Zápisnica
z 23. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Prašice, konaného dňa 12.4.2018
Prítomní poslanci a hostia podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, schválenie programu zasadnutia OZ
3. Návrh na úpravu rozpočtu obce – rozpočtové opatrenie č. III/2018
4. - Zámer odpredaja majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a/ods. 8 písm.
e/zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na základe žiadosti
Poľovníckeho združenia Brezina Prašice o odkúpenie budovy bývalých šatní so zámerom zriadiť
v zrekonštruovaných priestoroch Poľovnícky dom
- Prerokovanie podnikateľského zámeru žiadateľa p. Petra Beláňa – PB SPORT, s.r.o Topoľčany na
prevádzkovanie Tenisových kurtov v RO Duchonka
- Návrh na odkúpenie budovy garáže pri požiarnej zbrojnici
5. Diskusia a interpelácia poslancov
6. Návrh na uznesenie
K bodu č.1 Otvorenie zasadnutia
Starostka obce Erika Nemešová privítala poslancov obecného zastupiteľstva, hostí a pracovníkov OcÚ.
Konštatovala, že 23. rokovania OZ sa zúčastňuje 6 poslancov, takže obecné zastupiteľstvo je uznášania
schopné. Ing. Hrutka, poslanec OZ sa ospravedlnil.
K bodu č.2 Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, schválenie programu zasadnutia OZ
Zapisovateľ : Michal Glos
Overovatelia zápisnice: Ing. Malinková, Ing. Michalka
Starostka obce predložila návrh programu 23. rokovania OZ, ktorý bol poslancom zaslaný aj s prílohami
k jednotlivým bodom programu. K predloženému programu rokovania nemali poslanci žiadne návrhy na
zmenu ani doplnenie programu. Následne dala o návrhu programu hlasovať:
Uznesenie č. 335/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
Schvaľuje:
Zverejnený program 23. rokovania OZ nasledovne
Hlasovanie:

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

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, schválenie programu zasadnutia OZ
3. Návrh na úpravu rozpočtu obce – rozpočtové opatrenie č. III/2018
4. - Zámer odpredaja majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a/ods. 8
písm. e/zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na základe žiadosti
Poľovníckeho združenia Brezina Prašice o odkúpenie budovy bývalých šatní so zámerom zriadiť
v zrekonštruovaných priestoroch Poľovnícky dom

Prerokovanie podnikateľského zámeru žiadateľa p. Petra Beláňa – PB SPORT, s.r.o Topoľčany na
prevádzkovanie Tenisových kurtov v RO Duchonka
- Návrh na odkúpenie budovy garáže pri požiarnej zbrojnici
5. Návrh na uznesenie
-

K bodu č . 3 Návrh na úpravu rozpočtu obce – rozpočtové opatrenie č. III/2018
Starostka obce informovala poslancov o „Rozpočtovom opatrení č. III/2018“, bližšie o zmenách informovala
Ing. Hrubá. Poslanci toto opatrenie vzali na vedomie
Uznesenie č. 336/2018
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:
-

rozpočtové opatrenia č. III/2018

K bodu č . 4 Rôzne - Zámer odpredaja majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle §
9a/ods. 8 písm. e/zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na základe žiadosti
Poľovníckeho združenia Brezina Prašice o odkúpenie budovy bývalých šatní so zámerom zriadiť
v zrekonštruovaných priestoroch Poľovnícky dom
Starostka obce predniesla poslancom zámer odpredaja majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
v zmysle § 9a/ods. 8 písm. e/zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na základe
žiadosti Poľovníckeho združenia Brezina Prašice o odkúpenie budovy bývalých šatní so zámerom zriadiť
v priestoroch Poľovnícky dom.
Uznesenie č. 337/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
Schvaľuje:
Spôsob a vyhlásenie zámeru odpredaja majetku obce „šatne súpisné č. 1120 na parcele 45/7, zastavané
plochy a nádvoria vo výmere 181 m2“ z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle
§ 9a) ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov pre Poľovnícke
združenie Brezina Prašice. Cena za odpredávaný nehnuteľný majetok obce Prašice je stanovená na základe
„Znaleckého posudku 31/2018“, vypracovaného Ing. Ladislavom Bakičom vo výške 21 400 €.
Odôvodnenie:
-

Budova je vo veľmi zlom technickom stave
Obec budovu nevyužíva a nemá dostatok finančných prostriedkov na jej rekonštrukciu
Obec chce podporiť vlastné združenia, spolky.

Hlasovanie:

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

K bodu č . 4 Rôzne - Prerokovanie podnikateľského zámeru žiadateľa p. Petra Belaňa – PB SPORT, s.r.o
Topoľčany na prevádzkovanie Tenisových kurtov v RO Duchonka
Starostka obce predložila poslancom zámer Petra Belaňa – PB SPORT, Topoľčany obnoviť v rekreačnej
oblasti Duchonka športové ihrisko v schátralých priestoroch tenisových kurtov. Záujemca chce na pozemku
prevádzkovať športoviská: tenisové kurty, stolný tenis, volejbal, work-out ihrisko, petang..... Poslancom svoje
plány ozrejmil aj samotný záujemca. Poslanci vzali na vedomie tento podnikateľský zámer.
Uznesenie č. 338/2018
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:
-

Informáciu o podnikateľskom zámere p. Petra Belaňa - PB SPORT so sídlom, bytom Topoľčany

Uznesenie č. 339/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
Schvaľuje:
Spôsob a Vyhlásenie zámeru priameho prenájmu majetku obce „ časť pozemku parc. č. 2582/2 ttp. vo
výmere 5839 m2“ v zmysle § 9a), ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov.
Minimálna cena za prenajatý nehnuteľný majetok obce Prašice je 600 €. Pozemok bude výlučne využívaný
na športové aktivity s občerstvením pre používateľov športoviska.

Hlasovanie:

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

K bodu č . 4 Rôzne - Návrh na odkúpenie budovy garáže pri požiarnej zbrojnici
Starostka obce predniesla poslancom ponuku od spoločnosti Svet zdravia na odpredaj garáže pri budove
Požiarnej zbrojnice za cenu 4000 €. Poslanec Ing. Páleník uviedol, že suma je príliš vysoká. Ing. Bruchatý
navrhol rokovať so spoločnosťou Svet zdravia a zistiť na základe čoho bola stanovená cena garáže resp.
predložiť znalecký posudok na túto nehnuteľnosť :
Uznesenie č. 340/2018
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:
ponuku na odpredaj garáže pri Požiarnej zbrojnici spoločnosťou Svet zdravia vo výške 4000 €
Ukladá:

realizovať rokovanie so spoločnosťou Svet zdravia o ďalších podmienkach resp. možnostiach odkúpenia
garáže pri Požiarnej zbrojnici.
Zodpovedný: GLOS
Termín: máj/2018
Hlasovanie:

za:

6 /Ing. Bruchatý, Mgr. Marková, Mgr. Grežďo
Ing. Michalka, Ing. Malinková, Ing. Páleník,

proti:
0
zdržal sa: 0

Na záver starostka obce poďakovala poslancom OZ za účasť a 23. zasadnutie obecného zastupiteľstva
ukončila.

Ing. Katarína Bruchatá
prednostka obce

Erika Nemešová
starostka obce

Overovatelia zápisnice:
Ing. Mária Malinková

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

Ing. Jozef Michalka

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

Zapísal: Glos Michal

