniesla poslancom Správu Ústrednej inventarizačnej komisie o vyradení majetku rok 2016.
Komisia navrhla na vyradenie majetok, ktorý je zastaraný, poškodený, neupotrebiteľný a technicky
znehodnotený. Taktiež navrhla presun majetku v rámci prevádzok obce. Poslanci vzali správu na vedomie
a o vyradení a presune majetku dala starostka hlasovať:
Uznesenie č. 260/2017
Obecné zastupiteľstvo v Prašiciach v súlade s § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
berie na vedomie:
správu Ústrednej inventarizačnej komisie o vyradení majetku rok 2016/.
Schvaľuje:
Hlasovanie:

vyradenie majetku na základe priložených súpisov podľa jednotlivých prevádzkových jednotiek
presun majetku medzi prevádzkovými jednotkami na základe priložených súpisov
6 /Ing. Malinková, Ing. Bruchatý, Mgr. Marková,
Ing. Michalka, Ing. Hrutka, Ing. Páleník//
proti:
0
zdržal sa: 0
za:

K bodu č. 9 Rôzne- Dodatok č. 3 k Zmluve hlavnej kontrolórky obce
Starostka obce predniesla poslancom návrh Dodatku č.3 k zmluve o spoločnom hlavnom kontrolórovi.
Poslanci nemali k dodatku pripomienky a tak starostka obce dala o návrhu hlasovať:

Uznesenie č. 261/2017
Obecné zastupiteľstvo v Prašiciach v súlade s § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
schvaľuje:
Dodatok č.3 k Zmluve o spoločnom hlavnom kontrolórovi
Hlasovanie:

6 /Ing. Malinková, Ing. Bruchatý, Mgr. Marková,
Ing. Michalka, Ing. Hrutka, Ing. Páleník//
proti:
0
zdržal sa: 0
za:

K bodu č. 9 Rôzne - Návrh na odpredaj pozemkov
1. Starostka obce predložila poslancom návrh na predaj pozemku v zmysle §-9a, ods.8 písm.b/zákona č.
138/91 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien pre vlastníkov rodinného domu a uzatvorenie kúpnej
zmluvy pre Milana Okšu, rod. Okšu, nar. 28.4.1959 a manž. Helenu Okšovú, rod. Manduchovú, nar.
1.1.1952, obaja trvale bytom Prašice, Studničná 296/2 a to podľa registra CKN ako parc. č. 1932/159
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 788 m2, ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1
a podľa vypracovaného GP č. 50351176-074/16 ide o novozakreslenú parc. č. 1932/164 - zastavané plochy a
nádvoria vo výmere 523 m2, ktorú obec odpredáva za cenu 7 €/m2, čo predstavuje čiastku 3661 €. Predmetný
pozemok tvorí priľahlý pozemok k už zastavanému pozemku stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa a tento
svojim umiestnením a využitím tvorí nedeliteľný celok so stavbou hlavnou. Následne dala o návrhu hlasovať:
Uznesenie č. 262/2017
Obecné zastupiteľstvo v Prašiciach v súlade s § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
Schvaľuje:
predaj pozemku v zmysle §-9a, ods.8 písm.b/zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien
pre vlastníkov rodinného domu a uzatvorenie kúpnej zmluvy pre Milana Okšu, rod. Okšu, nar. 28.4.1959
a manž. Helenu Okšovú, rod. Manduchovú, nar. 1.1.1952, obaja trvale bytom Prašice, Studničná 296/2 a to
podľa registra CKN ako parc. č. 1932/159 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 788 m2, ktorej je
predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 50351176-074/16 ide
o novozakreslenú parc. č. 1932/164 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 523 m2, ktorú obec odpredáva
za cenu 7 €/m2, čo predstavuje čiastku 3661 €. Predmetný pozemok tvorí priľahlý pozemok k už zastavanému
pozemku stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa a tento svojim umiestnením a využitím tvorí nedeliteľný celok
so stavbou hlavnou
Hlasovanie:

6 / Ing. Hrutka, Ing. Bruchatý, Mgr. Marková,
Ing. Michalka, Ing. Páleník, Ing. Malinková/
proti: 0
zdržal sa: 0
za:

2. Starostka obce predložila poslancom návrh na predaj pozemku v zmysle §-9a, ods.8 písm.b/zákona č.
138/91 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien pre vlastníka chaty a uzatvorenie kúpnej zmluvy pre
Slovácke vodárny a kanalizace, a.s. Za Olšávskou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště a to podľa registra
CKN ako parc. č. 3553/23 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 65 m2, ktorej je predávajúci výlučným
vlastníkom v podiele 1/1. Obec parcelu odpredáva za cenu 10 €/m2, čo predstavuje čiastku 650 €. Predmetný
pozemok sa nachádza pod stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa a tento svojim umiestnením a využitím tvorí
nedeliteľný celok so stavbou hlavnou. Následne dala o návrhu hlasovať:

Uznesenie č. 263/2017
Obecné zastupiteľstvo v Prašiciach v súlade s § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
Schvaľuje:
predaj pozemku v zmysle §-9a, ods.8 písm.b/zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien
pre vlastníka chaty a uzatvorenie kúpnej zmluvy pre Slovácke vodárny a kanalizace, a.s. Za Olšávskou 290,
Sady, 686 01 Uherské Hradiště a to podľa registra CKN ako parc. č. 3553/23 zastavané plochy a nádvoria vo
výmere 65 m2, ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1. Obec parcelu odpredáva za cenu 10
€/m2, čo predstavuje čiastku 650 €. Predmetný pozemok sa nachádza pod stavbou vo vlastníctve
nadobúdateľa a tento svojim umiestnením a využitím tvorí nedeliteľný celok so stavbou hlavnou
Hlasovanie:

6 / Ing. Hrutka, Ing. Bruchatý, Mgr. Marková,
Ing. Michalka, Ing. Páleník, Ing. Malinková/
proti: 0
zdržal sa: 0
za:

3. Starostka obce predložila poslancom návrh na predaj pozemku v zmysle §-9a, ods.8 písm.b/zákona č.
138/91 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien pre vlastníkov rodinného domu a uzatvorenie kúpnej
zmluvy pre Petra Grežďa, rod. Grežďa, nar. 12.6.1971, trvale bytom Prašice, Žalmanova 1365/14 a to podľa
registra CKN ako parc. č. 278/3 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 326 m2, ktorej je predávajúci
výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 48243337-016/2017 ide o novozakreslenú
parc. č. 278/4 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 127 m2, ktorú obec odpredáva za cenu 7 €/m2, čo
predstavuje čiastku 889 €. Predmetný pozemok tvorí priľahlý pozemok k už zastavanému pozemku stavbou
vo vlastníctve nadobúdateľa a tento svojim umiestnením a využitím tvorí nedeliteľný celok so stavbou
hlavnou. Následne dala o návrhu hlasovať:
Uznesenie č. 264/2017
Obecné zastupiteľstvo v Prašiciach v súlade s § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
Schvaľuje:
predaj pozemku v zmysle §-9a, ods.8 písm.b/zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien
pre vlastníkov rodinného domu a uzatvorenie kúpnej zmluvy pre Petra Grežďa, rod. Grežďa, nar. 12.6.1971,
trvale bytom Prašice, Žalmanova 1365/14 a to podľa registra CKN ako parc. č. 278/3 zastavané plochy a
nádvoria vo výmere 326 m2, ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného
GP č. 48243337-016/2017 ide o novozakreslenú parc. č. 278/4 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 127
m2, ktorú obec odpredáva za cenu 7 €/m2, čo predstavuje čiastku 889 €. Predmetný pozemok tvorí priľahlý
pozemok k už zastavanému pozemku stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa a tento svojim umiestnením
a využitím tvorí nedeliteľný celok so stavbou hlavnou
Hlasovanie:
za:
6 / Ing. Hrutka, Ing. Bruchatý, Mgr. Marková,
Ing. Michalka, Ing. Páleník, Ing. Malinková/
proti: 0
zdržal sa: 0
K bodu č. 9 Rôzne - Návrh nájomnej zmluvy pre Mateja Grežďu
Starostka predniesla návrh nájomnej zmluvy pre žiadateľa Mateja Grežďu, Prašice, Slnečná 1367/117. Michal
Glos v tomto bode predniesol poslancom vyhodnotenie “Zámeru priameho nájmu nehnuteľného majetku

obce“. Informoval, že zámer bol zverejnený dňa 8.3.2017 a termín na predkladanie ponúk bol do 24.3.2017.
Cenovú ponuku predložil iba jeden záujemca a výška navrhovaného nájmu je 350 €. Táto suma je
zapracovaná aj do návrhu nájomnej zmluvy. Meranie elektrickej energie sa pri podpise zmluvy prevedie na
nájomcu. Starostka následne dala hlasovať o návrhu nájomnej zmluvy:
Uznesenie č. 265/2017
Obecné zastupiteľstvo v Prašiciach v súlade s § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
Schvaľuje:
uzavretie nájomnej zmluvy na skladové priestory v budove kamenárstva medzi obcou Prašice a Matejom
Grežďom, trvale bytom Prašice, Slnečná 1367/117. Výška nájmu na skladové priestory predstavuje čiastku
350 €/𝑟𝑜𝑘, za podmienky prehlásenia merania elektrickej energie na nájomcu.
Hlasovanie:

6 / Ing. Hrutka, Ing. Bruchatý, Mgr. Marková,
Ing. Michalka, Ing. Páleník, Ing. Malinková/
proti: 0
zdržal sa: 0
za:

K bodu č. 10 Diskusia a interpelácia poslancov
Poslanec Ing. Bruchatý sa pýtal, ako sa rieši dopravná situácia na Rajči. P. starostka odpovedala, že pri
porušení sa poskytnú záznamy z kamier polícii. Poslanec Ing. Páleník informoval, že polícia už začala jeden
priestupok z tejto lokality riešiť.
Do diskusie sa prihlásil p. Beláň Imrich, ktorý predniesol niekoľko dotazov:
spýtal sa, kedy bude obec pokračovať v čistení zátopového územia pri vodnej nádrži. Starostka odpovedala,
že aktuálne je už vegetačný kľud a zároveň uviedla, že zátopové územie pri priehrade je vo výlučnom
vlastníctve Slovenského vodohospodárskeho podniku. Doterajšie čistenie zátopového územia od amfiteátra
po malú pláž vykonávali pracovníci OcÚ od 13. 3. do 30. 3. 2017 na základe súhlasu Okresného úradu,
odboru ŽP po dohode s vedením Slovenského vodohospodárskeho podniku.
Beláň Imrich ďalej poukázal na p. Jambora /pracovník Povodia/ za vykonanú dobrú prácu v okolí vodnej
nádrže Duchonka a kritizoval p. Rudolfa Paluša, že on takúto údržbu vôbec nerobí. Starostka odpovedala, že
tento problém nie je v kompetencii obce Prašice.
Ďalej p. Beláň poukázal na situáciu, ktorá vznikla porušením odtokových pomerov na jeho pozemku
a opätovne žiada odstránenie žumpy p. Štefkoviča. Podotkol, že problém sa vlečie už od leta 2016 a stále vec
nie je vyriešená. P. starostka odpovedala, že vo veci koná stavebný úrad, Okresný úrad – odbor životného
prostredia a Obec Prašice.
P. Beláň odporúča obci, aby hľadala financie na rozvoj Duchonky napr. výberom nájomného za pozemok
v okolí zariadenia p. Štefkoviča, ktorý tento pozemok využíva ako parkovisko.
Taktiež žiada obec, aby zabezpečila info tabule – Zákaz kúpania psov, Kúpanie na vlastné riziko atď. načo p.
starostka odpovedala, že obec nie je majiteľom vodnej nádrže ani prevádzkovateľom prírodného kúpaliska,
ktoré na Duchonke nie je vybudované. Jedná sa o viacúčelovú vodnú nádrž.
P. Beláň predostrel, aby obec zakázala konanie kulúrno-spoločenských akcií na veľkej pláži, aby sa tak
neznečisťovala VN Duchonka na prítoku. P. starostka odpovedala, že obec tieto pozemky nevlastní a ak
usporiadateľ kultúrnej akcie na tomto mieste splní požadované legislatívne normy dotknutých orgánov, nie je
dôvod kultúrnu akciu zakázať.
Ďalej p. Beláň požadoval informáciu, že kedy mu bude vydané povolenie na predĺženie zatváracích hodín od
obce na konanie diskoték na Hrádzi pre rok 2017. P. Vaváková odpovedala, že jeho žiadosť bude vybavená
v termíne, avšak je potrebné aby p. Beláň najskôr uhradil všetky vystavené dane a poplatky.
V diskusii sa p.Jozef Kišac spýtal ako obec pokračuje ohľadne pokuty p. Márie Málišovej. P. starostka
odpovedala, že spis bude zaslaný Okresnému úradu Topoľčany – Odboru starostlivosti o životné prostredie
nakoľko p. Málišová vzniesla voči starostke obce a všetkých jej podriadených zamestnancov námietku
zaujatosti.

K bodu č. 11 Záver
Starostka obce na záver poďakovala poslancom OZ za účasť a 17. zasadnutie obecného zastupiteľstva
ukončila.

Ing. Katarína Bruchatá
prednostka obce

Erika Nemešová
starostka obce

Overovatelia zápisnice:
Ing. Roman Bruchatý
Ing. Jozef Michalka

Zapísal: Glos Michal
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