Zápisnica
z 28. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Prašice, konaného dňa 29.10.2018
Prítomní poslanci a hostia podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, schválenie programu zasadnutia OZ
3. Správa o výchovnovzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ a jej výsledkoch v zmysle vyhlášky MŠ SR
č.9/2006 v znení neskorších predpisov
4. Návrh na úpravu rozpočtu obce – rozpočtové opatrenia
5. Schválenie programového rozpočtu obce na rok 2019 a na roky 2020 a 2021
6. Správa hlavnej kontrolórky obce
7. Návrh VZN č. 3/2018 ktorým sa určujú podmienky odvádzania odpadových vôd verejnou
kanalizáciou
8. Návrh VZN č. 4/2018 o určení podrobnosti financovania a výšky finančných prostriedkov určených
na mzdy a prevádzku dieťaťa MŠ a dieťa školského zariadenia na území obce
9. Schválenie Plánu obnovy verejnej kanalizácie pre Verejnú kanalizáciu a ČOV Prašice
10. Schválenie „Programu odpadového hospodárstva obce Prašice na roky 2016-20120“
11. Vyhodnotenie volebného programu starostky obce
12. Rôzne
Návrh na predaj pozemkov občanom obce a vlastníkom rekreačných chát
13. Diskusia a interpelácia poslancov
14. Záver
K bodu č.1 Otvorenie zasadnutia
Starostka obce Erika Nemešová privítala poslancov obecného zastupiteľstva, hlavnú kontrolórku obce a
pracovníkov OcÚ. Konštatovala, že 28. rokovania OZ sa zúčastňuje 6 poslancov, takže obecné zastupiteľstvo
je uznášania schopné. Poslanec Ing. Páleník svoju neúčasť ospravedlnil.
K bodu č.2 Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, schválenie programu zasadnutia OZ
Zapisovateľ : Ing. Katarína Bruchatá
Overovatelia zápisnice: Mgr. Grežďo, Ing. Bruchatý
Starostka obce predložila návrh programu 28. 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. 386/2018
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 28. rokovania OZ nasledovne
Prítomnosť /Kvórum/: 6/4
Hlasovanie:

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

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:

Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, schválenie programu zasadnutia OZ
3. Správa o výchovnovzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ a jej výsledkoch v zmysle vyhlášky MŠ SR
č.9/2006 v znení neskorších predpisov
4. Návrh na úpravu rozpočtu obce – rozpočtové opatrenia
5. Schválenie programového rozpočtu obce na rok 2019 a na roky 2020 a 2021
6. Správa hlavnej kontrolórky obce
7. Návrh VZN č. 3/2018 ktorým sa určujú podmienky odvádzania odpadových vôd verejnou
kanalizáciou
8. Návrh VZN č. 4/2018 o určení podrobnosti financovania a výšky finančných prostriedkov
určených na mzdy a prevádzku dieťaťa MŠ a dieťa školského zariadenia na území obce
9. Schválenie Plánu obnovy verejnej kanalizácie pre Verejnú kanalizáciu a ČOV Prašice
10. Schválenie „Programu odpadového hospodárstva obce Prašice na roky 2016-20120“
11. Vyhodnotenie volebného programu starostky obce
12. Rôzne
Návrh na predaj pozemkov občanom obce a vlastníkom rekreačných chát
13. Diskusia a interpelácia poslancov
14. Záver

K bodu č . 3 Správa o výchovnovzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ a jej výsledkoch v zmysle vyhlášky MŠ SR
č.9/2006 v znení neskorších predpisov
Mgr. Mik, riaditeľ ZŠ s MŠ Prašice predložil poslancom správu o výchovnovzdelávacej činnosti ZŠ
s MŠ, jej výsledkoch a podmienkach MŠ za škol. rok 2017/2018 podľa § 5 ods. 7 písm.f) a § 14 ods. 5 písm.
e) zákona NR SR č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zmien a doplnkov. V zmysle cit. zákona a podľa Vyhlášky MŠ SR č.9/2006 v znení Metodického
usmernenia MŠ SR č. 10/2006-R predložil zriaďovateľovi zosumarizovanú správu o práci MŠ, ktorá je
zapojená do štátneho vzdelávacieho programu, školského vzdelávacieho programu „Za bránou čarovného
stromu“ a podľa plánu práce školy sa zameriavali na rozvoj kompetencií detí v oblastiach : komunikačné
kompetencie, matematické kompetencie a kompetencie v oblasti vedy a techniky, digitálne kompetencie,
kompetencie učiť sa, riešiť problémy, tvorivé a kritické myslenie, sociálne a personálne kompetencie,
občianske kompetencie a pracovné kompetencie. Správa je súčasťou zápisnice.
Poslanci vzali správu na vedomie.
Uznesenie č. 387/2018
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 o výchovnovzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ a jej výsledkoch v zmysle vyhlášky MŠ SR č.9/2006 v znení
neskorších predpisov
Prítomnosť /Kvórum/: 6/4
Hlasovanie:

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

K bodu č . 4 Návrh na úpravu rozpočtu obce – rozpočtové opatrenie č. XIII/2018
Ing. Bruchatá, prednostka obecného úradu predložila na schválenie rozpočtové opatrenie č.. XIII/2018.
Dokumenty boli poslancom zaslané elektronicky. K predloženému materiálu poslanci nemali žiadne dotazy
ani pripomienky.
K rozpočtovému opatreniu podala svoje stanovisko Ing. Mária Hrubá, hlavná kontrolórka obce.
Starostka obce dala o rozpočtovom opatrení č. XIII/2018 hlasovať:
Uznesenie č. 388/2018
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 hlavnej kontrolórky obce k rozpočtovému opatreniu č. XIII/2018

schvaľuje:
-

rozpočtové opatrenie č. XIII /2018 s nasledovnými zmenami

Prítomnosť /Kvórum/: 6/4
Hlasovanie:

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

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. XIII/2018 - REKAPITULÁCIA

Schválený
rozpočet
1 420 830,00
13 600,00
360,00
113 455,00
200,00

Upravený
rozpočet
1 477 920,00
66 400,00
86 085,00
115 365,00
200,00

Rozpočtové
opatrenie č.
XIII/2018
Zvýšenie
+
37 425,00
16 300,00
0,00
0,00
0,00

1 548 445,00

1 745 970,00

53 725,00

PRÍJMY
Bežné
Kapitálové
Finančné operácie
Základná škola – bežné
Základná škola - fin. oper.

CELKOM

Rozpočtové
opatrenie č.
ROZPOČET po
XIII/2018
rozpočtovom
Zníženie
opatrení
č. XIII/2018
980,00
1 514 365,00
0,00
82 700,00
0,00
86 085,00
0,00
115 365,00
0,00
200,00

980,00

1 798 715,00
1 798 715,00

Schválený
rozpočet
542 570,00
75 035,00
90 200,00
820 540,00
20 100,00

Upravený
rozpočet
575 565,00
190 030,00
84 745,00
855 630,00
16 945,00

Rozpočtové
opatrenie č.
XIII/2018
Zvýšenie
+
27 675,00
9 110,00
0,00
0,00
0,00

1 548 445,00

1 722 915,00

36 785,00

VÝDAVKY
Bežné
Kapitálové
Finančné operácie
Základná škola – bežné
Základná škola - kapitálové

CELKOM

Rozpočtové
opatrenie č.
ROZPOČET po
XIII/2018
rozpočtovom
Zníženie
opatrení
č. XIII/2018
8 300,00
594 940,00
16 660,00
182 480,00
0,00
84 745,00
0,00
855 630,00
0,00
16 945,00

24 960,00

1 734 740,00
1 734 740,00

Rozpočet po rozp. opatr. č. XIII/2018
Príjmy

1 798 715,00

Výdavky
Rozdiel: + prebytok

1 734 740,00
63 975,00 63 975,00

Bežný rozpočet:
Príjmy
Výdavky
Rozdiel: + prebytok

1 629 730,00
1 450 570,00
179 160,00

Kapitálový rozpočet:
Príjmy
Výdavky
Rozdiel: - schodok

82 700,00
199 425,00
-116 725,00

FO rozpočet:
Príjmy
Výdavky
Rozdiel: + prebytok

86 285,00
84 745,00
1 540,00

K bodu č .5 Schválenie programového rozpočtu obce na rok 2019 a na roky 2020 a 2021

Ing. Katarína Bruchatá predniesla na schválenie návrh rozpočtu obce na roky 2019,2020,2021.
Informovala, že navrhnutý rozpočet je vyrovnaný a sú v ňom zapracované požiadavky na menšie investičné
akcie obce. Rozpočet bol zverejnený a taktiež zaslaný poslancom emailom. K Programovému rozpočtu sa
vyjadrila aj hlavná kontrolórka obce, ktorá nemala žiadne výhrady ani pripomienky. Poslanci vzali návrh
programového rozpočtu na roky 2016, 2017, 2018, 2018 na vedomie a taktiež správu hlavnej kontrolórky k
programovému rozpočtu. Následne starostka dala hlasovať o návrhu programového rozpočtu na rok 2019,
2020 a 2021:

Uznesenie č. 389/2018
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 hlavnej kontrolórky k programovému rozpočtu obce Prašice na roky 2016, 2017,
2018, 2018, 2019, 2020 a 2021
návrh programovému rozpočtu obce Prašice na roky 2016, 2017, 2018, 2018, 2019, 2020 a 2021

schvaľuje:
viacročný programový rozpočet obce Prašice na roky 2019, 2020 a 2021 nasledovne:

Prítomnosť /Kvórum/: 6/4
Hlasovanie:

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

CELKOVÁ BILANCIA NÁVRHU PROGRAMOVÉHO
ROZPOČTU OBCE PRAŠICE NA
ROKY 2016, 2017, 2018, 2018, 2019, 2020, 2021

Príjmy
REKAPITULÁCIA ROZPOČT.
ZDROJOV CELKOM
Ekon. klasifikácia

Rok 2016

Rok 2017

Názov

Skutočnosť

Skutočnosť

b

v EUR
1

v EUR
2

a

Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Príjmové finančné operácie

1 437 155,00
212 295,00
69 148,00

1 452 806,00
45 573,00
66 824,00

Rozpočtové príjmy obce spolu:
Mimorozpočtové príjmy obce:
Mimorozpočtové príjmy ZŠ:

1 718 598,00
11 126,00
62 984,00

1 565 203,00
2 884,00
65 640,00

PRÍJMY CELKOM:

1 792 708,00

1 633 727,00

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2018

Rok 2019

Schválený
rozpočet
v EUR
3

Očakávaná Odporúčané
skutočnosť
schváliť
v EUR
v EUR
4
5

Rok 2020

Rok 2021

Návrh

Návrh

v EUR
6

v EUR
7

1 534
285,00
13 600,00
560,00

1 629
660,00
82 700,00
86 285,00

1 735
280,00
15 000,00
3 540,00

1 785
220,00
0,00
200,00

1 851
215,00
0,00
200,00

1 548
445,00
0,00
0,00
1 548
445,00

1 798
645,00
0,00
0,00
1 798
645,00

1 753
820,00
0,00
0,00
1 753
820,00

1 785
420,00
0,00
0,00
1 785
420,00

1 851
415,00
0,00
0,00
1 851
415,00

Rok 2018

Rok 2018

Rok 2019

Rok 2020

Rok 2021

Schválený
rozpočet
v EUR
3

Očakávaná Odporúčané
skutočnosť
schváliť
v EUR
v EUR
4
5

Návrh

Návrh

v EUR
6

v EUR
7

Výdavky
REKAPITULÁCIA ROZPOČT.
VÝDAVKOV CELKOM
Ekon. klasifikácia

Názov

Skutočnosť

Skutočnosť

a

b

v EUR
1

v EUR
2

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Výdavkové finančné operácie

1 249 263,00
304 423,00
89 158,00

1 275 419,00
112 514,00
89 710,00

1 363
1 452
110,00
490,00
95 135,00 199 425,00
90 200,00 84 745,00

1 627
875,00
49 300,00
76 645,00

1 655
465,00
2 300,00
69 970,00

1 727
490,00
2 300,00
70 515,00

Rozpočtové výdavky obce spolu:
Mimorozpočtové výdavky obce:
Mimorozpočtové výdavky ZŠ:

1 642 844,00
9 800,00
62 785,00

1 477 643,00
0,00
65 565,00

VÝDAVKY CELKOM:

1 715 429,00

1 543 208,00

75 754,00

87 560,00

1 525,00

2 959,00

ROZDIEL- rozpočtový: (+prebytok/schodok)
ROZDIEL- mimorozpočtový:
(+prebytok/-schodok)

1 548
445,00
0,00
0,00
1 548
445,00

1 736
660,00
0,00
0,00
1 736
660,00

1 753
820,00
0,00
0,00
1 753
820,00

1 727
735,00
0,00
0,00
1 727
735,00

1 800
305,00
0,00
0,00
1 800
305,00

0,00 61 985,00

0,00 57 685,00 51 110,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

K bodu č . 6 Správy hlavnej kontrolórky obce Prašice
Ing. Hrubá , hlavná kontrolórka obce predniesla poslancom správy z kontrolnej činnosti a to: Správu č. 8 kontrola dodržiavania všeobecno-záväzných právnych predpisov a interných predpisov pri prijímaní detí do
materskej školy a Správu č. 9 –kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom obce zameraná na postupy pri
prevodoch nehnuteľného majetku v roku 2017. V tejto kontrole doporučila zrušiť vlastné uznesenie č.
263/2017 prijaté na 17. rokovaní Obecného zastupiteľstva v Prašiciach dňa 27.4.2017, ktorým bol schválený
odpredaj pozemku parc. č. 3553/23, zast. pl. a nádvoria vo výmere 65 m2 pre Slovácke vodárny a kanalizace,
a.s., so sídlom Za Olšávkou č. 290, Uherské Hradište, nakoľko uvedená spoločnosť pozemok pod svojim
rekreačným zariadením neodkúpila. Uznesenie je potrebné zrušiť do 30.6.2019.
Poslanci vzali správy na vedomie.
Uznesenie č. 390/2018
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 č. 8 z kontrolnej činnosti - kontrola dodržiavania všeobecno-záväzných právnych
predpisov a interných predpisov pri prijímaní detí do materskej školy
Správu č. 9 z kontrolnej činnosti – kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom obce
zameraná na postupy pri prevodoch nehnuteľného majetku v roku 2017

Prítomnosť /Kvórum/: 6/4
Hlasovanie:

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

K bodu č . 7 Návrh VZN č. 3/2018, ktorým sa určujú podmienky odvádzania odpadových vôd verejnou
kanalizáciou
Zodpovedná pracovníčka, Lýdia Miková predložila poslancom na schválenie návrh VZN č. 3/2018, ktorým sa
určujú podmienky odvádzania odpadových vôd verejnou kanalizáciou.
Starostka dala o predloženom návrhu VZN hlasovať:
Uznesenie č. 391/2018
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. 3/2018, ktorým sa určujú podmienky odvádzania odpadových vôd verejnou kanalizáciou
Prítomnosť /Kvórum/: 6/4
Hlasovanie:

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

K bodu č . 8 Návrh VZN č. 4/2018 o určení podrobnosti financovania a výšky finančných prostriedkov
určených na mzdy a prevádzku dieťaťa MŠ a dieťa školského zariadenia na území obce
Ing. Bruchatá predložila poslancom na schválenie Návrh VZN č. 4/2018 o určení podrobnosti financovania
a výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku dieťaťa MŠ a dieťa školského zariadenia na
území obce. Starostka dala o predloženom návrhu VZN hlasovať:
Uznesenie č. 392/2018
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. 4/2018 o určení podrobnosti financovania a výšky finančných prostriedkov určených na mzdy
a prevádzku dieťaťa MŠ a dieťa školského zariadenia na území obce
Prítomnosť /Kvórum/: 6/4
Hlasovanie:

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

K bodu č . 9 Schválenie Plánu obnovy verejnej kanalizácie pre Verejnú kanalizáciu a ČOV Prašice
Starostka obce predložila poslancom na schválenie Plán obnovy verejnej kanalizácie pre Verejnú
kanalizáciu a ČOV Prašice na obdobie rokov 2018 – 2028.
Starostka dala o predloženom návrhu Plánu obnovy verejnej kanalizácie hlasovať:
Uznesenie č. 393/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
schvaľuje:
Plán obnovy verejnej kanalizácie pre Verejnú kanalizáciu a ČOV Prašice
Prítomnosť /Kvórum/: 6/4
Hlasovanie:

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

K bodu č . 10 Schválenie „Programu odpadového hospodárstva obce Prašice na roky 2016-2020“
Starostka obce predložila poslancom na schválenie „Program odpadového hospodárstva obce Prašice na roky
2016-2020“. Tento dokument bol schválený Okresným úradom Topoľčany – odbor starostlivosti o životné
prostredie. Starostka obce dala o predloženom dokumente hlasovať:

Uznesenie č. 394/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
schvaľuje:
Program odpadového hospodárstva obce Prašice na roky 2016-2020“
Prítomnosť /Kvórum/: 6/4
Hlasovanie:

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

K bodu č . 11 Vyhodnotenie volebného programu starostky obce
Starostka obce predložila poslancom „Vyhodnotenie volebného programu starostky obce“ za končiace sa
druhé volebné obdobie.
Poslanci vzali správu vyhodnotenie na vedomie.
Uznesenie č. 395/2018
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:
Vyhodnotenie volebného programu starostky obce
Prítomnosť /Kvórum/: 6/4
Hlasovanie:

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

K bodu č . 12 Rôzne Návrh na predaj pozemkov občanom obce a vlastníkom rekreačných chát
1.Starostka obce predložila poslancom návrh predaj pozemku v zmysle v §9a) ods. 8 písm. e) zákona č.
138/91 Zb. o majetku obcí v znení v znení neskorších zmien pre vlastníkov rodinného domu a uzatvorenie
kúpnej zmluvy v 1/rade pre Jozefa Grežďu, rod. Grežďu, nar. 16.8.1937, trvale bytom Nemečkovská cesta
284/19, Prašice, v 2/rade pre Andreja Grežďu, rod. Grežďu, nar. 8.4.1971, trvale bytom Laurinská 211/10,
Staré mesto – Bratislava a v 3/rade pre Hanu Bartovú, rod. Grežďovú, nar. 17.3.1968, bytom Nemečkovská
cesta 284/19, Prašice a to podľa registra CKN ako parc. č. 3136/74 t.t.p. vo výmere 535 m2, ktorej je
predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a odpredáva ju za cenu 2 €/m2 pre kupujúceho v 1/rade
v podiele 4/6-iny za sumu 713,36 €, pre kupujúceho v 2/rade v podiele 1/6-iny za sumu 178,32 € a pre
kupujúceho v 3/rade v podiele 1/6-iny za sumu 178,32 €, čo predstavuje celkove čiastku 1070 €. Predmetný
pozemok tvorí priľahlý pozemok k pozemkom vo vlastníctve nadobúdateľa a tieto svojim umiestnením
a využitím tvoria nedeliteľný celok so stavbou hlavnou
Odôvodnenie:
- pozemok majú doterajší užívatelia resp. ich právni predchodcovia v nepretržitej držbe viac
ako 50 rokov
- pozemok sa nachádzajú v neprístupnom teréne na konci záhrad žiadateľov
- pozemok je v svahovitom teréne poľnohospodársky nevyužiteľné, ak by ich uvedení žiadatelia
neudržiavali, zarástli by krovím a burinou
Následne dala starostka o návrhu hlasovať:

Uznesenie č. 396/2018
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 v §9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v znení v znení
neskorších zmien pre vlastníkov rodinného domu a uzatvorenie kúpnej zmluvy v 1/rade pre Jozefa Grežďu,
rod. Grežďu, nar. 16.8.1937, trvale bytom Nemečkovská cesta 284/19, Prašice, v 2/rade pre Andreja Grežďu,
rod. Grežďu, nar. 8.4.1971, trvale bytom Laurinská 211/10, Staré mesto – Bratislava a v 3/rade pre Hanu
Bartovú, rod. Grežďovú, nar. 17.3.1968, bytom Nemečkovská cesta 284/19, Prašice a to podľa registra CKN
ako parc. č. 3136/74 t.t.p. vo výmere 535 m2, ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a
odpredáva ju za cenu 2 €/m2 pre kupujúceho v 1/rade v podiele 4/6-iny za sumu 713,36 €, pre kupujúceho
v 2/rade v podiele 1/6-iny za sumu 178,32 € a pre kupujúceho v 3/rade v podiele 1/6-iny za sumu 178,32 €,
čo predstavuje celkove čiastku 1070 €. Predmetný pozemok tvorí priľahlý pozemok k pozemkom vo
vlastníctve nadobúdateľa a tieto svojim umiestnením a využitím tvoria nedeliteľný celok so stavbou hlavnou
Odôvodnenie:
- pozemok majú doterajší užívatelia resp. ich právni predchodcovia v nepretržitej držbe viac
ako 50 rokov
- pozemok sa nachádzajú v neprístupnom teréne na konci záhrad žiadateľov
- pozemok je v svahovitom teréne poľnohospodársky nevyužiteľné, ak by ich uvedení žiadatelia
neudržiavali, zarástli by krovím a burinou
Všetci /Kvórum/: 7/5
Hlasovanie:

5/ Mgr. Marková, Ing. Bruchatý,
Ing. Michalka, , Ing. Hrutka, Ing. Malinková/
proti:
0
zdržal sa: 1 / Mgr. Grežďo/
za:

2.Starostka obce predložila poslancom návrh predaj pozemku v zmysle v §9a) ods. 8 písm. e) zákona č.
138/91 Zb. o majetku obcí v znení v znení neskorších zmien pre vlastníka rodinného domu a uzatvorenie
kúpnej zmluvy pre Zuzanu Petrusovú, rod. Grežďovú, nar. 17.5.1975, bytom Nemečkovská cesta 286/21,
Prašice a to podľa registra CKN ako parc. č. 3136/75 t.t.p. vo výmere 71 m2, ktorej je predávajúci výlučným
vlastníkom v podiele 1/1 a odpredáva ju za cenu 2 €/m2, čo predstavuje čiastku 142 €. Predmetný pozemok
tvorí priľahlý pozemok k pozemkom vo vlastníctve nadobúdateľa a tieto svojim umiestnením a využitím
tvoria nedeliteľný celok so stavbou hlavnou
Odôvodnenie:
- pozemok má doterajší užívateľ resp. jeho právni predchodcovia v nepretržitej držbe viac
ako 50 rokov
- pozemok sa nachádzajú v neprístupnom teréne na konci záhrady žiadateľa
- pozemok je v svahovitom teréne poľnohospodársky nevyužiteľné, ak by ich uvedení žiadateľ
neudržiaval, zarástol by krovím a burinou
.
Následne dala starostka obce o návrhu hlasovať:

Uznesenie č. 397/2018
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 v §9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v znení v znení
neskorších zmien pre vlastníka rodinného domu a uzatvorenie kúpnej zmluvy pre Zuzanu Petrusovú, rod.
Grežďovú, nar. 17.5.1975, bytom Nemečkovská cesta 286/21, Prašice a to podľa registra CKN ako parc. č.
3136/75 t.t.p. vo výmere 71 m2, ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a odpredáva ju za
cenu 2 €/m2, čo predstavuje čiastku 142 €. Predmetný pozemok tvorí priľahlý pozemok k pozemkom vo
vlastníctve nadobúdateľa a tieto svojim umiestnením a využitím tvoria nedeliteľný celok so stavbou hlavnou
Odôvodnenie:
- pozemok má doterajší užívateľ resp. jeho právni predchodcovia v nepretržitej držbe viac
ako 50 rokov
- pozemok sa nachádzajú v neprístupnom teréne na konci záhrady žiadateľa
- pozemok je v svahovitom teréne poľnohospodársky nevyužiteľné, ak by ich uvedení žiadateľ
neudržiaval, zarástol by krovím a burinou
Všetci /Kvórum/: 7/5
Hlasovanie:

5/ Mgr. Marková, Ing. Bruchatý,
Ing. Michalka, , Ing. Hrutka, Ing. Malinková/
proti:
0
zdržal sa: 1 / Mgr. Grežďo/
za:

3. Starostka obce predložila poslancom návrh predaj pozemku v zmysle v §9a) ods. 8 písm. e) zákona č.
138/91 Zb. o majetku obcí v znení v znení neskorších zmien pre vlastníka rodinného domu a uzatvorenie
kúpnej zmluvy pre Stanislava Paluša, rod. Paluša, nar. 13.9.1938 a manž. Máriu Palušovú, rod. Janíkovú,
nar. 3.5.1945, bytom Nemečkovská cesta 282, Prašice a to podľa registra CKN ako parc. č. 3136/76 t.t.p. vo
výmere 886 m2, ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a odpredáva ju za cenu 2 €/m2, čo
predstavuje čiastku 1772 €. Predmetný pozemok tvorí priľahlý pozemok k pozemkom vo vlastníctve
nadobúdateľa a tieto svojim umiestnením a využitím tvoria nedeliteľný celok so stavbou hlavnou
Odôvodnenie:
- pozemok majú doterajší užívatelia resp. ich právni predchodcovia v nepretržitej držbe viac
ako 50 rokov
- pozemok sa nachádzajú v neprístupnom teréne na konci záhrad žiadateľov
- pozemok je v svahovitom teréne poľnohospodársky nevyužiteľné, ak by ich uvedení žiadatelia
neudržiavali, zarástli by krovím a burinou
Následne dala starostka obce o návrhu hlasovať:
Uznesenie č. 398/2018
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 v §9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v znení v znení
neskorších zmien pre vlastníka rodinného domu a uzatvorenie kúpnej zmluvy pre Stanislava Paluša, rod.
Paluša, nar. 13.9.1938 a manž. Máriu Palušovú, rod. Janíkovú, nar. 3.5.1945, bytom Nemečkovská cesta 282,
Prašice a to podľa registra CKN ako parc. č. 3136/76 t.t.p. vo výmere 886 m2, ktorej je predávajúci
výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a odpredáva ju za cenu 2 €/m2, čo predstavuje čiastku 1772 €. Predmetný

pozemok tvorí priľahlý pozemok k pozemkom vo vlastníctve nadobúdateľa a tieto svojim umiestnením
a využitím tvoria nedeliteľný celok so stavbou hlavnou.
Odôvodnenie:
- pozemok majú doterajší užívatelia resp. ich právni predchodcovia v nepretržitej držbe viac
ako 50 rokov
- pozemok sa nachádzajú v neprístupnom teréne na konci záhrad žiadateľov
- pozemok je v svahovitom teréne poľnohospodársky nevyužiteľné, ak by ich uvedení žiadatelia
neudržiavali, zarástli by krovím a burinou
Všetci /Kvórum/: 7/5
Hlasovanie:

5/ Mgr. Marková, Ing. Bruchatý,
Ing. Michalka, , Ing. Hrutka, Ing. Malinková/
proti:
0
zdržal sa: 1 / Mgr. Grežďo/
za:

4. 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
Mirka Horňáčeka, rod. Horňáčeka, nar.10.10.1964 a manž. Zuzanu Horňáčekovú, rod. Kikovú, nar.
17.9.1967, trvale bytom P.O. Hviezdoslava 2773/72, Topoľčany a to podľa registra CKN ako parc. 3544/1
t.t.p. vo výmer 20 383 m2 , ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného
GP č. 48243337-137/2018 ide o novozakreslenú parc. č. 3544/155 t.t.p. vo výmere 154 m2 , ktorú obec
odpredáva za cenu 7 €/m2, čo predstavuje čiastku 1078 €. 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. 399/2018
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 Mirka Horňáčeka, rod. Horňáčeka, nar.10.10.1964
a manž. Zuzanu Horňáčekovú, rod. Kikovú, nar. 17.9.1967, trvale bytom P.O. Hviezdoslava 2773/72,
Topoľčany a to podľa registra CKN ako parc. 3544/1 t.t.p. vo výmer 20 383 m2 , ktorej je predávajúci
výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 48243337-137/2018 ide o novozakreslenú
parc. č. 3544/155 t.t.p. vo výmere 154 m2 , ktorú obec odpredáva za cenu 7 €/m2, čo predstavuje čiastku
1078 €. Predmetný pozemok tvorí priľahlý pozemok k pozemkom vo vlastníctve nadobúdateľa a tieto svojim
umiestnením a využitím tvoria nedeliteľný celok so stavbou hlavnou
Prítomnosť /Kvórum/: 6/4
Hlasovanie:

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

5. 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
Ľubomíra Mikuláša, rod. Mikuláša, nar.27.6.1960 a manž. Mgr. Ivetu Mikulášovú, rod. Michalíkovú, nar.
6.4.1964, trvale bytom Streďanská 2617/37, Topoľčany a to podľa registra CKN ako parc. 3548/1 ostatné
plochy vo výmer 52 309 m2 , ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa
vypracovaného GP č. 48243337-149/2018 ide o novozakreslené parc. č. 3548/326 ostatné plochy vo výmere
365 m2 a parc. č. 3548/327 ostatné plochy vo výmere 28 m2, ktoré obec odpredáva za cenu 7 €/m2, čo
predstavuje čiastku 2751 €. Predmetné pozemky tvoria priľahlé pozemky 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. 400/2018
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 Ľubomíra Mikuláša, rod. Mikuláša, nar.27.6.1960
a manž. Mgr. Ivetu Mikulášovú, rod. Michalíkovú, nar. 6.4.1964, trvale bytom Streďanská 2617/37,
Topoľčany a to podľa registra CKN ako parc. 3548/1 ostatné plochy vo výmer 52 309 m2 , ktorej je
predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 48243337-149/2018 ide
o novozakreslené parc. č. 3548/326 ostatné plochy vo výmere 365 m2 a parc. č. 3548/327 ostatné plochy vo
výmere 28 m2, ktoré obec odpredáva za cenu 7 €/m2, čo predstavuje čiastku 2751 €. Predmetné pozemky
tvoria priľahlé pozemky k pozemkom vo vlastníctve nadobúdateľa a tieto svojim umiestnením a využitím
tvoria nedeliteľný celok so stavbou hlavnou.
Prítomnosť /Kvórum/: 6/4
Hlasovanie:

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

6. 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
Zuzanu Golskú, rod. Golskú, nar.27.4.1979, trvale bytom J. Alexyho 2704/12, Topoľčany a to podľa registra
CKN ako parc. 3548/1 ostatné plochy vo výmer 52 309 m2 a parc. 3548/321 ostatné plochy vo výmere 169
m2 , ktorých je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 48243337131/2018 ide o novozakreslené parc. č. 3548/324 ostatné plochy vo výmere 130 m2 a parc. č. 3548/325
ostatné plochy vo výmere 149 m2, ktoré obec odpredáva za cenu 7 €/m2, čo predstavuje čiastku 1953 €.
Predmetné pozemky tvoria priľahlé pozemky 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. 401/2018
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 Zuzanu Golskú, rod. Golskú, nar.27.4.1979, trvale
bytom J. Alexyho 2704/12, Topoľčany a to podľa registra CKN ako parc. 3548/1 ostatné plochy vo výmer
52 309 m2 a parc. 3548/321 ostatné plochy vo výmere 169 m2 , ktorých je predávajúci výlučným vlastníkom
v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 48243337-131/2018 ide o novozakreslené parc. č. 3548/324
ostatné plochy vo výmere 130 m2 a parc. č. 3548/325 ostatné plochy vo výmere 149 m2, ktoré obec
odpredáva za cenu 7 €/m2, čo predstavuje čiastku 1953 €. Predmetné pozemky tvoria priľahlé pozemky k
pozemkom vo vlastníctve nadobúdateľa a tieto svojim umiestnením a využitím tvoria nedeliteľný celok so
stavbou hlavnou.
Prítomnosť /Kvórum/: 6/4
Hlasovanie:
za:
6/ Mgr. Marková, Ing. Bruchatý, Mgr. Grežďo,
Ing. Michalka, , Ing. Hrutka, Ing. Malinková/
proti:
0
zdržal sa: 0

K bodu č.13 Diskusia a interpelácia poslancov
Poslanec Ing. Roman Bruchatý vzniesol dotaz ohľadom nepostačujúcej kapacity školskej jedálne
vzhľadom na možnosť bezplatného stravovania žiakov od 1.1.2019. Navrhol ako alternatívu zistiť cenu
kontajnerovej stavby resp. jej veľkosť a hygienické podmienky pre takýto spôsob stravovania žiakov.
Starostka obce informovala, že obec má vypracovanú projektovú dokumentáciu na výstavbu vlastnej kuchyne
i s jedálňou a prístavbou jednej triedy materskej školy. Pre tento účel boli kúpené i pozemky. Bude však
záležať od toho, či bude vyhlásená výzva na získanie dotácií na rozšírenie kapacity školských jedální. Ďalším
problémom bude získanie kvalifikovaných pracovných síl do kuchyne, s ktorými je už teraz problém.
Poslankyňa Ing. Mária Malinková sa informovala, ako pokračuje rekonštrukcia požiarnej zbrojnice a najmä
kedy bude odstránený drevený prístrešok pred touto budovou. Starostka odpovedala, že práce na požiarnej
zbrojnici finišujú a čo sa jedná prístrešku, treba túto otázku položiť prítomnému Jozefovi Kišacovi. P. Kišac
uviedol, že sa k tomu nebude vyjadrovať, nakoľko prístrešok je majetkom obce, nakoľko mu bol podľa neho
prenajatý nebytový priestor. Starostka obce mu odpovedala, že prečo potom strechu z prístrešku už
zdemontoval a prístrešok ponúka na stránke Bazos.sk.
P. Kišac konštatoval, že na požiarnej zbrojnici výmena okien nespĺňa energetický certifikát.
K bodu č. 14 Záver
Na záver starostka obce poďakovala poslancom OZ za účasť a 28. zasadnutie obecného zastupiteľstva
ukončila.

Ing. Katarína Bruchatá
prednostka obce

Erika Nemešová
starostka obce

Overovatelia zápisnice:
Ing. Roman Bruchatý

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

Mgr. Pavol Grežďo

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

Zapísal: Ing. Bruchatá

