Zápisnica
zo 5. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Prašice, konaného dňa 20.6.2019
Prítomní poslanci a hostia podľa prezenčnej listiny

Program:
1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Rozpočtové opatrenia obce
4. Návrh záverečného účtu obce Prašice za rok 2018
5. Návrh plánu prace hlavnej kontrolórky obce na II. polrok
6. Návrh VZN č. 1/2019 o určení výšky finančných príspevkov v školách a školských zariadeniach
zriadených obcou Prašice
7. Návrh dodatku č.1 k VZN č.3/2018 , ktorým sa určujú podmienky odvádzania odpadových vôd
verejnou kanalizáciou množstvo odvádzaných odpadových vôd
8. Rôzne
- Žiadosť ZŠsMŠ o príspevok na stravu deti v školskom roku 2019/2020
- Žiadosť ZŠsMŠ o príspevok na cestovné pre dochádzajúcich žiakov
- Návrh zmluvy o zriadení vecného bremena na stavbu: „ Prašice, chodník k cintorínu“
- Návrh darovacej zmluvy
- Návrh na odkúpenie pozemku v okolí rekreačnej chaty
- Vyhlásenie zámeru a spôsobu predaja a prenájmu majetku vo vlastníctve Obce Prašice
- Žiadosť kynologického klubu Prašice o presun finančných prostriedkov v rámci pridelenej
dotácie
- Návrh na vymenovanie veliteľa DHZ Prašice
- Návrh na odňatie futbalových kabín zo správy ZŠsMŠ
9. Diskusia a interpelácia poslancov
10. Návrh na uznesenie, ukončenie zasadnutia
K bodu č.1 Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Starostka obce Erika Nemešová privítala poslancov obecného zastupiteľstva a ostatných prítomných.
Konštatovala, že 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zúčastňuje 6 poslancov, takže obecné
zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Starostka obce za overovateľov zápisnice určila poslancov Pavla Laciku, Ing. Máriu Malinkovú
Za zapisovateľa určila Michala Glosa
K bodu č.2 Schválenie programu zasadnutia
Starostka navrhla, aby sa rokovanie riadilo ďalej týmto programom:
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia
Rozpočtové opatrenia obce
Návrh záverečného účtu obce Prašice za rok 2018
Návrh plánu prace hlavnej kontrolórky obce na II. polrok
Návrh VZN č. 1/2019 o určení výšky finančných príspevkov v školách a školských zariadeniach
zriadených obcou Prašice
7. Návrh dodatku č.1 k VZN č.3/2018 , ktorým sa určujú podmienky odvádzania odpadových vôd
verejnou kanalizáciou množstvo odvádzaných odpadových vôd
8. Rôzne
- Žiadosť ZŠsMŠ o príspevok na stravu deti v školskom roku 2019/2020

Žiadosť ZŠsMŠ o príspevok na cestovné pre dochádzajúcich žiakov
Návrh zmluvy o zriadení vecného bremena na stavbu: „ Prašice, chodník k cintorínu“
Návrh darovacej zmluvy
Návrh na odkúpenie pozemku v okolí rekreačnej chaty
Vyhlásenie zámeru a spôsobu predaja a prenájmu majetku vo vlastníctve Obce Prašice
Žiadosť kynologického klubu Prašice o presun finančných prostriedkov v rámci pridelenej
dotácie
- Návrh na vymenovanie veliteľa DHZ Prašice
- Návrh na odňatie futbalových kabín zo správy ZŠsMŠ
9. Diskusia a interpelácia poslancov
10. Návrh na uznesenie, ukončenie zasadnutia
-

Starostka vyzvala poslancov na doplnenie programu 5. zasadnutia OZ. Poslanci nemali žiadne pripomienky
a nedoplnili žiadny bod programu a nenavrhli zmeny . Následne dala starostka obce o návrhu programu
hlasovať.
Uznesenie č. 58/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
Schvaľuje:
program 5.rokovania OZ nasledovne
Program:
Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia
Rozpočtové opatrenia obce
Návrh záverečného účtu obce Prašice za rok 2018
Návrh plánu prace hlavnej kontrolórky obce na II. polrok
Návrh VZN č. 1/2019 o určení výšky finančných príspevkov v školách a školských
zariadeniach zriadených obcou Prašice
7. Návrh dodatku č.1 k VZN č.3/2018 , ktorým sa určujú podmienky odvádzania odpadových
vôd verejnou kanalizáciou množstvo odvádzaných odpadových vôd
8. Rôzne
Žiadosť ZŠsMŠ o príspevok na stravu deti v školskom roku 2019/2020
Žiadosť ZŠsMŠ o príspevok na cestovné pre dochádzajúcich žiakov
Návrh zmluvy o zriadení vecného bremena na stavbu: „ Prašice, chodník k cintorínu“
Návrh darovacej zmluvy
Návrh na odkúpenie pozemku v okolí rekreačnej chaty
Vyhlásenie zámeru a spôsobu predaja a prenájmu majetku vo vlastníctve Obce Prašice
Žiadosť kynologického klubu Prašice o presun finančných prostriedkov v rámci pridelenej
dotácie
Návrh na vymenovanie veliteľa DHZ Prašice
Návrh na odňatie futbalových kabín zo správy ZŠsMŠ
9. Diskusia a interpelácia poslancov
10. Návrh na uznesenie, ukončenie zasadnutia
1.
2.
3.
4.
5.
6.

-

Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/6/4
Hlasovanie:

/ Mgr. Marková, Detko, Šimon, Lacika
Ing. Malinková, , Ing. Hrutka/
proti:
0
zdržal sa: 0
za:

K bodu č.3 Rozpočtové opatrenie obce VI/2019 a VII/2019
Ing. Katarína Bruchatá predložila poslancom rozpočtové opatrenia VI/2019 a VII/2019. Informovala
poslancov, že rozpočtové opatrenia č.VI/2019 schválila starostka v rámci svojich kompetencií. Opatrenie č.
VII/2019 budú schvaľovať poslanci na dnešnom zasadnutí OZ. Ing. Bruchatá pomenovala zásadné zmeny
v jednotlivých opatreniach ako na strane výdavkov tak aj na strane príjmov na pracovnom stretnutí.
Dokumenty boli poslancom zaslané taktiež elektronicky. K predloženému materiálu poslanci nemali žiadne
dotazy ani pripomienky. Starostka obce dala o rozpočtovom opatrení č. VII/2019 hlasovať:

Uznesenie č. 59/2019
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/2019

schvaľuje:
-

rozpočtové opatrenie č. VII/2019 s nasledovnými zmenami

Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/6/4
Hlasovanie:

/ Mgr. Marková, Detko, Šimon, Lacika
Ing. Malinková, , Ing. Hrutka/
proti:
0
zdržal sa: 0
za:

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. VII/2019 - REKAPITULÁCIA
prijaté k 20.06.2019

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

CELKOM

Upravený
rozpočet

Rozpočtové
opatrenie č.
VII/2019
Zvýšenie
+

Rozpočtové
opatrenie č.
VII/2019
Zníženie
-

ROZPOČET
po
rozpočtovom
opatrení
č. VII/2019

1 601 775,00

1 626 005,00

3 285,00

720,00

1 628 570,00

15 000,00

115 000,00

0,00

0,00

115 000,00

3 440,00

3 645,00

0,00

0,00

3 645,00

133 505,00

131 540,00

0,00

0,00

131 540,00

100,00

140,00

0,00

0,00

140,00

1 753 820,00

1 876 330,00

3 285,00

720,00

1 878 895,00
1 878 895,00

VÝDAVKY
Schválený
rozpočet
Bežné

Upravený
rozpočet

Rozpočtové
opatrenie č.
VII/2019
Zvýšenie
+

Rozpočtové
opatrenie č.
VII/2019
Zníženie
-

ROZPOČET
po
rozpočtovom
opatrení
č. VII/2019

654 185,00

654 595,00

3 690,00

2 365,00

655 920,00

Kapitálové

47 000,00

147 800,00

13 400,00

12 935,00

148 265,00

Finančné operácie

76 645,00

76 545,00

0,00

0,00

76 545,00

973 690,00

981 620,00

1 260,00

3 760,00

979 120,00

2 300,00

2 300,00

2 500,00

0,00

4 800,00

Základná škola - bežné
Základná škola kapitálové

CELKOM

1 753 820,00

1 862 860,00

20 850,00

19 060,00

1 864 650,00
1 864 650,00

Rozpočet po rozp. opatr. č. VII/2019
Príjmy

1 878 895,00

Výdavky

1 864 650,00

Rozdiel: + prebytok

14 245,00 14 245,00

Bežný rozpočet:
Príjmy
Výdavky
Rozdiel: + prebytok

1 760 110,00
1 635 040,00
125 070,00

Kapitálový rozpočet:
Príjmy
Výdavky

115 000,00
153 065,00

Rozdiel: - schodok

-38 065,00

FO rozpočet:
Príjmy
Výdavky
Rozdiel: - schodok

3 785,00
76 545,00
-72 760,00

K bodu č.4 Návrh záverečného účtu obce Prašice za rok 2018
Prednostka obecného úradu Ing. Bruchatá predložila na schválenie návrh záverečného účtu obce za rok 2018
a oboznámila s celoročným hospodárením obce. Vzhľadom na prebytok rozpočtového hospodárenia obce vo
výške 148.499,49 € odporučila použiť túto čiastku na tvorbu rezervného fondu opráv. Poslanci nemali
k predloženému návrhu záverečného účtu žiadne pripomienky.. 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. 60/2019
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 hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu obce za r. 2018
schvaľuje:
a./ Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad
b./ Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 148 499,49 EUR
Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/6/4
Hlasovanie:

/ Mgr. Marková, Detko, Šimon, Lacika
Ing. Malinková, , Ing. Hrutka/
proti:
0
zdržal sa: 0
za:

K bodu č.5 Návrh plánu prace hlavnej kontrolórky obce na II. polrok
Ing. Mária Hrubá, hlavná kontrolórka obce Prašice predložila poslanom návrh „Plánu kontrolnej činnosti
hlavnej kontrolórky obce Prašice na II. polrok 2019“. Návrh bol zverejnený aj na úradnej tabuli. Poslanci
k návrhu nemali pripomienky a tak starostka dala o návrhu hlasovať:
Uznesenie č. 61/2019:
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 2019
Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/6/4
Hlasovanie:

/ Mgr. Marková, Detko, Šimon, Lacika
Ing. Malinková, , Ing. Hrutka/
proti:
0
zdržal sa: 0
za:

K bodu č.6 Návrh VZN č. 1/2019 o určení výšky finančných príspevkov v školách a školských zariadeniach
zriadených obcou Prašice
Michal Glos predložil poslancom informáciu, že obec Prašice pripravuje Návrh VZN č. 1/2019 o určení výšky
finančných príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Prašice. Je potrebné rozhodnúť
ako nastaviť systém financovania stravy. Poslanci prerokovali problematiku a navrhli stretnutie ekonomickej
komisie, hlavnej kontrolórky obce, zodpovedného zamestnanca obce a zamestnancov školy a na najbližšie
zasadnutie Obecného zastupiteľstva pripraviť doplnený návrh VZN.
Uznesenie č. 62/2019
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 Návrhu VZN č. 1/2019 o určení výšky finančných príspevkov v školách a školských
zariadeniach zriadených obcou Prašice
Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/6/4
Hlasovanie:

/ Mgr. Marková, Detko, Šimon, Lacika
Ing. Malinková, , Ing. Hrutka/
proti:
0
zdržal sa: 0
za:

K bodu č.7 Návrh dodatku č.1 k VZN č.3/2018 , ktorým sa určujú podmienky odvádzania odpadových vôd
verejnou kanalizáciou a množstvo odvádzaných odpadových vôd
Starostka obce predniesla poslancom Návrh dodatku č.1 k VZN č.3/2018 , ktorým sa určujú podmienky
odvádzania odpadových vôd verejnou kanalizáciou a množstvo odvádzaných odpadových vôd.
Návrh v zmysle platnej legislatívy obec zverejnila na úradnej tabuli ako aj na www.prasice.sk v stanovených
lehotách. Poslanci k návrhu nemali pripomienky a následne dala starostka obce o tomto návrhu hlasovať:
Uznesenie č. 63/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
schvaľuje:
Dodatok č.1 k VZN č.3/2018 , ktorým sa určujú podmienky odvádzania odpadových vôd verejnou
kanalizáciou a množstvo odvádzaných odpadových vôd

Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/6/4
Hlasovanie:

za:
proti:
zdržal sa: 0

/ Mgr. Marková, Detko, Šimon, Lacika
Ing. Malinková, , Ing. Hrutka/
0

K bodu č.8 - Rôzne - Žiadosť ZŠsMŠ o príspevok na stravu deti v školskom roku 2019/2020
Ing. Bruchatá predložila poslancom „Žiadosť ZŠsMŠ o príspevok na stravu deti v školskom roku 2019/2020“.
Poslanci vzali žiadosť na vedomie a nakoľko pripravované VZN č. 1/2019 o určení výšky finančných
príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Prašice priamo súvisí s hore uvedenou
žiadosťou, poslanci o žiadosti rozhodnú až po schválení VZN.
Uznesenie č. 64/2019
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 :
Žiadosť ZŠsMŠ o príspevok na stravu deti v školskom roku 2019/2020
Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/6/4
Hlasovanie:

/ Mgr. Marková, Detko, Šimon, Lacika
Ing. Malinková, , Ing. Hrutka/
proti:
0
zdržal sa: 0
za:

K bodu č.8 - Žiadosť ZŠsMŠ o príspevok na cestovné pre dochádzajúcich žiakov
Starostka obce predložila žiadosť ZŠsMŠ o príspevok na cestovné pre dochádzajúcich žiakov,
kde informovala, že aj minulé roky obec prispievala na cestovné pre deti z Duchonky, Novosvetskej
a Okšovskej ulice. Navrhovaná výška príspevku je 0,40 €/deň. Jedná sa o 7 detí.
Poslanci OZ s predloženým návrhom súhlasili. Následne dala starostka obce hlasovať:
Uznesenie č. 65/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
Schvaľuje:
Žiadosť ZŠsMŠ o príspevok na cestovné pre dochádzajúcich žiakov z Duchonky, ulíc Okšovskej
a Novosvetskej vo výške 0,40 €/deň
Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/6/4
Hlasovanie:

/ Mgr. Marková, Detko, Šimon, Lacika
Ing. Malinková, , Ing. Hrutka/
proti:
0
zdržal sa: 0
za:

K bodu č.8 - Návrh zmluvy o zriadení vecného bremena na stavbu: „ Prašice, chodník k cintorínu“
Starostka obce predložila poslancom Zmluvu o zriadení vecného bremena č. 181/2019/OMaI medzi
Nitrianskym samosprávnym krajom a Obcou Prašice na stavbu: „ Prašice, chodník k cintorínu“, ako to
vyplýva z bodu 2. predmetnej zmluvy. Hodnota predmetu zmluvy : vecné bremeno je odplatné za jednorázovú
odplatu vo výške 610 € (slovom šesťstodesať eur) Zároveň informovala, že zmluva bude predložená na zápis
do katastra nehnuteľností.
Následne dala starostka obce o návrhu hlasovať:

Uznesenie č. 66/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
Schvaľuje:
Zmluvu o zriadení vecného bremena č. 181/2019/OMaI medzi Nitrianskym samosprávnym krajom so sídlom
949 01 Nitra ako povinným z vecného bremena a Obcou Prašice ako oprávneným z vecného bremena pre
stavbu: „ Prašice, chodník k cintorínu“ v zmysle článku 2 zmluvy o zriadení vecného bremena .
Jedná sa o nehnuteľnosti – pozemky registra KN „C“ :
-parc. č. 121/8, zast. pl. a nádvorie, zapísanej na LV č. 3199 v kat.úz. Prašice, z ktorej bol geometrickým
plánom č. 48243337-013/2019 odčlenený pozemok – parc. č. 121/16, zast. pl. o výmere 55 m2,
-parc. č. 3137, zast. pl. a nádvorie, vo výmere 1399 m2, v kat. úz. Prašice, zapísanej na LV č. 3199, z ktorej
bol geometrickým plánom č. 4823337-013/2019 odčlenený pozemok parc. č. 3137/2, zast. plocha o výmere
259 m2.
Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/6/4
Hlasovanie:

/ Mgr. Marková, Detko, Šimon, Lacika
Ing. Malinková, , Ing. Hrutka/
proti:
0
zdržal sa: 0
za:

K bodu č.8 - Rôzne - Návrh darovacej zmluvy
Starostka obce predložila poslancom návrh darovacej zmluvy, kde darkyňa v 1/rade Ing. Daniela
Chorváthová, rod. Kišacová, nar. 10.2.1951, bytom M. Medveďovej 1575/158, Bratislava daruje
obdarovanému nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v k.ú. Prašice zapísanú na LV 3628 podľa registra EKN ako
parc. č. 3114 – orná pôda, ktorej darkyňa v 1/ rade je podielovou spoluvlastníčkou v podiele 1/16 a darca
v 2/rade Ing. Daniel Chorváth, rod. Chorváth, nar. 10.6.21982, bytom M. Medveďovej 1575/158, Bratislava
daruje obdarovanému nehnuteľnosti nachádzajúcu sa v k.ú Prašice zapísanú na LV 3627 podľa EKN ako
parc. č. 3112-orná pôda vo výmere 19m2 a parc. č. 3113-orná pôda vo výmer 52 m2, ktorých je darca v 2/rade
podielovým spoluvlastníkom v podiele 1/21-iny. Obdarovaný – Obec Prašice ul.1.mája 142/142, 956 22
Prašice predmet daru s vďakou prijíma.
Následne dala starostka obce o návrhu hlasovať:
Uznesenie č. 67/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
Schvaľuje:
Darovaciu zmluvu, kde darkyňa v 1/rade Ing. Daniela Chorváthová, rod. Kišacová, nar. 10.2.1951, bytom M.
Medveďovej 1575/158, Bratislava daruje obdarovanému nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v k.ú. Prašice
zapísanú na LV 3628 podľa registra EKN ako parc. č. 3114 – orná pôda, ktorej darkyňa v 1/ rade je
podielovou spoluvlastníčkou v podiele 1/16 a darca v 2/rade Ing. Daniel Chorváth, rod. Chorváth, nar.
10.6.21982, bytom M. Medveďovej 1575/158, Bratislava daruje obdarovanému nehnuteľnosti nachádzajúcu
sa v k.ú Prašice zapísanú na LV 3627 podľa EKN ako parc. č. 3112-orná pôda vo výmere 19m2 a parc. č.
3113-orná pôda vo výmer 52 m2, ktorých je darca v 2/rade podielovým spoluvlastníkom v podiele 1/21-iny.
Obdarovaný – Obec Prašice ul.1.mája 142/142, 956 22 Prašice predmet daru s vďakou prijíma.

Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/6/4
Hlasovanie:

/ Mgr. Marková, Detko, Šimon, Lacika
Ing. Malinková, , Ing. Hrutka/
proti:
0
zdržal sa: 0
za:

K bodu č.8 - Rôzne - Návrh na odkúpenie pozemku v okolí rekreačnej chaty
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 rekreačnej a uzatvorenie kúpnej zmluvy pre
Igora Michaličku, rod. Michaličku, nar. 1.1.1961, bytom J. Jesenského č. 2321/121, Topoľčany a to podľa
registra CKN ako parc. č. 3888/8 – trvalý trávnatý porast vo výmere 20 298 m2, ktorej je predávajúci
výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 48243337-060/2019 ide o novozakreslenú
parc. č. 3888/183 trvalý trávnatý porast vo výmere 117 m2 , ktorú obec odpredáva za cenu 7 €/m2, čo
predstavuje čiastku 819 €. Predmetný pozemok tvorí priľahlý pozemok k pozemku vo vlastníctve
nadobúdateľa a tento svojim umiestnením a využitím tvorí nedeliteľný celok so stavbou hlavnou.
Uznesenie č. 68/2019
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 rekreačnej a uzatvorenie kúpnej zmluvy pre Igora Michaličku, rod. Michaličku, nar. 1.1.1961,
bytom J. Jesenského č. 2321/121, Topoľčany a to podľa registra CKN ako parc. č. 3888/8 – trvalý trávnatý
porast vo výmere 20 298 m2, ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa
vypracovaného GP č. 48243337-060/2019 ide o novozakreslenú parc. č. 3888/183 trvalý trávnatý porast vo
výmere 117 m2 , ktorú obec odpredáva za cenu 7 €/m2, čo predstavuje čiastku 819 €. Predmetný pozemok
tvorí priľahlý pozemok k pozemku vo vlastníctve nadobúdateľa a tento svojim umiestnením a využitím tvorí
nedeliteľný celok so stavbou hlavnou
Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/6/4
Hlasovanie:

/ Mgr. Marková, Detko, Šimon, Lacika
Ing. Malinková, , Ing. Hrutka/
proti:
0
zdržal sa: 0
za:

K bodu č.8 - Rôzne - Vyhlásenie zámeru a spôsobu predaja a prenájmu majetku vo vlastníctve Obce
Prašice
1. Starostka obce predložila poslancom návrh zámeru prenájmu nehnuteľnosti – časti budovy v zmysle § 9a
ods.9 a § 9a ods.1 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
- priamy prenájom. Jedná sa o časť budovy súp. č. 170 na parcele 152/2, zastavané plochy a nádvoria
vo výmere 30 m2 vedenej na LV č. 1526 /bývalé mäsiarstvo/. Výška a účel zámeru : v zmysle VZN
3/2016. Následne dala starostka obce o návrhu hlasovať:

Uznesenie č. 69/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
Schvaľuje:
zámer prenájmu nehnuteľnosti – časti budovy v zmysle § 9a ods.9 a § 9a ods.1 písm. c) zákona SNR č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov - priamy prenájom. Jedná sa o časť budovy súp.

č. 170 na parcele 152/2, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 30 m2 vedenej na LV č. 1526
/bývalé mäsiarstvo/. Výška a účel zámeru : v zmysle VZN 3/2016.
Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/6/4
Hlasovanie:

/ Mgr. Marková, Detko, Šimon, Lacika
Ing. Malinková, , Ing. Hrutka/
proti:
0
zdržal sa: 0
za:

2. Starostka obce predniesla poslancom zámer odpredaja majetku obce spôsobom v zmysle § 9a/ods. 1 písm.
a) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších . Jedná sa o budovu „Dielne súpisné č. 1444 na
parcele 60/2, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 125 m2“ . Najnižšia cena je navrhovaná v zmysle
znaleckého posudku č. 85/2019 vo výške 14 400 EUR. Podmienky obchodnej verejnej súťaže tvoria prílohu
č.1 k zápisnici. Starostka obce následne dala o návrhu hlasovať:
Uznesenie č. 70/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
Schvaľuje:
-

-

vyhlásenie zámeru odpredaja majetku obce „Dielne súpisné č. 1444 na parcele 60/2, zastavané
plochy a nádvoria vo výmere 125 m2“
spôsob vyhlásenia zámeru odpredaja majetku obce „Dielne súpisné č. 1444 na parcele 60/2,
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 125 m2“ v zmysle § 9a) ods. 1 písm. a) zákona
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
podmienky obchodnej verejnej súťaže /príloha č.1 k uzneseniu/

K bodu č.8 - Rôzne - Žiadosť kynologického klubu Prašice o presun finančných prostriedkov v rámci
pridelenej dotácie
Starostka obce predložila žiadosť kynologického klubu Prašice o presun finančných prostriedkov v rámci
pridelenej dotácie. Jedná sa o presun 100 EUR z položky občerstvenie na položku ceny pre víťazov. Poslanci
nemali pripomienky a tak dala starostka hlasovať:
Uznesenie č. 71/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
Schvaľuje:
-

žiadosť kynologického klubu Prašice o presun finančných prostriedkov v rámci pridelenej
dotácie – presunutie 100 EUR z položky občerstvenie na položky ceny pre víťazova

K bodu č.8 - Rôzne - Návrh na vymenovanie veliteľa DHZ Prašice
Starostka obce predložila návrh na vymenovanie nového veliteľa DHZ Prašice p. Adriána
Aschegeschwantnera na základe úspešného absolvovania predpísaných skúšok.
Poslanci nemali pripomienky k predloženému návrhu a tak dala starostka obce hlasovať:

Uznesenie č. 72/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov

Menuje:
-

Adriána Aschegeschwantnera za veliteľa DHZ Prašice ku dňu 1.7.2019

K bodu č.8 - Rôzne - Žiadosť kynologického klubu Prašice o presun finančných prostriedkov v rámci
pridelenej dotácie
Starostka obce predložila návrh na odňatie budovy kabín zo správy ZŠsMŠ Prašice. Nakoľko je potrebné
v kabínach zriadiť plynovú prípojku, je potrebné aby bol majetok v správe obce Prašice. Poslanci súhlasili
a tak dala starostka hlasovať:
Uznesenie č. 73/2019
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
Schvaľuje:
-

odňatie budovy kabín zo správy ZŠsMŠ Prašice v zmysle pripraveného protokolu o odovzdaní
a prevzatí majetku do správy

K bodu č.9 Diskusia a interpelácia poslancov

V diskusii Ing. Hrutka, poslanec OZ podotkol, že je potrebné riešiť výtlky na MK Slnečná. Starostka
odpovedala, že obec osloví firmu a bude vo veci konať. Taktiež sa spýtal, či nie je možné
nainštalovať dvojité zrkadlo na križovatke pri COOP Jednota – Partizánska. Starostka odpovedala,
že oslovia kompetentného projektanta a vecou sa bude obec zaoberať. P. Lacika, poslanec OZ sa
spýtal, kedy bude nainštalovaný spomaľovač na MK Budovateľská. Michal Glos odpovedal, že
spomaľovač ako aj zrkadlá a dopravné značky sú zakúpené a zamestnanci tieto osadia ihneď ako to
bude možne. Starostka taktiež informovala, že obec ukončuje vysporiadanie pozemkov potrebných
na výstavbu chodníka na ulici Nemečkovská. Ing. Malinková , poslankyňa OZ upozornila, že pri
novom chodníku pri jej rodinnom dome dochádza k vážnemu poškodeniu nového úseku štátnej cesty
(trhliny) v dôsledku neúmerného zaťažovania vozovky prepravou piesku veľkými nákladnými
autami zo Závady cez obec Prašice do Nemečiek, ktorý sa vozí z banského úložiska Závada.

Starostka bude v tomto prípade kontaktovať RSUC Topoľčany. Ing. Malinková ďalej pripomenula,
že nie je odprataná kopa hliny a kamenia pri novom chodníku smer cintorín a taktiež nie je odpílený
agát na cintoríne, ktorý môže poškodiť okolité hroby. V diskusii vystúpil p. Kišac a spýtal sa, či
obec neplánuje nákup frézoviny na opravu výtlkov, kde mu Michal Glos odpovedal že frézovina je
objednaná a bude použitá na opravy prístupových komunikácií v rekreačnej oblasti Duchonka.
Taktiež p. Kišac podotkol, že výtlky je potrebné riešiť aj na MK Partizánska, Mlynská
a Mládežnícka.
K bodu č.10 Záver
Starostka obce poďakovala poslancom za aktívnu účasť na 5. rokovaní OZ a toto rokovanie ukončila.

Ing. Katarína Bruchatá
prednostka obce

Erika Nemešová
starostka obce

Overovatelia zápisnice:

Pavol Lacika

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

Mgr. Mária Malinková

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

Zapisovateľ : Michal Glos

