Zápisnica
z 25. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Prašice, konaného dňa 28.6.2018
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. VI/2018 a VII/2018
4. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2017
5. Správa hlavnej kontrolórky
6. Návrh plánu práce hlavnej kontrolórky na II. polrok 2018
7. Návrh komunitného plánu sociálnych služieb obce Prašice v súlade s §80 písm. a) a písm. b) zákona
448/2008 Z.z. o sociálnych službách v platnom znení
8. Žiadosť ZŠsMŠ Prašice o poskytnutie dotácie na dopravné a na stravovanie žiakov ZŠsMŠ pre
školský rok 2018/2019
9. Rôzne
a/ Návrh na schválenie kúpnej zmluvy na predaj bývalých šatní súp. č. 1120, parc. 45/7 v k.ú. Prašice
b/ Návrh na odpredaj pozemkov žiadateľom – vlastníkom rekreačných chát v zmysle zák. č. 138/91
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
c/ Vyhlásenie spôsobu a zámeru predaja pozemkov parc. č. 3136/76, 3136/75, 3136/74
10. Diskusia a interpelácia poslancov
11. Záver
K bodu č.1 Otvorenie zasadnutia
Starostka obce Erika Nemešová privítala poslancov obecného zastupiteľstva, hlavnú kontrolórku obce a
pracovníkov OcÚ. Konštatovala, že 25. rokovania OZ sa zúčastňujú 4 poslanci, takže obecné zastupiteľstvo
je uznášania schopné. Ing. Hrutka, Ing. Bruchatý sa ospravedlnili. Mgr. Grežďo bude meškať.
K bodu č.2 Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, schválenie programu zasadnutia OZ
Zapisovateľ : Michal Glos
Overovatelia zápisnice: Ing. Malinková, Ing. Páleník
Starostka obce predložila návrh programu 25. 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. 354/2018
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 25. rokovania OZ nasledovne
Prítomnosť /Kvórum/: 4/3
Hlasovanie:

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

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

10.
11.

Otvorenie
Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, schválenie programu zasadnutia OZ
Návrh na úpravu rozpočtu obce – rozpočtové opatrenie č. VI/2018 a VII/2018
Schválenie záverečného účtu obce za rok 2017
Správa hlavnej kontrolórky
Návrh plánu práce hlavnej kontrolórky na II. polrok 2018
Návrh komunitného plánu sociálnych služieb obce Prašice v súlade s §80 písm. a) a písm. b) zákona
448/2008 Z.z. o sociálnych službách v platnom znení
Žiadosť ZŠsMŠ Prašice o poskytnutie dotácie na dopravné a na stravovanie žiakov ZŠsMŠ pre
školský rok 2018/2019
Rôzne
a/ Návrh na schválenie kúpnej zmluvy na predaj bývalých šatní súp. č. 1120, parc. 45/7 v k.ú. Prašice
b/ Návrh na odpredaj pozemkov žiadateľom – vlastníkom rekreačných chát v zmysle zák. č. 138/91
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
c/ Vyhlásenie spôsobu a zámeru predaja pozemkov parc. č. 3136/76, 3136/75, 3136/74
Diskusia a interpelácia poslancov
Záver

K bodu č . 3 Návrh na úpravu rozpočtu obce – rozpočtové opatrenie č. VI/2018 a VII/2018
Ing. Bruchatá, prednostka obecného úradu informovala poslancov o „Rozpočtových opatreniach č. VI/2018
a č. VII/2018“. Informovala o konkrétnych zmenách v jednotlivých rozpočtových opatreniach. Opatrenie
VI/2018 schválila starostka obce vo svojej kompetencii.. Dokumenty boli poslancom zaslane elektronicky.
Poslanci toto opatrenie vzali na vedomie a o rozpočtovom opatrení č. VII/2018 dala starostka obce hlasovať.
Uznesenie č. 355/2018
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. VI/2018
stanovisko hlavnej kontrolórky obce k rozpočtovým opatreniam č.VI/2018 a č. VII/2018

schvaľuje:
-

rozpočtové opatrenie č. VII/2018s nasledovnými zmenami

Prítomnosť /Kvórum/: 4/3
Hlasovanie:

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

K bodu č . 4 Schválenie záverečného účtu obce za rok 2017
Prednostka obecného úradu Ing. Bruchatá predložila na schválenie návrh záverečného účtu obce za rok 2017
a oboznámila s celoročným hospodárením obce. Vzhľadom na prebytok rozpočtového hospodárenia obce vo
výške 69.979,45 € odporučila použiť túto čiastku na tvorbu rezervného fondu opráv. Poslanci nemali
k predloženému návrhu záverečného účtu žiadne pripomienky. V priebehu rokovania bodu č.4 prišiel na
zasadnutie OZ poslanec Mgr. Grežďo. K predloženému záverečného účtu obce predložila hlavná kontrolórka
obce stanovisko, v ktorom odporučila schváliť záverečný účet a celoročné hospodárenie bez výhrad.
Následne dala starostka obce o tomto návrhu hlasovať:
Uznesenie č. 356/2018
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:
stanovisko hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce za r. 2017
schvaľuje:
a./ Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad
b./ Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 69.979,45 EUR
Prítomnosť /Kvórum/: 5/3
Hlasovanie:

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

K bodu č . 5 Správa hlavnej kontrolórky
Hlavná kontrolórka obce preniesla správu z kontrolnej činnosti a to:

-

č.1/2018 Inventarizácia majetku obce Prašice k 31.12.2017

Táto správa bola poslancom zaslaná aj elektronicky na email.
Uznesenie č. 357/2018
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:
-

správu z kontrolnej činnosti č.1/2018 - inventarizácia majetku obce Prašice k 31.12.2017

K bodu č . 6 Návrh plánu práce hlavnej kontrolórky na II. polrok 2018
Hlavná kontrolórka obce predložila na schválenie „Plán práce hlavnej kontrolórky na II. polrok 2018“. Plán
kontrolnej činnosti bol zverejnený v zákonnej lehote na úradnej tabuli a taktiež bol zaslaný poslancom
elektronicky. Starostka obce dala následne o tomto návrhu hlasovať:
Uznesenie č. 358/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
Schvaľuje:
plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Prašice na II. polrok 2018
Prítomnosť /Kvórum/: 5/3
Hlasovanie:

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

K bodu č . 7 Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb obce Prašice v súlade s §80 písm. a) a písm. b)
zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v platnom znení
Starostka obce predložila návrh komunitného plánu sociálnych služieb obce Prašice v súlade s §80 písm. a)
a písm. b) zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v platnom znení. Zároveň oboznámila poslancov OZ
s usmernením Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja, odboru sociálnych vecí Nitra, ktorým upozorňuje
starostov obcí o povinnosti predložiť komunitný plán sociálnych služieb do 15 dní od jeho schválenia
vyššiemu územnému celku. Následne podľa § 83 ods. 3 zákona o sociálnych službách vyšší územný celok
vypracúva a schvaľuje koncepciu rozvoja sociálnych služieb na základe národných priorít rozvoja sociálnych
služieb a komunitných plánov sociálnych služieb miest a obcí vo svojom územnom obvode. Obce a mestá
Nitrianskemu samosprávnemu kraju musia predložiť komunitné plány sociálnych služieb spolu s kópiou
Uznesenia o jeho schválení na obecnom zastupiteľstve do 30. 6. 2018.
Tento komunitný plán pre našu obec spracovala Realitná rozvojová agentúra Topoľčiansko.
Poslanci materiál dostali aj elektronicky.
K predloženému dokumentu nemali poslanci OZ žiadne pripomienky a nevzniesli ani žiadne návrhy na jeho
doplnenie.
Starostka obce dala následne o návrhu komunitného plánu hlasovať:
Uznesenie č. 359/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
Schvaľuje:
Komunitný plán sociálnych služieb obce Prašice
Prítomnosť /Kvórum/: 5/3
Hlasovanie:

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

K bodu č . 8 Žiadosť ZŠsMŠ Prašice o poskytnutie dotácie na dopravné a na stravovanie žiakov ZŠsMŠ
pre školský rok 2018/2019
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 škol. roku
2017/2018 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 škol. roku 2017/2018 bol príspevok vo výške 0,13 € na jedno
dieťa/obed. Poslanci s touto sumou súhlasili aj pre školský rok 2018/2019.
Po diskusii dala starostka obce o týchto dotáciách hlasovať:
Uznesenie č. 360/2018
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 školský rok 2018/2019
2. Výšku stravného príspevku 0,13 € na jedno dieťa/obed pre deti s trvalým bydliskom
v Prašiciach pre školský rok 2018/2019
Prítomnosť /Kvórum/: 5/3
Hlasovanie:

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

K bodu č . 9 Rôzne a/ Návrh na schválenie kúpnej zmluvy na predaj bývalých šatní súp. č. 1120, parc.
45/7 v k.ú. Prašice
Starostka obce predložila poslancom na schválenie návrh kúpnej zmluvy na odpredaj bývalých šatní súp. č.
1120, parc. 45/7 v k.ú Prašice. Konštatovala, že uznesením OZ č. 337/2018 zo dňa 12. 4. 2018 bol schválený
Zámer odpredať nehnuteľný majetok obce Prašice z dôvodu hodného osobitného zreteľa Poľovníckemu
združeniu Brezina Prašice. Cena za odpredávaný nehnuteľný majetok obce bola stanovená na základe
znaleckého posudku č. 31/2018 vypracovaného Ing. Ladislavom Bakičom vo výške 21 400 €. Pri hlasovaní
OZ bolo splnené kvórum 3/5-novej väčšiny zvolených poslancov. Zámer z dôvodu hodného osobitného
zreteľa odpredať nehnuteľnosť bol zverejnený v zmysle platnej legislatívy. Ing. Dušan Páleník, poslanec OZ
uviedol, že nebol oboznámený so znaleckým posudkom a žiadal o jeho predloženie a naštudovanie.
Starostka obce dala následne o návrhu kúpnej zmluvy hlasovať:
Uznesenie č. 361/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
schvaľuje:
návrh kúpnej zmluvy na odpredaj bývalých šatní súp. č. 1120, parc. 45/7 v k.ú Prašice pre PZ Brezina Prašice
nakoľko za návrh nehlasovala 3/5 väčšina poslancov
Prítomnosť /Kvórum/: 5/5
Hlasovanie:

Návrh nebol schválený.

4 / Mgr. Marková, Mgr. Grežďo
Ing. Michalka, Ing. Malinková, /
proti:
0
zdržal sa: 1 /Ing. Páleník/
za:

K bodu č . 9 Rôzne b/ Návrh na odpredaj pozemkov žiadateľom – vlastníkom rekreačných chát
v zmysle zák. č. 138/91 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
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 Jaroslava
Bencka, rod. Bencka, nar. 7.10.1963 a manž. Mgr. Moniku Benckovu, rod. Hollú, nar.18.10.1959 obaja trvale
bytom Gogoľova 1899/28, Topoľčany a to podľa registra CKN ako parc. č. 3544/1 t.t.p. vo výmere 20 709
m2, ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 36319830210/2017 ide o novozakreslenú parc. č. 3544/126- t.t.p. vo výmere 1001 m2 , z toho diel 1 vo výmer 17 m2
a diel 2 vo výmere 39, ktoré obec odpredáva za cenu 7 €/m2, čo predstavuje čiastku 392 €. Diel 3 vo výmere
945 m2 je vo vlastníctve kupujúceho. Predmetný pozemok tvorí priľahlý pozemok k pozemkom vo
vlastníctve nadobúdateľa a tieto svojim umiestnením a využitím tvoria nedeliteľný celok so stavbou hlavnou.
Následne dala starostka o návrhu hlasovať:
Uznesenie č. 362/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice 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 Jaroslava Bencka, rod. Bencka, nar. 7.10.1963 a manž.
Mgr. Moniku Benckovu, rod. Hollú, nar.18.10.1959 obaja trvale bytom Gogoľova 1899/28, Topoľčany a to
podľa registra CKN ako parc. č. 3544/1 t.t.p. vo výmere 20 709 m2, ktorej je predávajúci výlučným
vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 36319830-210/2017 ide o novozakreslenú parc. č.
3544/126- t.t.p. vo výmere 1001 m2 , z toho diel 1 vo výmer 17 m2 a diel 2 vo výmere 39, ktoré obec
odpredáva za cenu 7 €/m2, čo predstavuje čiastku 392 €. Diel 3 vo výmere 945 m2 je vo vlastníctve
kupujúceho. Predmetný pozemok tvorí priľahlý pozemok k pozemkom vo vlastníctve nadobúdateľa a tieto
svojim umiestnením a využitím tvoria nedeliteľný celok so stavbou hlavnou
Prítomnosť /Kvórum/: 5/3
Hlasovanie:
za:
5 /Ing. Páleník, Mgr. Marková,
Ing. Michalka, Ing. Malinková, Mgr. Grežďo/
proti:
0
zdržal sa: 0

K bodu č . 9 Rôzne c/ Vyhlásenie spôsobu a zámeru predaja pozemkov parc. č. 3136/76, 3136/75,
3136/74
Starostka obce predložila poslancom na schválenie návrh na vyhlásenie spôsobu a zámeru predaja pozemkov
parc. č. 3136/76, 3136/75, 3136/74 . Informovala poslancov o žiadostiach obyvateľov obce, ktorí tieto
pozemky dlhodobo užívajú (cca od roku 1966) a majú záujem si uvedené nehnuteľnosti majetko-právne
vysporiadať. Pozemky boli počas ROEP-u zamerané geometrickým plánom č. 226-112/2008, ku ktorému
bolo Okresným úradom Topoľčany, Katastrálnym odborom vyhotovené Zrovnávacie zostavenie zo dňa
18.5. 2018, podľa ktorého je možné pozemky týmto dlhodobým užívateľom odpredať.
Starostka navrhla tieto nehnuteľnosti odpredať spôsobom hodným osobitného zreteľa, nakoľko sa nachádzajú
v neprístupnom teréne na konci ich záhrad vo svahu, ktoré sa nedajú poľnohospodársky využívať, rastú tam
iba stromy a vlastníci susedných pozemkov tu kosia iba trávnatý porast, v opačnom prípade by zarastal
krovím.
Starostka obce dala o predloženom návrhu hlasovať:

Uznesenie č. 363/2018
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 zámer predaja pozemkov parc. č. 3136/76,t.t.p. o výmere 886 m2
parc. č. 3136/75, t.t.p. o výmere 71 m2 a parc. č. 3136/74, t.t.p. o výmere 535 m2
Prítomnosť /Kvórum/: 5/5
Hlasovanie:

za:

2 /, Ing. Michalka, Ing. Malinková, /

zdržal sa: 2 / Mgr. Marková, Mgr. Grežďo/
proti:
1 /Ing. Páleník/
Návrh nebol schválený.
K bodu č.10 Diskusia a interpelácia poslancov
Poslanec Ing. Dušan Páleník sa informoval, v akom štádiu je riešenie dopravných projektov, ktoré
navrhli poslanci na minulých zasadnutiach obecného zastupiteľstva. V súvislosti s touto otázkou informovala
starostka poslancov, že všetky návrhy boli objednané u dopravného projektanta Ing. Streďanského a aktuálne
pripravuje projektové dokumentácie v obci na uliciach 1.mája je to prechod pre chodcov oproti rodinnému
domu Imricha Psotného, na ul. Slnečná – riešenie zákazu státia (parkovania) na miestnej komunikácii pozdĺž
13 – bj. , križovatka na ul. Partizánska – Mládežnícka- dopravné zrkadlo a spomaľovače, na ul. Budovateľská
– spomaľovače, na štátnej ceste Nemečkovská – posunutie dopravnej značky smerom do extravilánu .
Ing. Páleník navrhol kontaktovať projektanta a ak nestíha z kapacitných dôvodov, treba osloviť iného
dopravného projektanta.
Mgr. Marková upozornila na nebezpečenstvo na prechode pre chodcov pri cintoríne, kde jazdia autá veľmi
rýchlo. Poslanci navrhli zabezpečiť projekt dopravného značenia a od križovatky Nemečkovská znížiť
rýchlosť na 40 km/hod.
Ing. Malinková požaduje dokončiť úpravu okolia novovybudovaného chodníka - čo obec nestihla pre
nepriazeň počasia v jeseni: odpratanie zvyšnej zeminy, dosypanie kameniva a celkovú úpravu terénu.
Ing. Michalka opätovne žiada riešiť nezákonné oplotenie obecných pozemkov p. Jaromírom Okšom, nakoľko
pri poslednej búrke bola porucha na dodávke elektrickej energie a stĺp, kde vznikla porucha sa nachádza
v tomto nezákonne oplotenom areály. Elektrikári sa k poruche nemohli dostať, nakoľko je tam aj strážny pes.
Starostka obce prisľúbila, že opätovne zvolá konanie za účasti p. Okšu a tento nezákonný stav sa pokúsi
vyriešiť k spokojnosti všetkých zainteresovaných.
P. Kičac oslovil hlavnú kontrolórku obce či je zodpovedná za zasielanie odpovedí v zmysle zákona 211/2000,
kde hlavná kontrolórka odpovedala, že zodpovedný je štatutár, ale zamestnanci s ňou konzultujú tieto
žiadosti. Ďalej sa p. Kišac spýtal že koľko dní pred zasadnutím Obecného zastupiteľstva je obec povinná
zverejniť pozvánku. Starostka odpovedala, že tri dni pred zasadnutím. P. Kišac argumentoval, že na webe
bola 1 deň pred zastupiteľstvom. Starostka odpovedala, že pozvánka bola zaslaná poslancom 4 dni pred
zasadnutím, taktiež bola 4 dni zverejnená na informačných tabuliach v obci a taktiež zaslaná správcovi web
stránky na zverejnenie.

K bodu č.11 Záver
Na záver starostka obce poďakovala poslancom OZ za účasť a 25. zasadnutie obecného zastupiteľstva
ukončila.

Ing. Katarína Bruchatá
prednostka obce

Erika Nemešová
starostka obce

Overovatelia zápisnice:

Ing. Mária Malinková

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

Ing. Dušan Páleník

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

Zapísal: Glos Michal

