Zápisnica
z 12. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Prašice, konaného dňa 25.6.2020
Prítomní poslanci a hostia podľa prezenčnej listiny
Prítomní poslanci : Ing. Jozef Michalka, Mgr. Lýdia Marková, Ing. Bystrík Hrutka, Peter Detko,
Šimon, Ing. Mária Malinková
Ostatní prítomní: Ing. Hrubá – hlavná kontrolórka, Ing. Katarína Bruchatá, Michal Glos
Ospravedlnení: Pavol Lacika,
Zvukový záznam zo zasadnutia sa nevyhotovoval, nakoľko nikto o to nežiadal.
Program:
1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Rozpočtové opatrenia obce
4. Návrh na schválenie záverečného účtu obce Prašice za rok 2019
5. Návrh na použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu
6. Správa nezávislého audítora k overeniu individuálnej účtovnej závierky za rok 2019
7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2020
8. Vyhlásenie obstarávania „Zmien a doplnkov Územného plánu obce Prašice v zmysle § 30 ods. 4
stavebného zákona
9. Rôzne
- Žiadosti o odkúpenie pozemkov v k.ú. Prašice
- Vyhlásenia verejných obchodných súťaží na prenájom nebytových priestorov a pozemku v k.ú.
Prašice
- Informácia o pripravovaných investičných zámeroch obce
- Dodatok č.1 k Zásadám odmeňovania poslancov Obce Prašice
10. Diskusia a interpelácia poslancov
11. Ukončenie zasadnutia
K bodu č.1 Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Starostka obce Erika Nemešová privítala poslancov obecného zastupiteľstva a ostatných prítomných.
Konštatovala, že 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zúčastňujú 6 poslanci, takže obecné
zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Starostka obce za overovateľov zápisnice určila poslancov Mgr. Marková a Peter Detko
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.
7.
8.

Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia
Rozpočtové opatrenia obce
Návrh na schválenie záverečného účtu obce Prašice za rok 2019
Návrh na použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu
Správa nezávislého audítora k overeniu individuálnej účtovnej závierky za rok 2019
Správa Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2020
Vyhlásenie obstarávania „Zmien a doplnkov Územného plánu obce Prašice v zmysle § 30 ods. 4
stavebného zákona
9. Rôzne
- Žiadosti o odkúpenie pozemkov v k.ú. Prašice

-

Vyhlásenia verejných obchodných súťaží na prenájom nebytových priestorov a pozemku v k.ú.
Prašice
- Informácia o pripravovaných investičných zámeroch obce
- Dodatok č.1 k Zásadám odmeňovania poslancov Obce Prašice
10. Diskusia a interpelácia poslancov
11. Ukončenie zasadnutia
Starostka vyzvala poslancov na doplnenie programu 11. zasadnutia OZ. Poslanci nemali žiadne pripomienky
a nedoplnili žiadny bod programu a nenavrhli zmeny.
Následne dala starostka obce o návrhu programu hlasovať.
Uznesenie č. 150/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
Schvaľuje:
program 12. rokovania OZ nasledovne
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia
Rozpočtové opatrenia obce
Návrh na schválenie záverečného účtu obce Prašice za rok 2019
Návrh na použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu
Správa nezávislého audítora k overeniu individuálnej účtovnej závierky za rok 2019
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2020
Vyhlásenie obstarávania „Zmien a doplnkov Územného plánu obce Prašice v zmysle § 30 ods. 4
stavebného zákona
9. Rôzne
- Žiadosti o odkúpenie pozemkov v k.ú. Prašice
- Vyhlásenia verejných obchodných súťaží na prenájom nebytových priestorov a pozemku v k.ú.
Prašice
- Informácia o pripravovaných investičných zámeroch obce
- Dodatok č.1 k Zásadám odmeňovania poslancov Obce Prašice
10. Diskusia a interpelácia poslancov
11. Ukončenie zasadnutia

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

za:

7 / Mgr. Marková, Detko, Šimon, Ing. Malinková
Ing. Michalka, Ing. Hrutka/
proti:
0
zdržal sa: 0

K bodu č.3 Rozpočtové opatrenia obce
Ing. Katarína Bruchatá predložila poslancom rozpočtové opatrenia č. V/2020, VI/2020, VII/2020 a VIII/2020.
Informovala poslancov, že rozpočtové opatrenia č. V/2020, VI/2020 a VII/2020 schválila starostka v rámci
svojich kompetencií. Rozpočtové opatrenie č. VIII/2020 budú poslanci schvaľovať na dnešnom zasadnutí.
Jednotlivé opatrenia aj s podrobným popisom zmien boli poslancom zaslané elektronicky. Poslanci vzali
opatrenia č. V/2020, VI/2020 a VII/2020 na vedomie. Starostka obce dala následne hlasovať o rozpočtovom
opatrení č. VIII/2020 :

Uznesenie č. 151/2020
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. V/2020, VI/2020 a VII/2020
Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/6/4
Hlasovanie:

za:

7 / Mgr. Marková, Detko, Šimon, Ing. Malinková
Ing. Michalka, Ing. Hrutka/
proti:
0
zdržal sa: 0

Schvaľuje:
-

rozpočtové opatrenie č. VIII/2020 s nasledovnými zmenami:

Rozpočtové
opatrenie č.
VIII/2020
Zvýšenie
+

VÝDAVKY
Schválený
rozpočet
Bežné

Upravený
rozpočet

Rozpočtové
opatrenie č.
VIII/2020
Zníženie
-

ROZPOČET po
rozpočtovom
opatrení
č. VIII/2020

672 395,00

693 135,00

8 735,00

8 425,00

693 445,00

Kapitálové

56 980,00

58 495,00

50 020,00

10 000,00

98 515,00

Finančné operácie

69 875,00

69 875,00

0,00

0,00

69 875,00

1 078 505,00

1 082 290,00

17 555,00

16 970,00

1 082 875,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 877 755,00

1 903 795,00

76 310,00

35 395,00

1 944 710,00

Základná škola - bežné
Základná škola - kapitálové

CELKOM

1 944 710,00

Rozpočet po rozp. opatr. č. VIII/2020
Príjmy

1 945 180,00

Výdavky

1 944 710,00

Rozdiel:

470,00 470,00
470,00

Bežný rozpočet:
Príjmy
Výdavky

1 867 780,00
1 776 320,00

Rozdiel: + prebytok

91 460,00

Kapitálový rozpočet:
Príjmy
Výdavky

16 665,00
98 515,00

Rozdiel: - schodok

-81 850,00

FO rozpočet:
Príjmy
Výdavky

60 735,00
69 875,00

Rozdiel: - schodok

-9 140,00

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

za:

7 / Mgr. Marková, Detko, Šimon, Ing. Malinková
Ing. Michalka, Ing. Hrutka/
proti:
0
zdržal sa: 0

K bodu č.4 Návrh na schválenie záverečného účtu obce Prašice za rok 2019
Prednostka obecného úradu Ing. Bruchatá predložila na schválenie návrh záverečného účtu obce za rok 2019
a oboznámila s celoročným hospodárením obce. Vzhľadom na prebytok rozpočtového hospodárenia obce vo
výške 120 180,66 € 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. 152/2020
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. 2019
schvaľuje:
a./ Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad
b./ Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 120 180,66 EUR
Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/6/4
Hlasovanie:

za:

7 / Mgr. Marková, Detko, Šimon, Ing. Malinková
Ing. Michalka, Ing. Hrutka/
proti:
0
zdržal sa: 0

K bodu č.5 Návrh na použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu
Ing. Bruchatá predložila poslancom na schválenie použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu
v celkovej výške 50.000,00 EUR na úhradu nákladov na realizáciu týchto investičných akcií:
Modernizácia technického vybavenia učební v Základnej škole v Prašiciach vo výške 50.000,00
EUR. Finančné prostriedky budú vynaložené na investičný projekt: kód 302021K009, výzva IROP-PO2SC222-2016-13, operačný program: Integrovaný regionálny operačný program spolufinancovaný
Európskym fondom regionálneho rozvoja. Obec použije finančné prostriedky z rezervného fondu na
stavené úpravy, nákup licencií, softvéru, knižničného fondu, IKT /počítačové/ vybavenie učební, nákup
nábytku do učební. Obci budú použité finančné prostriedky vrátené – refundované späť vo výške 95%
z celkových nákladov na základe žiadosti o platbu vo forme refundácie na SO-IROP v Nitre.
Spolufinancovanie obce v rámci tohto projektu je vo výške 5%.
Následne dala o bode programu starostka hlasovať:

Uznesenie č. 153/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov

schvaľuje:
použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu v celkovej výške 50.000,00 EUR na úhradu nákladov na
realizáciu investičných akcií:
1) Modernizácia technického vybavenia učební v Základnej škole v Prašiciach vo výške 50.000,00 EUR.
Finančné prostriedky budú vynaložené na investičný projekt: kód 302021K009, výzva IROP-PO2SC222-2016-13, operačný program: Integrovaný regionálny operačný program spolufinancovaný
Európskym fondom regionálneho rozvoja.
Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/6/4
Hlasovanie:

za:

7 / Mgr. Marková, Detko, Šimon, Ing. Malinková
Ing. Michalka, Ing. Hrutka/
proti:
0
zdržal sa: 0

K bodu č.6 - Správa nezávislého audítora k overeniu individuálnej účtovnej závierky za rok 2019
Ing. Bruchatá informovala poslancov, že v obci prebehol audit nezávislým audítorom a následne prečítala
správu audítora z auditu účtovnej závierka za rok 2019. Poslanci vzali správy na vedomie.
Uznesenie č. 154/2020
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 nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2018

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

za:

7 / Mgr. Marková, Detko, Šimon, Ing. Malinková
Ing. Michalka, Ing. Hrutka/
proti:
0
zdržal sa: 0

K bodu č.7 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2020
Starostka obce predniesla poslancom „Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok
2020.“ Starostka obce dala následne hlasovať:
Uznesenie č. 155/2020
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 na II. polrok 2020
Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/6/4
Hlasovanie:

za:

7 / Mgr. Marková, Detko, Šimon, Ing. Malinková
Ing. Michalka, Ing. Hrutka/
proti:
0
zdržal sa: 0

K bodu č.8 Vyhlásenie obstarávania „Zmien a doplnkov Územného plánu obce Prašice v zmysle § 30 ods.
4 stavebného zákona
Starostka obce predložila poslancom návrh na „ Vyhlásenie obstarávania zmien a doplnkov
územnoplánovacej dokumentácie č.3“. Svoj návrh odôvodnila potrebou prerokovať územnoplánovaciu
dokumentáciu v zmysle §30 ods.4 zákona 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení
neskorších zmien a doplnkov a taktiež na základe žiadostí fyzických a právnických osôb v zmysle §17 ods. 2
písm/c horeuvedeného zákona. Poslanci nemali výhrady a tak starostka obce dala o návrhu hlasovať:
Uznesenie č. 156/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
Schvaľuje :
Vyhlásenie obstarávania zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie č.3 v zmysle §30 ods.4 a §17
ods.2 písm/c zákona 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších zmien
a doplnkov
Schvaľuje :
Zverejnenie oznámenia o „Vyhlásení obstarávania zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie č.3“
a predkladanie návrhov k dokumentu do 31.8.2020
Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/6/4
Hlasovanie:

za:

7 / Mgr. Marková, Detko, Šimon, Ing. Malinková
Ing. Michalka, Ing. Hrutka/
proti:
0
zdržal sa: 0

K bodu č.9 - Rôzne - Žiadosti o odkúpenie pozemkov v k.ú. Prašice
1. Starostka obce predložila poslancom návrh na predaj pozemkov v zmysle v zmysle § 9a) ods. 8 písm. e)
zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a uzatvorenie kúpnej zmluvy pre
Západoslovenskú distribučnú, a.s., Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava a to podľa registra CKN ako parc. č.
2582/33 trvalý trávny porast o výmere 1366 m2, ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1
a podľa vypracovaného GP č. 34125361-265/2019 ide o novozakreslené parc. č. 2582/80 trvalý trávny
o výmere 27m2 a parc.č. 2582/81 zastavaná plocha o výmere 9 m2, ktorú obec odpredáva za cenu 4 €/m2, čo
predstavuje čiastku 144 €. Zámer odpredaja majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa a uzatvorenie
Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve boli schválené obecným zastupiteľstvom uznesením č.332/2018.
Následne dala o návrhu starostka obce hlasovať.
Uznesenie č. 157/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
Schvaľuje:
predaj pozemkov v zmysle v zmysle § 9a) ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov a uzatvorenie kúpnej zmluvy pre Západoslovenskú distribučnú, a.s., Čulenova č. 6, 816
47 Bratislava a to podľa registra CKN ako parc. č. 2582/33 trvalý trávny porast o výmere 1366 m2, ktorej je
predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 34125361-265/2019 ide
o novozakreslené parc. č. 2582/80 trvalý trávny o výmere 27m2 a parc.č. 2582/81 zastavaná plocha o výmere
9 m2, ktorú obec odpredáva za cenu 4 €/m2, čo predstavuje čiastku 144 €.

Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/6/5
Hlasovanie:

za:

7 / Mgr. Marková, Detko, Šimon, Ing. Malinková
Ing. Michalka, Ing. Hrutka/
proti:
0
zdržal sa: 0

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 vlastníkov rekreačného chaty a uzatvorenie kúpnej
zmluvy pre Ondreja Michalku rod. Michalku, nar.5.8.1986 bytom Budovateľská, 621/61, Prašice
a Stanislavu Michalkovú, rod. Michalkovú, nar.4.10.1976 bytom Budovateľská, 621/61, Prašice a to podľa
registra CKN ako parc. č. 3888/8, trvalý trávny porast vo výmere 19979 m2 a parc. č. 3888/77,t.t.p. vo
výmere 50 m2, ktorých je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č.
48243337-052/2020 ide o novozakreslenú parc. č. 3888/185 trvalý trávny porast vo výmere 867 m2, ktorú
obec odpredáva za cenu 7 €/m2, čo predstavuje čiastku 6069 €. Predmetný pozemok tvorí priľahlý pozemok k
pozemku vo vlastníctve nadobúdateľa a tento svojim umiestnením a využitím tvorí nedeliteľný celok so
stavbou hlavnou. Následne dala starostka obce o návrhu hlasovať:
Uznesenie č. 158/2020
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 vlastníkov rekreačného chaty a uzatvorenie kúpnej zmluvy pre Ondreja Michalku rod. Michalku,
nar.5.8.1986 bytom Budovateľská, 621/61, Prašice a Stanislavu Michalkovú, rod. Michalkovú, nar.4.10.1976
bytom Budovateľská, 621/61, Prašice a to podľa registra CKN ako parc. č. 3888/8 trvalý trávny porast vo
výmere 19979 m2 a parc. č. 3888/77 vo výmere 50 m2, ktorých je predávajúci výlučným vlastníkom
v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 48243337-052/2020 ide o novozakreslenú parc. č. 3888/185,
trvalý trávny porast vo výmere 867 m2, ktorú obec odpredáva za cenu 7 €/m2, čo predstavuje čiastku 6069 €.
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/: 7/6/5
Hlasovanie:

za:

7 / Mgr. Marková, Detko, Šimon, Ing. Malinková
Ing. Michalka, Ing. Hrutka/
proti:
0
zdržal sa: 0

3. 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 vlastníkov rekreačného chaty a uzatvorenie kúpnej
zmluvy pre Andreja Božika, rod. Božika, nar.9.7.1980, bytom Blesovce 94, a to podľa registra CKN ako
parc. č. 3544/1 trvalý trávny porast vo výmere 20 200 m2, ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom
v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 48243337-042/2020 ide o novozakreslenú parc. č. 3544/158,
trvalý trávny porast vo výmere 347 m2, ktorú obec odpredáva za cenu 7 €/m2, čo predstavuje čiastku 2 429 €.
Predmetný pozemok tvorí priľahlý pozemok k pozemku vo vlastníctve nadobúdateľa a tento svojim
umiestnením a využitím tvorí nedeliteľný celok so stavbou hlavnou.
Následne dala starostka obce o návrhu hlasovať:
Uznesenie č. 159/2020
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 vlastníkov rekreačného chaty a uzatvorenie kúpnej zmluvy pre Andreja Božika, rod. Božika, nar.
9.7.1980, bytom Blesovce 94, a to podľa registra CKN ako parc. č. 3544/1 trvalý trávny porast vo výmere
20 200 m2, ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP
č. 48243337-042/2020 ide o novozakreslenú parc. č. 3544/158, trvalý trávny porast vo výmere 347 m2, ktorú
obec odpredáva za cenu 7 €/m2, čo predstavuje čiastku 2 429 €. 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/: 7/6/5
Hlasovanie:

za:

7 / Mgr. Marková, Detko, Šimon, Ing. Malinková
Ing. Michalka, Ing. Hrutka/
proti:
0
zdržal sa: 0

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 vlastníkov rekreačného chaty a uzatvorenie kúpnej
zmluvy pre Ing. Petra Škorca, rod. Škorca, nar. 19.11.1979 a manž. Ing. Annu Škorcovú rod. Korenčíkovú,
nar.4.1.1980 obaja bytom Stummerova 1728/80, Topoľčany a to podľa registra CKN ako parc. č. 3548/1,
ostatná plocha vo výmere 50 743 m2, ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa
vypracovaného GP č. 41313381-094/2020 ide o novozakreslenú parc. č. 3548/337, ostatná plocha vo výmere
231 m2, ktorú obec odpredáva za cenu 7 €/m2, čo predstavuje čiastku 1617 €. Predmetný pozemok tvorí
priľahlý pozemok k pozemku vo vlastníctve nadobúdateľa a tento svojim umiestnením a využitím tvorí
nedeliteľný celok so stavbou hlavnou. Následne dala starostka obce o návrhu hlasovať:
Uznesenie č. 160/2020
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 vlastníkov rekreačného chaty a uzatvorenie kúpnej zmluvy pre Ing. Petra Škorca, rod. Škorca, nar.
19.11.1979 a manž. Ing. Annu Škorcovú rod. Korenčíkovú, nar.4.1.1980 obaja bytom Stummerova 1728/80,
Topoľčany a to podľa registra CKN ako parc. č. 3548/1 ostatná plocha vo výmere 50 743 m2, ktorej je
predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 41313381-094/2020 ide
o novozakreslenú parc. č. 3548/337, ostatná plocha vo výmere 231 m2, ktorú obec odpredáva za cenu 7 €/m2,
čo predstavuje čiastku 1617 €. 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/: 7/6/5
Hlasovanie:

za:

7 / Mgr. Marková, Detko, Šimon, Ing. Malinková
Ing. Michalka, Ing. Hrutka/
proti:
0
zdržal sa: 0

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 vlastníkov rekreačného chaty a uzatvorenie kúpnej
zmluvy pre Erika Michalku, rod. Michalku, nar. 22.5.1978, bytom Budovateľská 621/61, Prašice a to podľa
registra CKN ako parc. č. 3888/8, trvalý trávny porast vo výmere 19 979 m2, ktorej je predávajúci výlučným
vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 48243337-064/2020 ide o novozakreslenú parc. č.
3888/186, trvalý trávny porast vo výmere 1123 m2, ktorú obec odpredáva za cenu 7 €/m2, čo predstavuje

čiastku 7 861 €. Predmetný pozemok tvorí priľahlý pozemok k pozemku vo vlastníctve nadobúdateľa a tento
svojim umiestnením a využitím tvorí nedeliteľný celok so stavbou hlavnou.
Následne dala starostka obce o návrhu hlasovať:
Uznesenie č. 161/2020
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 vlastníkov rekreačného chaty a uzatvorenie kúpnej zmluvy pre Erika Michalku, rod. Michalku, nar.
22.5.1978, bytom Budovateľská 621/61, Prašice a to podľa registra CKN ako parc. č. 3888/8 trvalý trávny
porast vo výmere 19 979 m2, ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa
vypracovaného GP č. 48243337-064/2020 ide o novozakreslenú parc. č. 3888/186 trvalý trávny porast vo
výmere 1123 m2, ktorú obec odpredáva za cenu 7 €/m2, čo predstavuje čiastku 7 861 €. 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/: 7/6/5
Hlasovanie:

za:

7 / Mgr. Marková, Detko, Šimon, Ing. Malinková
Ing. Michalka, Ing. Hrutka/
proti:
0
zdržal sa: 0

6. Starostka obce predložila poslancom žiadosť Ľubomíra Tunegu a manž. , bytom Bobot 351 o odkúpenie
pozemku okolo chaty. Predmetný pozemok tvorí priľahlý pozemok k pozemku vo vlastníctve nadobúdateľa
a tento svojim umiestnením a využitím tvorí nedeliteľný celok so stavbou hlavnou.
Následne dala starostka obce o návrhu hlasovať:
Uznesenie č. 162/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
súhlasí:
s odpredajom pozemku okolo chaty Ľubomírovi Tunegovi a manž. po predložení overeného geometrického
plánu.
Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/6/4
Hlasovanie:

za:

7 / Mgr. Marková, Detko, Šimon, Ing. Malinková
Ing. Michalka, Ing. Hrutka/
proti:
0
zdržal sa: 0

7. 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 vlastníkov rekreačného chaty a uzatvorenie kúpnej
zmluvy pre Ing. Rudolfa Laciku, rod. Laciku, nar. 4.3.1965, bytom Kozia č. 611/20, Bratislava a to podľa
registra CKN ako parc. č. 3850/1, trvalý trávny porast vo výmere 8983 m2, ktorej je predávajúci výlučným
vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 48243337-081/2020 ide o novozakreslenú parc. č.
3850/41, trvalý trávny porast vo výmere 43 m2, ktorú obec odpredáva za cenu 7 €/m2, čo predstavuje čiastku
301 €. Predmetný pozemok tvorí priľahlý pozemok k pozemku vo vlastníctve nadobúdateľa a tento svojim
umiestnením a využitím tvorí nedeliteľný celok so stavbou hlavnou.

Následne dala starostka obce o návrhu hlasovať:
Uznesenie č. 163/2020
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 vlastníkov rekreačného chaty a uzatvorenie kúpnej zmluvy pre Ing. Rudolfa Laciku, rod. Laciku, nar.
4.3.1965, bytom Kozia č. 611/20, Bratislava a to podľa registra CKN ako parc. č. 3850/1 trvalý trávny porast
vo výmere 8983 m2, ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č.
48243337-081/2020 ide o novozakreslenú parc. č. 3850/41 trvalý trávny porast vo výmere 43 m2, ktorú obec
odpredáva za cenu 7 €/m2, čo predstavuje čiastku 301 €. 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/: 7/6/5
Hlasovanie:

za:

7 / Mgr. Marková, Detko, Šimon, Ing. Malinková
Ing. Michalka, Ing. Hrutka/
proti:
0
zdržal sa: 0

K bodu č.9 - Rôzne - Vyhlásenia verejných obchodných súťaží na prenájom nebytových priestorov
a pozemku v k.ú. Prašice
1.Starostka obce predniesla poslancom zámer prenájmu pozemku vo vlastníctve obce spôsobom v zmysle §
9a/ods. 1 písm. a) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších . Jedná sa „časť administratívnej
budovy súpisné č. 150 na pozemku CKN parc. č. 44/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 29,59 m 2 ,
nachádzajúci sa v kat. územie Prašice, okres Topoľčany, zapísaný na LV č. 1526“ .Najnižšia cena je
navrhovaná vo výške 15 EUR/m2/rok. Podmienky obchodnej verejnej súťaže tvoria prílohu k zápisnici.
Starostka obce následne dala o návrhu hlasovať:
Uznesenie č. 164/2020
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 prenájmu majetku obce „časť administratívnej budovy súpisné č. 150 na
pozemku CKN parc. č. 44/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 29,59 m 2 , nachádzajúci
sa v kat. územie Prašice, okres Topoľčany, zapísaný na LV č. 1526“
spôsob prenájmu majetku obce „časť administratívnej budovy súpisné č. 150 na pozemku
CKN parc. č. 44/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 29,59 m 2 , nachádzajúci sa v kat.
územie Prašice, okres Topoľčany, zapísaný na LV č. 1526“ v zmysle § 9a) ods. 1 písm. a)
zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
podmienky obchodnej verejnej súťaže /príloha k uzneseniu/

2. Starostka obce predniesla poslancom zámer prenájmu pozemku vo vlastníctve obce spôsobom v zmysle §
9a/ods. 1 písm. a) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších . Jedná sa časť pozemku parc. č.
2582/2, trvalý trávny porast o výmere 22 558 m 2 z toho 6000 m2 , nachádzajúci sa v kat. územie Prašice,
okres Topoľčany, zapísaný na LV č. 1526. /tenisové kurty/ Najnižšia cena je navrhovaná vo výške 300
EUR/rok. Podmienky obchodnej verejnej súťaže tvoria prílohu k zápisnici. Starostka obce následne dala
o návrhu hlasovať:

Uznesenie č. 165/2020
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 prenájmu majetku obce „časť pozemku parc. č. 2582/2, trvalý trávny
porast o výmere 22 558 m 2 z toho 6000 m2 , nachádzajúci sa v kat. územie Prašice, okres
Topoľčany, zapísaný na LV č. 1526. “
spôsob prenájmu majetku obce „časť pozemku parc. č. 2582/2, trvalý trávny porast o výmere
22 558 m 2 z toho 6000 m2 , nachádzajúci sa v kat. územie Prašice, okres Topoľčany,
zapísaný na LV č. 1526. “ v zmysle § 9a) ods. 1 písm. a) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov
podmienky obchodnej verejnej súťaže /príloha k uzneseniu/

K bodu č.9 - Rôzne - Dodatok č.1 k Zásadám odmeňovania poslancov Obce Prašice
Starostka obce predložila poslancom návrh Dodatku č. 1 Zásady odmeňovania poslancov Obce Prašice.
Poslanci z návrhom súhlasili. Starostka dala hlasovať:
Uznesenie č. 166/2020
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 Zásadám odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Prašice
Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/6/5
Hlasovanie:

za:

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

K bodu č.9 - Rôzne - Informácia o pripravovaných investičných zámeroch obce
Starostka obce informovala poslancov o pripravovaných investičných zámeroch obce Prašice:
- Stavebné úpravy a udržiavacie práce Požiarnej zbrojnice – II., etapa
- Prašice, chodník s lávkou cez potok Železnica, na Nemečkovskej ulici
- Oprava miestnych komunikácií
Poslanci vzali informáciu o pripravovaných investičných zámeroch obce Prašice na vedomie.
Taktiež starostka informovala o možnosti poskytnutia bankového úveru zo strany Prima banka Slovensko,
a.s., so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH: SK2020372541,
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L. Poslanci
s poskytnutím úveru súhlasili. K poskytnutiu úveru predložila stanovisko aj hlavná kontrolórka obce.
Stanovisko vzali poslanci na vedomie. Starostka dala hlasovať:
Uznesenie č. 167/2020
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:
informácie o pripravovaných investičných zámeroch obce Prašice:
- Stavebné úpravy a udržiavacie práce Požiarnej zbrojnice – II., etapa
- Prašice, chodník s lávkou cez potok Železnica, na Nemečkovskej ulici
- Oprava miestnych komunikácií
Stanovisko hlavného kontrolóra Obce Prašice k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov
financovania
schvaľuje:
-

-

prijatie Municipálneho úveru – Univerzál (ďalej len „úver“) vo výške 200 000,- EUR
poskytnutého zo strany Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina,
Slovenská republika, IČO: 31 575 951, IČ DPH: SK2020372541, zapísanej v Obchodnom registri
Okresného súdu v Žiline, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 148/L (ďalej len „banka“) za podmienok
dojednaných v príslušnej úverovej zmluve.
v prípade ak bude na základe každoročného prehodnotenia výšky úveru bankou jeho výška
znížená tak, že obec vyčerpala ku dňu vykonaného prehodnotenia výšky poskytnutého úveru
väčší objem finančných prostriedkov ako je bankou novostanovená výška úveru, obec je
oprávnená uhradiť rozdiel medzi pôvodnou a novou výškou úveru najneskôr do 30.05. daného
kalendárneho roka. V prípade, ak obec neuhradí rozdiel medzi pôvodnou a novou výškou úveru,
obecné zastupiteľstvo schvaľuje, že vo výške tohto rozdielu bude úver zmenený na termínovaný
úver, a to za podmienok dojednaných v príslušnej úverovej zmluve.

Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/6/5
Hlasovanie:

za:

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

K bodu č.10 Diskusia a interpelácia poslancov

Starostka obce informovala poslancov obecného zastupiteľstva o príprave ATC Duchonka na letnú
turistickú sezónu. V správe spracovanej p. Baluškom, sa konštatuje, že prípravné aktivity pred letnou
turistickou sezónou načali už v apríli za veľkej podpory a pomoci občianskeho združenia Nová
Duchonka pod vedením p. Miroslva Slezáka a Reginy Kopčovej. Z ich iniciatívy sa konali brigády
na malej i veľkej pláži, kosenie, vypiľovanie náletových drevín, na veľkej pláži prebieha
revitalizácia volejbalových ihrísk. Taktiež sa zamerali na reguláciu vjazdu motorových vozidiel do
ATC a na pláže, pokúšajú sa o obnovu letného kina na amfiteátri. V rámci toho vyčistili celý areál,
v riešení je premietacia technika, lavičky a veľa ďalších aktivít, ktoré sa podarilo zorganizovať
a zrealizovať vďaka výdatnej pomoci brigádnikov z radov nadšencov, požiarnikov, chatárov a pod.
.Aktívne prebiehala i príprava bungalovov na ubytovanie a taktiež stanového tábora. Obec poskytla
pomocnú ruku pri zabezpečení rekonštrukcie verejného osvetlenia, likvidácii odpadu, kríkov,
poskytnutia náterových farieb. O obnovu sa zaujímajú aj noviny a televízie Markíza a RTVS.
Potenciál Duchonky je hlavne v jej polohe, klíme a nádhernej prírode, ktorú opäť začína využívať
veľké množstvo turistov, rekreantov i náhodných návštevníkov.

K bodu č.11 Záver
Starostka obce poďakovala poslancom za účasť na 12. rokovaní OZ a rokovanie ukončila.

Ing. Katarína Bruchatá
prednostka obecného úradu

Erika Nemešová
starostka obce

Overovatelia zápisnice:
Mgr. Lýdia Marková

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

Peter Detko

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

Zapisovateľ : Michal Glos

