Zápisnica
z 19. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Prašice, konaného dňa 22.8.2017
Prítomní poslanci a hostia podľa prezenčnej listiny
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, schválenie programu zasadnutia OZ
Návrh na úpravu rozpočtu obce – rozpočtové opatrenie č. VI/2017
Správa hlavnej kontrolórky o vykonanej kontrolnej činnosti
Návrh VZN č. 2/2017 o evidencii a spoplatňovaní malých zdrojov znečistenia
Návrh VZN č. 3/2017 o určení názvu ulice Rajča
Žiadosť ZŠsMŠ o príspevok na stravu a na cestovné pre dochádzajúcich žiakov – rok 2017/2018
Návrh na podanie žiadosti o dotáciu na projekt : Stavebné úpravy a udržiavacie práce na budove PZ
Rôzne
- Návrh na schválenie Generelu dopravného značenia v obci Prašice
- Návrh na rekonštrukciu oplotenia areálu MŠ a prekrytie otvoreného kanála
- ŽPonuka Slováckych vodárni a kanalizácií, as.s Uherské Hradište na odpredaj bungalovu
- Žiadosti vlastníkov chát o odpredaj pozemku v okolí chaty
- Návrh na osadenie pamätnej tabule prvému prašickému lekárovi MUDr. Antonovi Godálovi
10. Diskusia a interpelácia poslancov
11. Ukončenie rokovania
K bodu č.1 Otvorenie zasadnutia
Starostka obce Erika Nemešová privítala poslancov obecného zastupiteľstva, hlavnú kontrolórku obce a
pracovníkov OcÚ. Konštatovala, že 19. 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. Jozef Michalka, Ing. Bystrík Hrutka
Starostka obce predložila návrh programu 19. rokovania OZ. K predloženému programu rokovania nemali
poslanci žiadne návrhy na zmenu ani doplnenie programu. Následne dala o návrhu programu hlasovať:
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
Schvaľuje:
Program 19. rokovania OZ

Hlasovanie:

5 /Ing. Malinková, 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.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, schválenie programu zasadnutia OZ
Návrh na úpravu rozpočtu obce – rozpočtové opatrenie č. VI/2017
Správa hlavnej kontrolórky o vykonanej kontrolnej činnosti
Návrh VZN č. 2/2017 o evidencii a spoplatňovaní malých zdrojov znečistenia
Návrh VZN č. 3/2017 o určení názvu ulice Rajča
Žiadosť ZŠsMŠ o príspevok na stravu a na cestovné pre dochádzajúcich žiakov – rok 2017/2018
Návrh na podanie žiadosti o dotáciu na projekt : Stavebné úpravy a udržiavacie práce na budove
PZ
9. Rôzne
- Návrh na schválenie Generelu dopravného značenia v obci Prašice
- Návrh na rekonštrukciu oplotenia areálu MŠ a prekrytie otvoreného kanála
- ŽPonuka Slováckych vodárni a kanalizácií, as.s Uherské Hradište na odpredaj bungalovu
- Žiadosti vlastníkov chát o odpredaj pozemku v okolí chaty
- Návrh na osadenie pamätnej tabule prvému prašickému lekárovi MUDr. Antonovi Godálovi
10. Diskusia a interpelácia
11. Ukončenie rokovania
K bodu č . 3 Návrh na úpravu rozpočtu obce – rozpočtové opatrenie č. VI/2017
Prednostka obce Prašice predniesla poslancom na schválenie návrh na úpravu rozpočtu obce č. VI/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 poštou. Stanovisko k tomuto
bodu predložila aj hlavná kontrolórka obce. O rozpočtovom opatrení č. VI/2017 dala starostka obce hlasovať.
Uznesenie č. 284/2017
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 rozpočtovému opatreniu č. VI/2017
schvaľuje:
Rozpočtové opatrenie č. VI/2017 s nasledovnými zmenami:

Hlasovanie:

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

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. VI/2017 - REKAPITULÁCIA

PRÍJMY
Schválený
rozpočet
Bežné
Kapitálové
Finančné operácie
Základná škola - bežné

CELKOM

Upravený
rozpočet

Rozpočtové
opatrenie č.
VI/2017
Zvýšenie
+

Rozpočtové
opatrenie č.
VI/2017
Zníženie
-

ROZPOČET
po
rozpočtovom
opatrení
č. VI/2017

1 325 440,00

1 345 865,00

2 035,00

410,00

1 347 490,00

22 500,00

32 100,00

0,00

0,00

32 100,00

480,00

66 670,00

90,00

0,00

66 760,00

42 095,00

42 095,00

25,00

0,00

42 120,00

1 390 515,00

1 486 730,00

2 150,00

410,00

1 488 470,00
1 488 470,00

VÝDAVKY
Schválený
rozpočet
Bežné
Kapitálové
Finančné operácie
Základná škola - bežné
Základná škola kapitálové

CELKOM

Upravený
rozpočet

Rozpočtové
opatrenie č.
VI/2017
Zvýšenie
+

Rozpočtové
opatrenie č.
VI/2017
Zníženie
-

ROZPOČET
po
rozpočtovom
opatrení
č. VI/2017

531 505,00

558 460,00

10 315,00

1 200,00

567 575,00

2 500,00

80 855,00

0,00

0,00

80 855,00

89 720,00

89 720,00

0,00

0,00

89 720,00

677 185,00

677 340,00

15 945,00

15 920,00

677 365,00

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

1 320 910,00

1 426 375,00

26 260,00

17 120,00

1 435 515,00

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

1 488 470,00

Výdavky

1 435 515,00

Rozdiel: + prebytok

52 955,00

Bežný rozpočet:
Príjmy
Výdavky
Rozdiel: + prebytok

1 389 610,00
1 244 940,00
144 670,00

Kapitálový rozpočet:
Príjmy
Výdavky

32 100,00
100 855,00

Rozdiel: - schodok

-68 755,00

FO rozpočet:
Príjmy
Výdavky
Rozdiel: - schodok

66 760,00
89 720,00
-22 960,00

K bodu č . 4 Správa hlavnej kontrolórky o vykonanej kontrolnej činnosti
Hlavná kontrolórka obce, Ing. Hrubá predložila poslancom správu z kontrolnej činnosti kde konštatuje, že
obec postupuje v zmysle platnej legislatívy. Predmetom kontroly bolo plnenie rozpočtu obce ako aj ZŠsMŠ.
Poslanci vzali správu na vedomie.
Uznesenie č. 285/2017
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 z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Prašice.
K bodu č . 5 Návrh VZN č. 2/2017 o evidencii a spoplatňovaní malých zdrojov znečistenia
Návrh VZN č. 2/2017 o evidencii a spoplatňovaní malých zdrojov znečistenia ovzdušia na území obce Prašice
a rekreačnej oblasti Duchonka predniesol Michal Glos. Návrh bol zverejnený na www.prasice.sk, na info
tabuliach obce a taktiež v predstihu zaslaný poslancom OZ. Poslanci nemali pripomienky a následne dala
starostka obce hlasovať:
Uznesenie č. 286/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
schvaľuje:
VZN č. 2/2017 o evidencii a spoplatňovaní malých zdrojov znečistenia ovzdušia na území obce Prašice
a rekreačnej oblasti Duchonka
Hlasovanie:

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

K bodu č . 6 Návrh VZN č. 3/2017 o určení názvu ulice Rajča
Návrh VZN č. 3/2017 o určení názvu ulice Rajča predniesol Michal Glos. Návrh bol zverejnený na
www.prasice.sk, na info tabuliach obce a taktiež v predstihu zaslaný poslancom OZ. V priebehu rokovania
tohto bodu prišiel na rokovanie poslanec Mgr. Grežďo. Poslanci jednoznačne súhlasili s týmto názvom a
nemali pripomienky a následne dala starostka obce hlasovať:
Uznesenie č. 287/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
schvaľuje:
VZN č. 3/2017 o určení názvu ulice Rajča
Hlasovanie:

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

K bodu 7. Žiadosť ZŠsMŠ o príspevok na stravu a na cestovné pre dochádzajúcich žiakov – rok 2017/2018
Prednostka obce predniesla poslancom žiadosť ZŠsMŠ o poskytnutie príspevku na cestovné pre žiakov
dochádzajúcich do školy z ulíc Okšovská, Novosvetská a z Duchonky. Informovala, že v ročníku 2016/2017
bol príspevok na jedno dieťa 0,40 € na dieťa/deň. Poslanci v diskusii opätovne navrhli 0,40€ na dieťa/deň.
Prednostka taktiež predložila poslancom žiadosť ZŠsMŠ o poskytnutie príspevku na stravu pre deti s trvalým
pobytom v Prašiciach. V ročníku 2016/2017 bol príspevok vo výške 0,13 € na jedno dieťa/obed. Poslanci
s touto sumou súhlasili aj pre ročník 2017/2018. Po diskusii dala starostka obce hlasovať:
Uznesenie č. 288/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
schvaľuje:
1. Výšku cestovného príspevku 0,40 € na dieťa/deň pre deti dochádzajúcich z ulíc Okšovská,
Novosvetská a z Duchonky pre ročník 2017/2018
2. Výšku stravného príspevku 0,13 € na jedno dieťa/obed pre deti z trvalým bydliskom
v Prašiciach pre ročník 2017/2018
Hlasovanie:

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

K bodu č.8 Návrh na podanie žiadosti o dotáciu na projekt : Stavebné úpravy a udržiavacie práce na
budove PZ
Michal Glos predložil návrh na podanie žiadosti o dotáciu na projekt : Stavebné úpravy a udržiavacie práce na
budove Požiarnej zbrojnice. Informoval, že je možné získať dotáciu z Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky v celkovej výške 30000 € a spolufinancovanie je minimálne 5%. Oboznámil poslancov
projektovou dokumentáciou, ktorú spracoval projektant Jozef Varga a informoval o jednotlivých prácach,
ktoré sa budú realizovať v prípade poskytnutia dotácie. Ide hlavne o zateplenie strešného plášťa, výmenu
vonkajších výplní, výmenu radiátorov a doplnenie regulačných hlavíc, inštalácia nového
bleskozvodu...Poslanci s predložením žiadosti súhlasili a tak starostka dala hlasovať:
Uznesenie č. 289/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
schvaľuje:
-

Hlasovanie:

Predloženie žiadosti o dotáciu na projekt : Stavebné úpravy a udržiavacie práce na budove
Požiarnej zbrojnice
Minimálne 5 % spolufinancovanie z celkových nákladov projektu
6 /Ing. Malinková, Mgr. Marková, Mgr. Grežďo
Ing. Michalka, Ing. Hrutka, Ing. Páleník//
proti:
0
zdržal sa: 0
za:

K bodu č.9 Rôzne Návrh na schválenie Generelu dopravného značenia v obci Prašice
Starostka obce predniesla návrh na schválenie dokumentu : “Generel dopravného značenia v obci Prašice“.
Tento dokument bol schválený Dopravným inšpektorátom Topoľčany a následne bol schválený Okresným
úradom, Odborom dopravy a pozemných komunikácii, ktorý vydal súhlasné rozhodnutie. Poslanci tiež nemali
námietky k Generelu dopravného značenia a preto starostka obce dala o návrhu hlasovať :
Uznesenie č. 290/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
schvaľuje:
Generel dopravného značenia v obci Prašice
Hlasovanie:

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

K bodu č.9 Rôzne Návrh na rekonštrukciu oplotenia areálu MŠ a prekrytie otvoreného kanála
Starostka obce predniesla návrh na rekonštrukciu oplotenia areálu MŠ a prekrytie otvoreného kanála. Jedná sa
o kanál v celkovej dĺžke cca 46 m a oplotenie v celkovej dĺžke cca 110 m. Plot je v dezolátnom stave,
nerekonštruovaný takmer 40. rokov. Pre pohyb detí v areály je veľmi nebezpečný jednak na poranenia ale aj
možnosť , že dieťa sa cez poškodený plot dostane von z areálu a odíde k potoku. Taktiež kanál je prekrytý
betónovými kockami , ktoré sú miestami polámane a pre pohyb detí nebezpečné. Starostka tiež informovala,
že do areálu bude nainštalované detské ihrisko z dotácie Úradu vlády. Poslanci súhlasili s návrhom a do
najbližšieho zastupiteľstva chcú predložiť projekt, resp. rozpočet a návrh na financovanie a realizáciu
oplotenia a prekrytia kanálu. Starostka dala hlasovať:
Uznesenie č. 291/2017
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
súhlasí:
Realizovať rekonštrukciu oplotenia Materskej školy ako aj prekrytie dažďového kanála
Ukladá:
Pripraviť stavebné riešenie, rozpočet a finančné možnosti na realizáciu aktivít: oprava plotu Materskej školy
a prekrytie dažďového kanála
Zodpovední: Ing. Michalka, Glos
Termín: 30.9.2017
Hlasovanie:

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

K bodu č.9 Rôzne Ponuka Slováckych vodárni a kanalizácií, a.s Uherské Hradište na odpredaj bungalovu
Starostka obce predniesla poslancom ponuku Slováckych vodárni a kanalizácií, a.s Uherské Hradište na
odpredaj bungalovu v ATC súp. číslo 1027 na parcele č. 3553/23 vo vlastníctve obce za cenu 1000 Eur +
náklady spojené s prevodom nehnuteľností. Informovala, že sa zúčastnila prehliadky hore uvedeného objektu,
ktorý je v dezolátnom stave a keďže je v ochrannom pásme ZSVaK, nie je k nemu prístup.
Starostka dala hlasovať o predloženej ponuke Slováckych vodárni a kanalizácií, a.s Uherské Hradište na
odpredaj bungalovu v ATC:
Uznesenie č. 292/2017
Obecné zastupiteľstvo v Prašiciach v súlade s § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
neschvaľuje:
ponuku Slováckych vodárni a kanalizácií, a.s Uherské Hradište na odpredaj bungalovu v ATC Duchonka
Hlasovanie:

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

K bodu č.9 Rôzne - Žiadosti vlastníkov chát o odpredaj pozemku v okolí chaty
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 vlastníka chaty a uzatvorenie kúpnej zmluvy pre
Mariána Livinského, rod. Livinského, nar. 2.4.1978, trvale bytom Zemianska 664/87, Jacovce a to podľa
registra CKN ako parc. č. 3544/1 t.t.p. vo výmere 20863 m2 a parc. č. 3545/1 t.t.p. vo výmere 8688 m2,
ktorých je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a vypracovaného GP č. 48243337-078/2017 ideo
novozakreslené parc. č. 3545/55 t.t.porast vo výmere 337 m2 a parc. 3544/152, t.t.p. vo výmere 21 m2,
ktoré obec odpredáva za cenu 7 €/m2, čo predstavuje čiastku 2506 €. 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. 293/2017
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 Mariána Livinského, rod. Livinského, nar. 2.4.1978,
trvale bytom Zemianska 664/87, Jacovce a to podľa registra CKN ako parc. č. 3544/1 t.t.p. vo výmere 20863
m2 a parc. č. 3545/1 t.t.p. vo výmere 8688 m2, ktorých je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1
a vypracovaného GP č. 48243337-078/2017 ide o novozakreslené parc. č. 3545/55 t.t.p. vo výmere 337 m2
a parc. 3544/152, t.t.p. vo výmere 21 m2, ktoré obec odpredáva za cenu 7 €/m2, čo predstavuje čiastku 2506
€. 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. Malinková, Mgr. Marková, Mgr. Grežďo
Ing. Michalka, Ing. Hrutka, Ing. Páleník//
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 vlastníčku chaty a uzatvorenie kúpnej zmluvy pre
Alžbetu Kollárovú, rod. Luknišovú, nar.29.9.1941, trvale bytom Nábrežia Dr. A. Stodolu 1749/34, Liptovský
Mikuláš a to podľa registra CKN ako parc.č. 3545/1 t.t.p. vo výmere 8688 m2, ktorej je predávajúci výlučným
vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 36319830-128/17 ide o novozakreslenú parc. č.
3545/51 t.t.p. vo výmere 235 m2, z toho diel 1 vo výmere 41 m2 obec odpredáva za cenu 7 €/m2, čo
predstavuje čiastku 287 €. Kupujúca je výlučnou vlastníčkou pôvodnej parc. č. 3545/51 t.t.p. vo výmere 194
m2 tvoriacej diel 2 vypracovaného GP. 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. 294/2017
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 Alžbetu Kollárovú, rod. Luknišovú, nar.29.9.1941,
trvale bytom Nábrežia Dr. A. Stodolu 1749/34, Liptovský Mikuláš a to podľa registra CKN ako parc.č. 3545/1
t.t.p. vo výmere 8688 m2, ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného
GP č. 36319830-128/17 ide o novozakreslenú parc. č. 3545/51 t.t.p. vo výmere 235 m2, z toho diel 1 vo
výmere 41 m2 obec odpredáva za cenu 7 €/m2, čo predstavuje čiastku 287 €. Kupujúca je výlučnou
vlastníčkou pôvodnej parc. č. 3545/51 t.t.p. vo výmere 194 m2 tvoriacej diel 2 vypracovaného GP.
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. Malinková, Mgr. Marková, Mgr. Grežďo
Ing. Michalka, Ing. Hrutka, Ing. Páleník//
proti:
0
zdržal sa: 0
za:

K bodu č.9 Rôzne Návrh na osadenie pamätnej tabule prvému prašickému lekárovi MUDr. Antonovi
Godálovi
Starostka obce predniesla poslancom žiadosť rod. Godálovej o zhotovenie a osadenie pamätnej tabule pre
prvého prašického lekára MUDr. Antona Godála Csc., ktorý pôsobil ako primár chirurgického oddelenia
onkologického ústavu v Bratislave. Tabula o rozmere 40cm x 50 cm by bola slávnostne osadená na rodný
dom MUDr. Godála na ulici Okšovská v deň jeho nedožitých 90 rokov, dňa 12.9.2017.
Uznesenie č. 295/2017
Obecné zastupiteľstvo v Prašiciach v súlade s § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
schvaľuje:
finančné zabezpečenie zhotovenia a osadenia pamätnej tabule pre prvého prašického lekára MUDr. Antona
Godála Csc., ktorá bude slávnostne osadená na rodný dom MUDr. Godála na ulici Okšovská v deň jeho
nedožitých 90 rokov, dňa 12.9.2017
Hlasovanie:

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

K bodu č. 10 Diskusia a interpelácia poslancov
Ing. Páleník Dušan, poslanec OZ navrhol zabezpečiť opravu miestnej komunikácie Slnečná v časti pred
rodinným domom p. Horku, ktorý sa v minulosti pripájal na inžinierske siete pričom rozkopal cestu, ktorá je
do dnešného dňa iba zasypaná pieskom. Stavebník bol povinný, v zmysle povolenia na rozkopávku, dať cestu
do pôvodného stavu.
Starostka obce prisľúbila, že p . Horka bude písomne vyzvaný, aby bezodkladne zabezpečil opravu
poškodenej časti ul. Slnečná asfaltovým krytom.
Poslankyňa OZ Ing. Malinková sa informovala, v akom štádiu je výstavba chodníka smerom k cintorínu.
Starostka obce jej odpovedala, že bolo vydané stavebné povolenie a práce začnú v mesiaci september.
V súčasnosti je podaná žiadosť na OÚ, odbore dopravy na umiestnenie dočasného dopravného značenia
v súvislosti s obmedzením premávky v tejto časti štátnej cesty.
Starostka obce informovala poslancov o najbližších akciách obce, na ktoré poslancov zároveň pozvala.
V sobotu 26. 8. sa bude konať veľmi vydarené podujatie „Veteráni na Duchonke“, ktoré sa teší veľkému
záujmu nielen zo strany veteránov, ktorí prichádzajú každoročne z celého Slovenka i z Moravy, ale
i návštevníkov rekreačnej oblasti.
V pondelok, 28. 8. 2017 v predvečer výročia SNP sa bude konať Kladenie vencov k Pomníkom padlých
v Prašiciach a na Duchonke,
Pri príležitosti 20. výročia organizovania „Poďakovania za úrodu“ v kostole sv. Jakuba sa bude konať
slávnostná svätá omša, po ktorej bude nasledovať vysviacka sochy sv. Floriána.
K bude 11. Ukončenie rokovania
Na záver starostka obce poďakovala poslancom OZ za aktívny prístup k riešeniu prerokovávanej
problematiky a 19. zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončila.

Ing. Katarína Bruchatá
prednostka obce

Erika Nemešová
starostka obce

Overovatelia zápisnice:
Ing. Bystrík Hrutka

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

Ing. Jozef Michalka

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

Zapísal: Glos Michal

