Zápisnica
zo 17. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Prašice, konaného dňa 28.1.2021
Prítomní poslanci a hostia podľa prezenčnej listiny
Prítomní poslanci : Regína Štefkovičová, Peter Detko, Jozef Šimon, Pavol Lacika, Ing. Mária
Malinková, Mgr. Lýdia Marková, Ing. Jozef Michalka
Ospravedlnení poslanci: Ostatní prítomní: Ing. Katarína Bruchatá
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. Inventarizácia majetku
5. Rôzne
- Žiadosti o odkúpenie pozemkov v k.ú. Prašice
- Návrh systému nakladania s kuchynským odpadom v druhom polroku 2021
6. Diskusia a interpelácia poslancov
7. Ukončenie zasadnutia
K bodu č.1 Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Starostka obce Erika Nemešová privítala poslancov obecného zastupiteľstva a ostatných prítomných.
Konštatovala, že 17. zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zúčastňujú 7 poslanci, takže obecné
zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Starostka obce za overovateľov zápisnice určila poslancov Ing. Mária Malinková, 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.

Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia
Rozpočtové opatrenia obce
Inventarizácia majetku
Rôzne
Žiadosti o odkúpenie pozemkov v k.ú. Prašice
Návrh systému nakladania s kuchynským odpadom v druhom polroku 2021
Diskusia a interpelácia poslancov
Ukončenie zasadnutia

Starostka vyzvala poslancov na doplnenie programu 17. zasadnutia OZ. Poslanci nemali žiadne pripomienky
a nedoplnili žiadny bod programu a nenavrhli zmeny.
Následne dala starostka obce o návrhu programu hlasovať.

Uznesenie č. 232/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov

Schvaľuje:
program 17. rokovania OZ nasledovne
Program:
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia
Rozpočtové opatrenia obce
Inventarizácia majetku
Rôzne
Žiadosti o odkúpenie pozemkov v k.ú. Prašice
Návrh systému nakladania s kuchynským odpadom v druhom polroku 2021
Diskusia a interpelácia poslancov
Ukončenie zasadnutia

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

za:

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

K bodu č.3 Rozpočtové opatrenia obce
Starostka obce predložila poslancom rozpočtové opatrenia č. XVIII/2020 ,XIX/2020 a I/2021. Informovala
poslancov, že rozpočtové opatrenia č. XVIII/2020 ,XIX/2020 schválila starostka v rámci svojich kompetencií.
Rozpočtové opatrenie č. I/2021 budú poslanci schvaľovať na dnešnom zasadnutí. Jednotlivé opatrenia aj
s podrobným popisom zmien boli poslancom zaslané elektronicky. Poslanci vzali opatrenia č. XVIII/2020
XIX/2020 na vedomie. Starostka obce dala následne hlasovať o rozpočtovom opatrení č. I/2021

Uznesenie č. 233/2021
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. XVIII/2020 ,XIX/2020
Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/7/4
Hlasovanie:

7 / Detko, Šimon, Lacika, Marková, Ing. Michalka
Ing. Malinková, Štefkovičová /
proti:
0
zdržal sa: 0
Uznesenie č. 234/2021
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. I/2021 s nasledovnými zmenami:

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. I/2021 - REKAPITULÁCIA
prijaté k 28.01.2021

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

CELKOM

Rozpočtové opatrenie
č.
I/2021
Zvýšenie
+

Rozpočtové
opatrenie č.
I/2021
Zníženie
-

ROZPOČET po
rozpočtovom
opatrení
č. I/2021

1 811 910,00

1 811 910,00

3 145,00

400,00

1 814 655,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 310,00

3 310,00

8 635,00

0,00

11 945,00

89 845,00

89 845,00

0,00

0,00

89 845,00

100,00

100,00

0,00

0,00

100,00

1 905 165,00

1 905 165,00

11 780,00

400,00

1 916 545,00

VÝDAVKY
Schválený rozpočet Upravený rozpočet
Bežné
Kapitálové
Finančné operácie
Základná škola - bežné
Základná škola - kapitálové

CELKOM
Rozpočet po rozp. opatr. č. I/2021

1 120,00

0,00

724 305,00

0,00

0,00

8 635,00

0,00

8 635,00

88 425,00

88 425,00

0,00

0,00

88 425,00

1 091 555,00

1 091 555,00

0,00

0,00

1 091 555,00

2 000,00

2 000,00

0,00

0,00

2 000,00

1 905 165,00

1 905 165,00

9 755,00

0,00

1 914 920,00

Výdavky

1 914 920,00
1 625,00 1 625,00

Bežný rozpočet:
1 904 500,00
1 815 860,00
88 640,00

Kapitálový rozpočet:
Príjmy
Výdavky
Rozdiel: - schodok

0,00
10 635,00
-10 635,00

FO rozpočet:
Príjmy
Výdavky
Rozdiel: - schodok

ROZPOČET po
rozpočtovom
opatrení
č. I/2021

723 185,00

1 916 545,00

Príjmy
Výdavky
Rozdiel: + prebytok

Rozpočtové
opatrenie č.
I/2021
Zníženie
-

723 185,00

Príjmy
Rozdiel:

Rozpočtové opatrenie
č.
I/2021
Zvýšenie
+

12 045,00
88 425,00
-76 380,00

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

za:

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

K bodu č.4 - Inventarizácia majetku
Lýdia Miková predložila poslancom správu z vykonanej inventarizácie dlhodobého majetku, drobného
hmotného majetku, operatívno-technickej evidencie, a materiálových zásob. Neboli zistené žiadne
inventarizačné rozdiely. Inventarizácia sa uskutočnila v zmysle zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení
neskorších predpisov. Za správnosť údajov zodpovedajú členovia inventarizačných komisií. Následne dala
starostka obce o inventarizácii hlasovať:
Uznesenie č. 235/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
schvaľuje:
správu z vykonanej inventarizácii dlhodobého majetku, drobného hmotného majetku, operatívno-technickej
evidencie a materiálových zásob
Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/7/4
Hlasovanie:

za:

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

K bodu č.5 - Rôzne - Žiadosti o odkúpenie pozemkov v k.ú. Prašice
1.Starostka obce predložila poslancom žiadosť na predaj pozemku pre Jaroslava Bagyura a manž. Margitu,
Pri Šajbách 7754/30 – Bratislava. Jedná sa o okolie chaty súp. číslo 872 parc. č. 3544/49 v k.ú. Prašice.
Následne dala starostka obce o návrhu hlasovať:
Uznesenie č. 236/2021
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 na predaj pozemku pre Jaroslava Bagyura a manž. Margitu, Pri Šajbách 7754/30 – Bratislava. Jedná
sa o okolie chaty súp. číslo 872 parc. č. 3544/49 v k.ú. Prašice
Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/7/5
Hlasovanie:

za:

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

2.Starostka obce predložila poslancom žiadosť na predaj pozemku pre MVDr. Petra Nováčika a manž.
Magdalénu, Tovarníky, Pod Kaštieľom 302/26. Jedná sa o okolie chaty č. 935 parc. č. 3548/29 v k.ú. Prašice.
Následne dala starostka obce o návrhu hlasovať:
Uznesenie č. 237/2021
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 na predaj pozemku pre MVDr. Petra Nováčika a manž. Magdaléna, Tovarníky, Pod Kaštieľom
302/26. Jedná sa o okolie chaty č. 935 parc. č. 3548/29 v k.ú. Prašice
Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/7/5
Hlasovanie:

za:

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

3.Starostka obce predložila poslancom žiadosť na predaj pozemku pre Mgr. Juraja Kmeťa, Povstania 1279/12,
Topoľčany. Jedná sa o okolie chaty parc. č. 3772/32 k.ú. Prašice. Následne dala starostka obce o návrhu
hlasovať:
Uznesenie č. 238/2021
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 na predaj pozemku pre Mgr. Juraja Kmeťa, Povstania 1279/12, Topoľčany. Jedná sa o okolie pozemku
parc. č. 3772/32 k.ú. Prašice vo vlastníctve žiadateľa
Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/7/5
Hlasovanie:

za:

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

K bodu č.5 - Rôzne - Návrh systému nakladania s kuchynským odpadom v druhom polroku 2021
Starostka obce predložila návrh nakladania s kuchynským odpadom na území členských obcí Ponitrianskeho
združenia obcí (PZO) v roku 2021 Uviedla, že likvidácia biologického kuchynského odpadu bude možná aj
domácim kompostovaním bez povinnosti nakupovať kompostéry alebo ukladaním do hnedých nádob na BIO
odpad. V tomto prípade sa však musí zintenzívniť vývoz hnedých nádob na 1 x týždenné v letných mesiacoch
a 2 x do mesiaca v zimných mesiacoch. Treba sa však apelovať na občanov, aby triedili odpad oveľa
zodpovednejšie, pretože viac ako 50% objemu nádoby na ZKO tvoria zložky, ktoré tam nepatria. Prognóza
budúcich nákladov na likvidáciu komunálneho odpadu v porovnaní s BRO je, že likvidácia komunálneho
odpadu bude trojnásobne drahšia. Z tohto dôvodu je potrebné zmeniť paušálne platby na množstevné, nastaviť
systém platieb zásluhovo na objem vyvezeného odpadu, nie na počet členov domácnosti. Je predpoklad, že sa
množstevný zber a váženie nádob sa zakotví legislatívne. Zavedenie povinného váženia nádob na ZKO je
plánované od 1.1.2023. Poslanci OZ sa zhodli v názore zaviesť likvidáciu kuchynského odpadu v našej obci
zintenzívnením vývozu hnedých nádob bez povinnosti nakupovať kompostéry, pretože väčšina občanov má
vo svojich záhradách zavedené kompostovanie vytvorenými hnojiskami príp. majú vlastné kompostéry.
Následne dala starostka obce o návrhu hlasovať :

Uznesenie č. 239/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
Schvaľuje:
systém nakladania s kuchynským biologicky rozložiteľným odpadom zintenzívnením vývozu BIO v letných
mesiacoch 1 x týždenne a v zimných mesiacoch 2 x do mesiaca.
Súhlasí
s vážením zbytkového komunálneho odpadu

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

za:

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

K bodu 6. Diskusia a interpelácia poslancov
Starostka obce informovala poslancov s pripravovanými výkopovými prácami pre položenie optických káblov
pre Magio internet a televíziu v celej obci, v dôsledku čoho dôjde k rozkopávke chodníkov v šírke cca 30 cm
príp. k výkopovým prácam v zelených pásoch pre položenie tohto potrubia. Tieto práce by mali byť ukončené
v priebehu tohto roka s tým, že káble budú položené pre všetkých záujemcov až k rodinným domom. Z tohto
dôvodu nebolo možné v minulom roku začať
s rekonštrukciou chodníkov popri štátnej ceste ul. 1. mája.

K bodu č.7 Záver
Starostka obce poďakovala poslancom za účasť na 17. rokovaní OZ a rokovanie ukončila.

Ing. Katarína Bruchatá
prednostka obecného úradu

Erika Nemešová
starostka obce

Overovatelia zápisnice:

Peter Detko

Ing. Mária Malinková

Zapisovateľ : Michal Glos

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

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

