Zápisnica
z 19. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Prašice, konaného dňa 22.6.2021
Prítomní poslanci a hostia podľa prezenčnej listiny
Prítomní poslanci : Regína Štefkovičová, Peter Detko, Jozef Šimon, Pavol Lacika, Mgr. Lýdia
Marková, Ing. Jozef Michalka
Ospravedlnení poslanci: Ing. Mária Malinková
Ostatní prítomní: Ing. Mária Hrubá, 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. Schválenie záverečného účtu obce Prašice za rok 2020
5. Správa nezávislého audítora k overeniu individuálnej účtovnej závierke za rok 2020
6. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2021
7. Rôzne
- Žiadosti o odkúpenie pozemkov v k.ú. Prašice
- Schválenie objednávok na obstaranie investícií obce v kompetencii OZ
- Prerokovanie petície na opravu cesty – prístup k chatám v RO Duchonka
8. Diskusia a interpelácia poslancov
9. Ukončenie zasadnutia
K bodu č.1 Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Starostka obce Erika Nemešová privítala poslancov obecného zastupiteľstva a ostatných prítomných.
Konštatovala, že 19. zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zúčastňujú 6 poslanci, takže obecné
zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Starostka obce za overovateľov zápisnice určila poslancov: Ing. Michalka, Šimon
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.
9.

Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia
Rozpočtové opatrenia obce
Schválenie záverečného účtu obce Prašice za rok 2020
Správa nezávislého audítora k overeniu individuálnej účtovnej závierke za rok 2020
Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2021
Rôzne
Žiadosti o odkúpenie pozemkov v k.ú. Prašice
Schválenie objednávok na obstaranie investícií obce v kompetencii OZ
Prerokovanie petície na opravu cesty – prístup k chatám v RO Duchonka
Diskusia a interpelácia poslancov
Ukončenie zasadnutia

Starostka vyzvala poslancov na doplnenie programu 19. zasadnutia OZ. Poslanci nemali žiadne pripomienky
a nedoplnili žiadny bod programu a nenavrhli zmeny.
Následne dala starostka obce o návrhu programu hlasovať.

Uznesenie č. 251/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov

Schvaľuje:
program 19. rokovania OZ nasledovne
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia
Rozpočtové opatrenia obce
Schválenie záverečného účtu obce Prašice za rok 2020
Správa nezávislého audítora k overeniu individuálnej účtovnej závierke za rok 2020
Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2021
Rôzne
Žiadosti o odkúpenie pozemkov v k.ú. Prašice
Schválenie objednávok na obstaranie investícií obce v kompetencii OZ
Prerokovanie petície na opravu cesty – prístup k chatám v RO Duchonka
Diskusia a interpelácia poslancov
Ukončenie zasadnutia

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

za:

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

K bodu č.3 Rozpočtové opatrenia obce
Ing. Katarína Bruchatá predložila poslancom rozpočtové opatrenia č. IV/2021 a V/2021. Informovala
poslancov, že rozpočtové opatrenie č. IV/2021 schválila starostka v rámci svojich kompetencií a rozpočtové
opatrenie č. V/2021 budú schvaľovať na dnešnom OZ. Poslancom boli tieto rozpočtové opatrenia zaslané
elektronicky spolu s dôvodovou správou a taktiež v skratke ich Ing. Bruchatá informovala o jednotlivých
zmenách na strane príjmov a výdavkov. Starostka obce dala následne hlasovať o rozpočtových opatreniach č.
IV/2021 a V/2021:

Uznesenie č. 252/2021
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 opatrenia č. IV/2021
schvaľuje
Rozpočtové opatrenia č. V/2021

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. V/2021 - REKAPITULÁCIA
prijaté k 22.06.2021

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

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

CELKOM

Schválený
rozpočet
Upravený rozpočet
1 811 910,00
1 890 415,00
0,00
7 740,00
3 310,00
12 670,00
89 845,00
94 950,00
100,00
160,00

Rozpočtové
Rozpočtové opatrenie
opatrenie č.
č.
V/2021
V/2021
Zníženie
Zvýšenie
+
460,00
115,00
22 260,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28 775,00
0,00
0,00

ROZPOČET po
rozpočtovom
opatrení
č. V/2021
1 890 760,00
30 000,00
12 670,00
66 175,00
160,00

1 905 165,00

2 005 935,00

22 720,00

28 890,00

1 999 765,00

723 185,00
0,00
88 425,00
1 091 555,00
2 000,00

749 615,00
8 895,00
88 425,00
1 118 520,00
7 000,00

13 525,00
9 000,00
0,00
2 685,00
3 000,00

3 885,00
0,00
0,00
34 460,00
0,00

759 255,00
17 895,00
88 425,00
1 086 745,00
10 000,00

1 905 165,00

1 972 455,00

28 210,00

38 345,00

1 962 320,00
1 962 320,00

Rozpočet po rozp. opatr. č. V/2021
Príjmy

1 999 765,00

Výdavky

1 962 320,00

Rozdiel:

37 445,00 37 445,00
37 445,00

Bežný rozpočet:
Príjmy
Výdavky
Rozdiel: + prebytok

1 956 935,00
1 846 000,00
110 935,00

Kapitálový rozpočet:
Príjmy
Výdavky
Rozdiel: - schodok

30 000,00
27 895,00
2 105,00

FO rozpočet:
Príjmy
Výdavky
Rozdiel: - schodok

12 830,00
88 425,00
-75 595,00

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

za:

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

K bodu č.4 - Schválenie záverečného účtu obce Prašice za rok 2020
Prednostka obecného úradu Ing. Bruchatá predložila na schválenie návrh záverečného účtu obce za rok 2020
a oboznámila s celoročným hospodárením obce. Vzhľadom na prebytok rozpočtového hospodárenia obce vo
výške 114.196,75 € 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:
Uznesenie č. 253/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
a) berie na vedomie
-

Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu Obce Prašice za r. 2020.

b) schvaľuje
-

Záverečný účet Obce Prašice za rok 2020 výrokom: „celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez
výhrad“.

c) schvaľuje
-

schodok rozpočtu v sume 115.200,55 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b)
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších
predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu a podľa osobitných predpisov
v sume 11.073,78 EUR, zúčtovať z prebytku finančných operácií vo výške 126.274,33 EUR.

d) schvaľuje
-

tvorbu rezervného fondu za rok 2020 vo výške 114.196,75 EUR.

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

za:

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

K bodu č.5 - Správa nezávislého audítora k overeniu individuálnej účtovnej závierke za rok 2020
Ing. Bruchatá informovala poslancov, že v obci prebehol audit nezávislým audítorom a následne prečítala
správu audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2020. Poslanci vzali správy na vedomie.
Uznesenie č. 254/2021
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 :
-

správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2020

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

za:

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

K bodu č.6 - Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2021
1.Hlavná kontrolórka obce predniesla poslancom „Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II.
polrok 2021.“ Starostka obce dala následne hlasovať:
Uznesenie č. 255/2021
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 2021
Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/6/4
Hlasovanie:

za:

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

K bodu č.7 - 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 Jaroslava Bagyuru, rod..Bagyuru nar. 28.10.19662a manž. Margitu Bagyurovú, rod. Kvašňovskú,
nar. 15.4.1968, obaja trvale bytom Pri Šajbách 7754/30, 831 06 Bratislava a to podľa registra CKN ako parc.
č. 3544/1 t.t.p. vo výmere 19 730 m2 a parc. č. 3544/51t.t.p. vo výmere 59 m2, ktorých je predávajúci
výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 033/2021 ide o novozakreslené parc. č.
3544/160 t.t.p. vo výmere 321 m2, ktorú obec odpredáva za cenu v zmysle znaleckého posudku č.148/2021,
čo predstavuje čiastku 3940 €. 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. 256/2021
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 Jaroslava Bagyuru, rod..Bagyuru nar.
28.10.19662a manž. Margitu Bagyurovú, rod. Kvašňovskú, nar. 15.4.1968, obaja trvale bytom Pri Šajbách
7754/30, 831 06 Bratislava a to podľa registra CKN ako parc. č. 3544/1 t.t.p. vo výmere 19 730 m2 a parc. č.
3544/51t.t.p. vo výmere 59 m2, ktorých je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa
vypracovaného GP č. 033/2021 ide o novozakreslené parc. č. 3544/160 t.t.p. vo výmere 321 m2, ktorú obec
odpredáva za cenu v zmysle znaleckého posudku č.148/2021, čo predstavuje čiastku 3940 €. 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:

6 / Detko, Šimon, Lacika, Marková, Ing. Michalka
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 rekreačnej chaty a uzatvorenie kúpnej
zmluvy pre Juraja Kmeťa, rod. Kmeťa nar. 19.9.1972 , trvale bytom Povstania 1279/12, Topoľčany a to
podľa registra CKN ako parc. č. 3772/1 t.t.p. 21 353 m2 a 3772/25t.t.p vo výmere 50 m2, ktorej je
predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 48243337-044/2021 ide
o novozakreslené parc. č. 3772/88 t.t.p. vo výmere 346 m2, ktorú odpredáva za cenu v zmysle znaleckého
posudku č.147/2021, čo predstavuje čiastku 4250 €. 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. 257/2021
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 Juraja Kmeťa, rod. Kmeťa nar. 19.9.1972 ,
trvale bytom Povstania 1279/12, Topoľčany a to podľa registra CKN ako parc. č. 3772/1 t.t.p. 21 353 m2
a 3772/25t.t.p vo výmere 50 m2, ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa
vypracovaného GP č. 48243337-044/2021 ide o novozakreslené parc. č. 3772/88 t.t.p. vo výmere 346 m2,
ktorú odpredáva za cenu v zmysle znaleckého posudku č.147/2021, čo predstavuje čiastku 4250 €.
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:

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

3. Starostka obce predložila žiadosť Petra Vaška, Pavla Vaška a Barbary Vaškovej o odkúpenie pozemku
okolo chaty č. 1177 v ich vlastníctve. Poslanci z odpredajom súhlasia a žiadajú konzultáciu na mieste
s geodetom, ktorý spracováva GP. Taktiež je potrebné zhotoviť následne znalecký posudok.
Uznesenie č. 258/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
súhlasí:
so žiadosťou Petra Vašku, Pavla Vašku a Barbary Vaškovej o odkúpenie pozemku okolo chaty č.
1177

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

za:

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

4. Starostka obce predložila poslancom návrh na predaj pozemku v zmysle §-9a, ods.8 písm.e/zákona č.
138/91 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien pre vlastníkov rodinného domu a uzatvorenie kúpnej
zmluvy v 1. rade pre Gabrielu Kováčikovú, rod. Minárikovú, nar. 5.3.1964, trvale bytom Dr. Jurkoviča
2489/28, 955 01 Topoľčany v podiele 1/3-iny, v 2. rade pre Annu Novotnú, rod. Minárikovú, nar. 16.11.1967,
trvale bytom B. Němcovej 1907/11, 955 01 Topoľčany v podiele 1/3-iny a v 3. rade pre Máriu Halmovú, rod.
Minárikovú, nar. 15.10.1975, trvale bytom Záhradnícka 1090/19, 955 01 Topoľčany v podiele 1/3-iny a to
pozemok parc. č. 196/1 záhrada o celkovej výmere 404 m2 vo vlastníctve obce vedený na LV 1526 za kúpnu
cenu 7 EUR/m2, čo predstavuje čiastku 2828 EUR, kde kupujúca v 1.rade zaplatí 943 Eur, kupujúca v 2.rade
zaplatí 943 a kupujúca v 3. rade zaplatí 942 EUR. Predmetný pozemok tvorí priľahlý pozemok k pozemku vo
vlastníctve nadobúdateľov a tento svojim umiestnením a využitím tvorí nedeliteľný celok so stavbou hlavnou.
Poslanci z návrhom súhlasili a starostka obce dala o návrhu hlasovať :
Uznesenie č. 259/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
Schvaľuje:
na predaj pozemku v zmysle §-9a, ods.8 písm.e/zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
zmien pre vlastníkov rodinného domu a uzatvorenie kúpnej zmluvy v 1. rade pre Gabrielu Kováčikovú, rod.
Minárikovú, nar. 5.3.1964, trvale bytom Dr. Jurkoviča 2489/28, 955 01 Topoľčany v podiele 1/3-iny, v 2.
rade pre Annu Novotnú, rod. Minárikovú, nar. 16.11.1967, trvale bytom B. Němcovej 1907/11, 955 01
Topoľčany v podiele 1/3-iny a v 3. rade pre Máriu Halmovú, rod. Minárikovú, nar. 15.10.1975, trvale bytom
Záhradnícka 1090/19, 955 01 Topoľčany v podiele 1/3-iny a to pozemok parc. č. 196/1 záhrada o celkovej
výmere 404 m2 vo vlastníctve obce vedený na LV 1526 za kúpnu cenu 7 EUR/m2, čo predstavuje čiastku
2828 EUR, kde kupujúca v 1.rade zaplatí 943 Eur, kupujúca v 2.rade zaplatí 943 a kupujúca v 3. rade zaplatí
942 EUR. Predmetný pozemok tvorí priľahlý pozemok k pozemku vo vlastníctve nadobúdateľov a tento
svojim umiestnením a využitím tvorí nedeliteľný celok so stavbou hlavnou
Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/6/5
Hlasovanie:

za:

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

5. Starostka obce predložila poslancom návrh na predaj pozemku a stavby v zmysle §-9a, ods.8 písm.b/zákona
č. 138/91 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien pre vlastníka rodinného domu a uzatvorenie kúpnej
zmluvy pre Ladislava Kováčika, rod. Kováčika, nar.6.12.1953 , trvale Slnečná 361, Prašice a to podľa
registra CKN ako parc. č. 2926/1, zastavaná plocha vo výmere 787 m2 a stavba rodinného domu s.č. 350 na
pozemku parc. 2926/1, ktorých je predávajúci vlastníkom v podiele 1/8 a odpredáva svoj podiel za cenu
v zmysle znaleckého posudku č.27/2021, čo predstavuje čiastku 948 €. Kupujúci je podielový spoluvlastník
hore uvedených nehnuteľností v podiele 7/8. 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. 260/2021
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 a stavby v zmysle §-9a, ods.8 písm.b/zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
zmien pre vlastníka rodinného domu a uzatvorenie kúpnej zmluvy pre Ladislava Kováčika, rod. Kováčika,
nar.6.12.1953 , trvale Slnečná 361, Prašice a to podľa registra CKN ako parc. č. 2926/1, zastavaná plocha vo
výmere 787 m2 a stavba rodinného domu s.č. 350 na pozemku parc. 2926/1, ktorých je predávajúci
vlastníkom v podiele 1/8 a odpredáva svoj podiel za cenu v zmysle znaleckého posudku č.27/2021, čo
predstavuje čiastku 948 €. Kupujúci je podielový spoluvlastník hore uvedených nehnuteľností v podiele 7/8.
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:

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

K bodu č.7 - Prerokovanie petície na opravu cesty – prístup k chatám v RO Duchonka
Starostka obce predložila poslancom na prerokovanie petíciu na opravu cesty – prístup k chatám v RO
Duchonka, ktorú tunajšiemu obecnému úradu adresovala zhotoviteľka petície p. Iveta Kluková, bytom
Topoľčany, M.A.Bazovského 2355/1. Poslanci prerokovali a zaoberali sa petíciou na opravu cesty resp.
prístupu k chatám v RO Duchonka. Na rokovaní sa zúčastnila aj zástupkyňa petičného výboru p. Kluková,
ktorá diskutovala s poslancami o tomto probléme. Keďže sa aktuálne nejedná o miestne komunikácie je v
prvom rade potrebné vytvoriť pasport týchto prístupových ciest a získať na tento pasport finančné prostriedky.
Touto témou sa bude zaoberať aj príslušná stavebná komisia a bude informovať obecné zastupiteľstvo.
Poslanci sa oboznámili s celkovou situáciou, ale nakoľko obec v rozpočte pre rok 2021 nemá financie na
takéto investičné akcie, bude tieto hľadať v rámci rozpočtov v budúcich rokoch, z dotačných schém resp.
fondov EÚ. Následne dala starostka obce hlasovať:
Uznesenie č. 261/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
prerokovalo:
petíciu na opravu cesty – prístup k chatám v RO Duchonka
Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/6/4
Hlasovanie:

za:
proti:

6 / Detko, Šimon, Lacika, Marková, Ing. Michalka,
Štefkovičová /
0

K bodu 8. Diskusia a interpelácia poslancov
Ing. Jozef Michalka, poslanec OZ sa informoval, v akom štádiu je rekonštrukcia nádvoria Základnej
školy. Starostka obce uviedla, že prebiehajú prípravné práce, ktoré predchádzajú položeniu
asfaltového koberca a to hlavne zabezpečenie celkovej údržby odvodňovacích šácht z budovy školy.

K bodu č.9 Záver
Starostka obce poďakovala poslancom za účasť na 19. rokovaní OZ a rokovanie ukončila.

Ing. Katarína Bruchatá
prednostka obecného úradu

Erika Nemešová
starostka obce

Overovatelia zápisnice:

Ing. Jozef Michalka

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

Jozef Šimon

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

Zapisovateľ : Michal Glos

