Zápisnica
zo 16. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Prašice, konaného dňa 16.12.2020
Prítomní poslanci a hostia podľa prezenčnej listiny
Prítomní poslanci : Regína Štefkovičová, Peter Detko, Jozef Šimon, Pavol Lacika, Ing. Mária
Malinková
Ospravedlnení poslanci: Mgr. Lýdia Marková, Ing. Jozef Michalka
Ostatní prítomní: Ing. Mária Hrubá Michal Glos
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. Schválenie programového rozpočtu obce na rok 2021 a na roky 2022,2023
5. Správa hlavnej kontrolórky obce – kontrola plnenia uznesení
6. Návrh plánu práce OZ na rok 2021
7. Zásady predaja a nájmu nehnuteľného majetku obce
8. Rôzne
- Návrhy VZN č. 2/2020 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku
na dieťa MŠ a žiaka školského zariadenia
- Žiadosti o odkúpenie pozemkov v k.ú. Prašice
- Žiadosť ZŠsMŠ o schválenie nákupu tovaru – Univerzálny robot RM-40H s príslušenstvom pre
školskú jedáleň
- Návrh na schválenie objednávky – oprava spevnených plôch pred budovou požiarnej zbrojnice
9. Diskusia a interpelácia poslancov
10. Ukončenie zasadnutia
K bodu č.1 Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Starostka obce Erika Nemešová privítala poslancov obecného zastupiteľstva a ostatných prítomných.
Konštatovala, že 16. zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zúčastňujú 5 poslanci, takže obecné
zastupiteľstvo je uznášania schopné. Poslanci Mgr. Marková a Ing. Michalka sa ospravedlnili.
Starostka obce za overovateľov zápisnice určila poslancov Jozefa Šimona a Regínu Štefkovičovú
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
Schválenie programového rozpočtu obce na rok 2021 a na roky 2022,2023
Správa hlavnej kontrolórky obce – kontrola plnenia uznesení
Návrh plánu práce OZ na rok 2021
Zásady predaja a nájmu nehnuteľného majetku obce
Rôzne
Návrhy VZN č. 2/2020 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku
na dieťa MŠ a žiaka školského zariadenia
Žiadosti o odkúpenie pozemkov v k.ú. Prašice

-

Žiadosť ZŠsMŠ o schválenie nákupu tovaru – Univerzálny robot RM-40H s príslušenstvom pre
školskú jedáleň
- Návrh na schválenie objednávky – oprava spevnených plôch pred budovou požiarnej zbrojnice
9. Diskusia a interpelácia poslancov
10. Ukončenie zasadnutia

Starostka vyzvala poslancov na doplnenie programu 16. zasadnutia OZ. Poslanci nemali žiadne pripomienky
a nedoplnili žiadny bod programu a nenavrhli zmeny.
Následne dala starostka obce o návrhu programu hlasovať.
Uznesenie č. 220/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
Schvaľuje:
program 16. rokovania OZ nasledovne
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
-

Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia
Rozpočtové opatrenia obce
Schválenie programového rozpočtu obce na rok 2021 a na roky 2022,2023
Správa hlavnej kontrolórky obce – kontrola plnenia uznesení
Návrh plánu práce OZ na rok 2021
Zásady predaja a nájmu nehnuteľného majetku obce
Rôzne
Návrhy VZN č. 2/2020 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku
na dieťa MŠ a žiaka školského zariadenia
- Žiadosti o odkúpenie pozemkov v k.ú. Prašice
- Žiadosť ZŠsMŠ o schválenie nákupu tovaru – Univerzálny robot RM-40H s príslušenstvom pre
školskú jedáleň
- Návrh na schválenie objednávky – oprava spevnených plôch pred budovou požiarnej zbrojnice
9. Diskusia a interpelácia poslancov
10. Ukončenie zasadnutia

Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/5/3
Hlasovanie:

za:

5 / Detko, Šimon, Lacika
Ing. Malinková, Štefkovičová /
proti:
0
zdržal sa: 0

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

Uznesenie č. 221/2020
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 opatrenie č. XVI/2020
Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/5/3
Hlasovanie:

5 / Detko, Šimon, Lacika
Ing. Malinková, Štefkovičová /
proti:
0
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 222/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Schvaľuje:
-

za:

rozpočtové opatrenie č. XVII/2020 s nasledovnými zmenami:

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. XVII/2020 - REKAPITULÁCIA
prijaté k 16.12.2020

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

CELKOM

Schválený rozpočet Upravený rozpočet
1 753 105,00
1 778 230,00
0,00
50 015,00
21 085,00
321 035,00
103 425,00
119 850,00
140,00
1 200,00

1 877 755,00

2 270 330,00

Rozpočtové
Rozpočtové opatrenie
opatrenie č.
č.
XVII/2020
XVII/2020
Zvýšenie
+ Zníženie
38 335,00
3 420,00
9 000,00
0,00
0,00
0,00
410,00
14 700,00
0,00
0,00

47 745,00

18 120,00

ROZPOČET po
rozpočtovom
opatrení
č. XVII/2020
1 813 145,00
59 015,00
321 035,00
105 560,00
1 200,00

2 299 955,00
2 299 955,00

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

CELKOM

Schválený rozpočet Upravený rozpočet
672 395,00
704 350,00
56 980,00
386 825,00
69 875,00
69 875,00
1 078 505,00
1 074 880,00
0,00
0,00

1 877 755,00

2 235 930,00

Rozpočtové
Rozpočtové opatrenie
opatrenie č.
č.
XVII/2020
XVII/2020
Zvýšenie
+ Zníženie
21 190,00
47 130,00
0,00
1 590,00
3 000,00
0,00
17 340,00
42 615,00
6 235,00
0,00

47 765,00

91 335,00

ROZPOČET po
rozpočtovom
opatrení
č. XVII/2020
678 410,00
385 235,00
72 875,00
1 049 605,00
6 235,00

2 192 360,00
2 192 360,00

Rozpočet po rozp. opatr. č. XVII/2020
Príjmy
Výdavky
Rozdiel:

2 299 955,00
2 192 360,00
107 595,00 107 595,00
107 595,00

Bežný rozpočet:
Príjmy
Výdavky
Rozdiel: + prebytok

1 918 705,00
1 728 015,00
190 690,00

Kapitálový rozpočet:
Príjmy
Výdavky
Rozdiel: - schodok

59 015,00
391 470,00
-332 455,00

FO rozpočet:
Príjmy
Výdavky
Rozdiel: + prebytok

322 235,00
72 875,00
249 360,00

Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/5/3
Hlasovanie:

za:

5 / Detko, Šimon, Lacika
Ing. Malinková, Štefkovičová /
proti:
0
zdržal sa: 0

K bodu č.4 Schválenie programového rozpočtu obce na rok 2021 a na roky 2022,2023
Starostka obce predniesla na schválenie návrh rozpočtu obce na roky 2021,2022 a 2023. 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 2018, 2019, 2020, 2020 na vedomie a taktiež správu hlavnej kontrolórky k programovému
rozpočtu. Následne starostka dala hlasovať o návrhu programového rozpočtu na rok 2021 , 2022 a 2023:
Uznesenie č. 223/2020
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:
-

stanovisko hlavnej kontrolórky k programovému rozpočtu obce Prašice na roky 2021, 2022
a 2022
návrh programovému rozpočtu obce Prašice na roky 2021, 2022 a 2023

schvaľuje:
viacročný programový rozpočet obce Prašice na roky 2021, 2022 a 2023 nasledovne:
a) Celková bilancia programového rozpočtu obce Prašice na rok 2021 je nasledovná:
Príjmová časť rozpočtu
v tom:
bežné príjmy
kapitálové príjmy
príjmové finančné
operácie

1 905 165,00 €

Výdavková časť rozpočtu
v tom:
bežné výdavky
kapitálové výdavky
výdavkové finančné
operácie

1 905 165,00 €

1 901 755,00 €
0,00 €
3 410,00 €

1 814 740,00 €
2 000,00 €
88 425,00 €

b) Celková bilancia programového rozpočtu obce Prašice na rok 2022 je nasledovná:
Príjmová časť rozpočtu
v tom:
bežné príjmy
kapitálové príjmy
príjmové finančné
operácie

1 989 640,00 €

Výdavková časť rozpočtu

1 989 640,00 €

1 986 540,00 €
0,00 €
3 100,00 €

v tom:

bežné výdavky
kapitálové výdavky
výdavkové finančné
operácie

1 890 125,00 €
15 000,00 €
84 515,00 €

c) Celková bilancia programového rozpočtu obce Prašice na rok 2023 je nasledovná:
Príjmová časť rozpočtu
v tom:
bežné príjmy
kapitálové príjmy
príjmové finančné
operácie

2 005 060,00 €

Výdavková časť rozpočtu
v tom:
bežné výdavky
kapitálové výdavky
výdavkové finančné
operácie

2 005 060,00 €

2 001 960,00 €
0,00 €
3 100,00 €

1 912 450,00 €
12 000,00 €
80 610,00 €

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

za:

5 / Detko, Šimon, Lacika
Ing. Malinková, Štefkovičová /
proti:
0
zdržal sa: 0

K bodu č.5 Správa hlavnej kontrolórky obce – kontrola plnenia uznesení

Hlavná kontrolórka obce predložila poslancom správu z kontrolnej činnosti č.10/2020 – kontrola
plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva Obce Prašice za rok 2020. Poslancom bola správa zaslaná
aj elektronicky. Poslanci vzali správu na vedomie a starostka dala o návrhu hlasovať.
Uznesenie č. 224/2020
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 z kontrolnej činnosti č.10/2020 – kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva Obce
Prašice za rok 2020

Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/5/3
Hlasovanie:

za:

5 / Detko, Šimon, Lacika
Ing. Malinková, Štefkovičová /
proti:
0
zdržal sa: 0

K bodu č.6 - Návrh plánu práce OZ na rok 2021
Starostka obce predniesla poslancom návrh plánu práce OZ na rok 2021.Poslanci k návrhu nemali námietky a
starostka dala následne hlasovať:

Uznesenie č. 225/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
schvaľuje :
-

plán práce Obecného zastupiteľstva na rok 2021

Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/5/3
Hlasovanie:

za:

5 / Detko, Šimon, Lacika
Ing. Malinková, Štefkovičová /
proti:
0
zdržal sa: 0

K bodu č.7 - Zásady predaja a nájmu nehnuteľného majetku obce
Michal Glos predložil poslancom návrh Zásad predaja a nájmu nehnuteľného majetku obce Prašice. Zásady
boli zverejnené na www.prasice.sk a taktiež na info tabuliach. Hlavnou zmenou je zrušenie pevných sadzieb
za odpredaj pozemkov a tento je určený na základe znaleckých posudkov. Poslanci dostali zásady
v elektronickej podobe a nemali k návrhu pripomienky. Následne dala o návrhu starostka obce hlasovať
Uznesenie č. 226/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
Schvaľuje:
-

Zásady predaja a nájmu nehnuteľného majetku obce Prašice

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

za:

5 / Detko, Šimon, Lacika
Ing. Malinková, Štefkovičová /
proti:
0
zdržal sa: 0

K bodu č.8 - Rôzne - Návrhy VZN č. 2/2020 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy
a prevádzku na dieťa MŠ a žiaka školského zariadenia
Michal Glos predložil poslancom návrh VZN č. 2/2020 o určení výšky finančných prostriedkov určených na
mzdy a prevádzku na dieťa MŠ a žiaka školského zariadenia. VZN č. 2/20 bolo zverejnené na www.prasice.sk
a info tabuliach obce. Taktiež VZN bolo poslancom zaslané emailom a nemali k nemu žiadne pripomienky.
Následne dala o návrhu starostka obce hlasovať
Uznesenie č. 227/2020
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. 2/2020 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa
MŠ a žiaka školského zariadenia

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

za:

5 / Detko, Šimon, Lacika
Ing. Malinková, Štefkovičová /
proti:
0
zdržal sa: 0

K bodu č.8 - Rôzne - Žiadosti o odkúpenie pozemkov v k.ú. Prašice
1.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 rekreačnej chaty a uzatvorenie kúpnej
zmluvy pre JUDr. Jána Janušku, rod. Janušku, nar. 11.12.1958 a manž. JUDr. Ľubicu Januškovú, rod.
Holičovú, nar. 28.5.1959, obaja trvale bytom Vladimíra Clementisa 26, 917 01 Trnava a to podľa registra
CKN ako parc. č. 3888/1 trvalý trávny porast vo výmere 8596 m2, ktorej je predávajúci výlučným
vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 48243337-143/2020 ide o novozakreslenú parc. č.
3888/194 trvalý trávny porast vo výmere 100 m2, ktorú odpredáva za cenu 7 €/m2, čo predstavuje čiastku
700 €. 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. 228/2020
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 rekreačnej chaty a uzatvorenie kúpnej zmluvy pre JUDr. Jána Janušku, rod. Janušku, nar.
11.12.1958 a manž. JUDr. Ľubicu Januškovú, rod. Holičovú, nar. 28.5.1959, obaja trvale bytom Vladimíra
Clementisa 26, 917 01 Trnava a to podľa registra CKN ako parc. č. 3888/1 trvalý trávny porast vo výmere
8596 m2, ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 48243337143/2020 ide o novozakreslenú parc. č. 3888/194 trvalý trávny porast vo výmere 100 m2, ktorú odpredáva
za cenu 7 €/m2, čo predstavuje čiastku 700 €. 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/: 7/5/5
Hlasovanie:

za:

5 / Detko, Šimon, Lacika
Ing. Malinková, Štefkovičová /
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 Ing. Mariána Kováča, rod. Kováča, nar. 24.1.1962 a manž. Ing. Marcelu Kováčovú, rod.
Fojtíková, nar. 23.4.1962 , trvale Broskyňová 32, 955 01 Veľké Bedzany a to podľa registra CKN ako parc. č.
3548/1 ostatná plocha vo výmere 50 129 m2, ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1
a podľa vypracovaného GP č. 48243337-142/2020 ide o novozakreslenú parc. č. 3548/343 ostatná plocha vo
výmere 284 m2, ktorú odpredáva za cenu 7 €/m2, čo predstavuje čiastku 1988 €. 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. 229/2020
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. Mariána Kováča, rod. Kováča, nar.
24.1.1962 a manž. Ing. Marcelu Kováčovú, rod. Fojtíková, nar. 23.4.1962 , trvale Broskyňová 32, 955 01
Veľké Bedzany a to podľa registra CKN ako parc. č. 3548/1 ostatná plocha vo výmere 50 129 m2, ktorej je
predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 48243337-142/2020 ide
o novozakreslenú parc. č. 3548/343 ostatná plocha vo výmere 284 m2, ktorú odpredáva za cenu 7 €/m2, čo
predstavuje čiastku 1988 €. 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/: 7/5/5
Hlasovanie:

za:

5 / Detko, Šimon, Lacika
Ing. Malinková, Štefkovičová /
proti:
0
zdržal sa: 0

K bodu č.8 - Rôzne - Žiadosť ZŠsMŠ o schválenie nákupu tovaru – Univerzálny robot RM-40H
s príslušenstvom pre školskú jedáleň
Starostka obce predložila poslancom žiadosť ZŠsMŠ o schválenie nákupu tovaru – Univerzálny robot RM40H s príslušenstvom pre školskú jedáleň v celkovej výške 6234,66 EUR. Nákup sa zrealizuje z podielových
daní a z vlastného príjmu . Financie sa v rámci rozpočtu presúva z bežných výdavkov na kapitálové. Poslanci
z návrhom súhlasili a následne dala starostka obce o návrhu hlasovať:
Uznesenie č. 230/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
Schvaľuje:
-

Zakúpenie tovaru – Univerzálny robot RM-40H s príslušenstvom pre školskú jedáleň v celkovej
výške 6234,66 EUR

Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/5/3
Hlasovanie:

za:

5 / Detko, Šimon, Lacika
Ing. Malinková, Štefkovičová /
proti:
0
zdržal sa: 0
K bodu č.8 - Rôzne - Návrh na schválenie objednávky – oprava spevnených plôch pred budovou požiarnej
zbrojnice
Starostka obce predložila poslancom návrh objednávky č. 29/2020 – oprava spevnených plôch pred budovou
požiarnej zbrojnice v celkovej výške 4901,69 EUR bez DPH pre spoločnosť TOP Capital s.r.o. Urmince 555,
956 02 Urmince. Poslanci z návrhom objednávky súhlasili a následne dala starostka obce o návrhu hlasovať:

Uznesenie č. 231/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
Schvaľuje:
-

objednávku č. 29/2020 – oprava spevnených plôch pred budovou požiarnej zbrojnice v celkovej
výške 4901,69 EUR bez DPH pre spoločnosť TOP Capital s.r.o. Urmince 555, 956 02 Urmince

Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/5/3
Hlasovanie:

za:

5 / Detko, Šimon, Lacika
Ing. Malinková, Štefkovičová /
proti:
0
zdržal sa: 0

K bodu 9. Diskusia a interpelácia poslancov
Starostka obce v diskusii informovala poslancov o pripravovanom zbere kuchynského odpadu v roku 2021.
Treba zosúladiť zber v zmysle vyhlášky MŽP č. 348 z 13.11.2020 do júna 2020 v rámci zberu biologicky
rozložiteľného odpadu. V diskusii poslanec Šimon uviedol, že je potrebné vybudovať zberný dvor a navrhuje
začať rokovať s predstavenstvom PPD Prašice. Zberný dvor by mohol vzniknúť vedľa ČOV na pozemkoch
PPD Prašice

K bodu č.10 Záver
Starostka obce poďakovala poslancom za účasť na 16. rokovaní OZ a rokovanie ukončila.

Erika Nemešová
starostka obce

Overovatelia zápisnice:

Jozef Šimon

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

Regína Štefkovičová

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

Zapisovateľ : Michal Glos

