Zápisnica
z 21. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Prašice, konaného dňa 31.8.2021
Prítomní poslanci a hostia podľa prezenčnej listiny
Prítomní poslanci : Regína Štefkovičová, Peter Detko, Jozef Šimon, Mgr. Lýdia Marková, Ing.
Jozef Michalka
Ospravedlnení poslanci: Ing. Mária Malinková, Pavol Lacika
Zvukový záznam zo zasadnutia sa nevyhotovoval, nakoľko nikto o to nežiadal.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia
Rozpočtové opatrenia obce Prašice
Správy hlavnej kontrolórky obce
Vyhodnotenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku obce Prašice a schválenie nájomnej zmluvy
Rôzne
- Návrh na schválenie vyradenia zmarených investícií
- Žiadosť o príspevok na cestovné pre deti dochádzajúcich z Duchonky, Okšovskej a Novosvetskej
ulice na šk. r. 2021/22 a žiadosť o príspevok na stravovanie na šk. r. 2021/22
- Žiadosti o odkúpenie pozemkov
- Vyhlásenie spôsobu a zámeru prenájmu tenisových kurtov a minigolfu na parc. č. 2582/17 vo
výmere 6185 m2
7. Diskusia a interpelácia poslancov
8. Ukončenie zasadnutia
K bodu č.1 Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Starostka obce Erika Nemešová privítala poslancov obecného zastupiteľstva a ostatných prítomných.
Konštatovala, že 21. zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zúčastňujú 5 poslanci, takže obecné
zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Starostka obce za overovateľov zápisnice určila poslancov: Mgr. Marková, Detko
Za zapisovateľa určila Michala Glosa
K bodu č.2 Schválenie programu zasadnutia
Starostka navrhla, aby sa rokovanie riadilo ďalej týmto programom:
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia
Rozpočtové opatrenia obce Prašice
Správy hlavnej kontrolórky obce
Vyhodnotenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku obce Prašice a schválenie nájomnej
zmluvy
6. Rôzne
- Návrh na schválenie vyradenia zmarených investícií
- Žiadosť o príspevok na cestovné pre deti dochádzajúcich z Duchonky, Okšovskej a Novosvetskej
ulice na šk. r. 2021/22 a žiadosť o príspevok na stravovanie na šk. r. 2021/22
- Žiadosti o odkúpenie pozemkov
- Vyhlásenie spôsobu a zámeru prenájmu tenisových kurtov a minigolfu na parc. č. 2582/17 vo
výmere 6185 m2
7. Diskusia a interpelácia poslancov
8. Ukončenie zasadnutia

Starostka vyzvala poslancov na doplnenie programu 21. zasadnutia OZ. Poslanci nemali žiadne pripomienky
a nedoplnili žiadny bod programu a nenavrhli zmeny.
Následne dala starostka obce o návrhu programu hlasovať.
Uznesenie č. 268/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
Schvaľuje:
Program 21. rokovania OZ nasledovne
1.
2.
3.
4.
5.

Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia
Rozpočtové opatrenia obce Prašice
Správy hlavnej kontrolórky obce
Vyhodnotenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku obce Prašice a schválenie nájomnej
zmluvy
6. Rôzne
- Návrh na schválenie vyradenia zmarených investícií
- Žiadosť o príspevok na cestovné pre deti dochádzajúcich z Duchonky, Okšovskej a Novosvetskej
ulice na šk. r. 2021/22 a žiadosť o príspevok na stravovanie na šk. r. 2021/22
- Žiadosti o odkúpenie pozemkov
- Vyhlásenie spôsobu a zámeru prenájmu tenisových kurtov a minigolfu na parc. č. 2582/17 vo
výmere 6185 m2
7. Diskusia a interpelácia poslancov
8. Ukončenie zasadnutia
Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/5/3
Hlasovanie:

za:

5 / Detko, Šimon, Mgr. Marková, Ing. Michalka
Štefkovičová /
proti:
0
zdržal sa: 0

K bodu č.3 Rozpočtové opatrenia obce Prašice
Ing. Katarína Bruchatá predložila poslancom rozpočtové opatrenia č. VI/2021 a VII/2021. Informovala
poslancov, že rozpočtové opatrenie č. VI/2021 schválila starostka v rámci svojich kompetencií a rozpočtové
opatrenie č. VII/2021 budú schvaľovať na dnešnom OZ. Poslancom boli tieto rozpočtové opatrenia zaslané
elektronicky 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. VI/2021
a VII/2021:

Uznesenie č. 269/2021
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:
Rozpočtové opatrenia č. VI/2021
b) schvaľuje
Rozpočtové opatrenia č. VII/2021

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. VII/2021 - REKAPITULÁCIA
prijaté k 31.08.2021

PRÍJMY

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

CELKOM

Schválený rozpočet Upravený rozpočet
1 811 910,00
1 889 270,00
0,00
30 000,00
3 310,00
12 670,00
89 845,00
66 175,00
100,00
160,00

1 905 165,00

1 998 275,00

Rozpočtové opatrenie
č.
VII/2021
Zvýšenie
+
3 790,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Rozpočtové
opatrenie č.
VII/2021
Zníženie
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00

ROZPOČET po
rozpočtovom
opatrení
č. VII/2021
1 892 560,00
30 000,00
12 670,00
66 175,00
160,00

3 790,00

500,00

2 001 565,00
2 001 565,00

VÝDAVKY

Bežné
Kapitálové
Finančné operácie

Rozpočtové
Rozpočtové opatrenie
opatrenie č.
č.
VII/2021
VII/2021
Zníženie
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Zvýšenie
+
723 185,00
757 765,00
2 565,00
2 550,00

ROZPOČET po
rozpočtovom
opatrení
č. VII/2021
757 780,00

0,00
88 425,00

17 895,00
88 425,00

11 400,00
0,00

1 000,00
0,00

28 295,00
88 425,00

1 091 555,00
2 000,00

1 086 745,00
10 000,00

2 815,00
0,00

2 815,00
0,00

1 086 745,00
10 000,00

CELKOM
1 905 165,00
Rozpočet po rozp. opatr. č. VII/2021

1 960 830,00

16 780,00

6 365,00

1 971 245,00

Základná škola - bežné
Základná škola - kapitálové

Príjmy

2 001 565,00

Výdavky

1 971 245,00

Rozdiel:

30 320,00 30 320,00
30 320,00

Bežný rozpočet:
Príjmy
Výdavky
Rozdiel: + prebytok

1 958 735,00
1 844 525,00
114 210,00

Kapitálový rozpočet:
Príjmy
Výdavky
Rozdiel: - schodok

30 000,00
38 295,00
-8 295,00

FO rozpočet:
Príjmy
Výdavky
Rozdiel: - schodok

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

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

za:

5 / Detko, Šimon, Mgr. Marková, Ing. Michalka
Štefkovičová /
proti:
0
zdržal sa: 0

K bodu č.4 - Správy hlavnej kontrolórky obce
Ing. Hrubá, hlavná kontrolórka obce Prašice predložila správy z kontrolnej činnosti:
- Správa 3/2021 - Kontrola realizovaných opráv a rekonštrukcií nehnuteľného majetku obce

za rok 2020
-

Správa 7/2021 - Úverová zadlženosť, stav a vývoj dlhu obce k 30.6.2021
Správa 8/2021 - Kontrola dodržiavania registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu

Informovala poslancov o podrobnostiach kontroly, kde zodpovedala otázky poslancov a následne starostka
dala hlasovať
Uznesenie č. 270/2021
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

-

Správu č.3/2021 - Kontrola realizovaných opráv a rekonštrukcií nehnuteľného majetku

obce za rok 2020
b) Berie na vedomie

-

Správu 7/2021 - Úverová zadlženosť, stav a vývoj dlhu obce k 30.6.2021

c) Berie na vedomie

-

Správa 8/2021 - Kontrola dodržiavania registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu

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

za:

5 / Detko, Šimon, Marková, Ing. Michalka
Štefkovičová /
proti:
0
zdržal sa: 0
K bodu č.5 - Vyhodnotenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku obce Prašice a schválenie nájomnej
zmluvy
Michal Glos informoval poslancov o výsledku obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej dňa 10.8.2021 v zmysle
uznesenia č. 264/2021. Do obchodnej verejnej súťaže sa prihlásil jeden záujemca a to Peter Lacika, bytom
Slnečná 1366, 956 22 Prašice. V zmysle podmienok obchodnej verejnej súťaže záujemca predložil požadované
doklady a cenu za prenájom vo výške 2900,00. Poslanci vzali výsledok obchodnej verejnej súťaže na vedomie.
Starostka následne predložila návrh nájomnej zmluvy a dala hlasovať:

Uznesenie č. 271/2021
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
Výsledok obchodnej verejnej súťaže č.3/2021 na prenájom nehnuteľného majetku obce Prašice a to časť budovy
Obecného úradu – 190,97 m2

b) Schvaľuje
Uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku obce Prašice a to časť budovy Obecného
úradu – 190,97 m2 medzi Obcou Prašica a Petrom Lacikom, bytom Slnečná 1366, 956 22 Prašice nasledovne:

-

Výška nájmu 2900,00 EUR/ rok – 4 splátky
Doba nájmu - neurčito
Energie plyn /12%/, voda /16%/, stočné /16%/

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

za:

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

K bodu č.6- Rôzne - Návrh na schválenie vyradenia zmarených investícií

Ing. Bruchatá predložila na schválenie vyradenie nasledovných zmarených investícií:
1./ Premena parku pred poštou v hodnote 360,00 EUR /obstaranie DHM na účte 04223/: na
tomto účte bola obstaraná projektová dokumentácia v r. 2011 od spoločnosti AEV-systém, Ing. Arch.
Andrea Marková. Investičná akcia nebola a nebude realizovaná z dôvodu, že priestor pred bývalým
obecným úradom bol zrekonštruovaný v rámci revitalizácie centra obce.
2./ Rekonštrukcia a nadstavba bývalého Obecného úradu v hodnote 1.500,00 EUR /obstaranie
DHM na účte 04230/: na tomto účte bola obstaraná projektová dokumentácia v r. 2012 od Ing.
Arch. Mateja Otrisala. Investičná akcia nebola a nebude realizovaná z dôvodu, že priestory bývalého
obecného úradu mali byť zrekonštruované na byty pre obyvateľov nielen našej obce, ale aj okolia,
ale občania neprejavili o tento projekt záujem.
3./ Rekonštrukcia dielní na Materskú školu v hodnote 8.386,99 EUR /obstaranie DHM na účte
04250/: na tomto účte bola v roku 2015 obstaraná projektová dokumentácia od spoločnosti TOP
Projekt, Ing. Arch. Roman Smutný vo výške 8.120,00 EUR, geometrické zameranie od spoločnosti
GERYS PLUS vo výške 250,00 EUR a vyjadrenie od Slovak Telekomu vo výške 16,99 EUR.
Investičná akcia nebola a nebude realizovaná z dôvodu, že priestory bývalých dielní ZŠ s MŠ boli
prerobené na priestory pre školský klub detí.
4./ Parkovisko pri cintoríne v hodnote 90,00 EUR /obstaranie DHM na účte 04255/: na tomto
účte bolo v roku 2015 obstarané geometrické zameranie od Jozefa Šimona vo výške 90,00 EUR.
Investičná akcia nebola zatiaľ realizovaná z dôvodu nepriaznivej finančnej situácie obce a realizácie
mnohých iných nevyhnutných investičných zámerov. Obec má v pláne v budúcnosti zrekonštruovať
parkovisko pri cintoríne. Poslanci s návrhom súhlasila a následne starostka dala hlasovať:
Uznesenie č. 272/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov

Schvaľuje
odpis nasledovných zmarených investícií:
a) Premena parku pred poštou v hodnote 360,00 EUR /obstaranie DHM na účte 04223/: na
tomto účte bola obstaraná projektová dokumentácia v r. 2011 od spoločnosti AEV-systém, Ing. Arch.
Andrea Marková.
b) Rekonštrukcia a nadstavba bývalého Obecného úradu v hodnote 1.500,00 EUR /obstaranie
DHM na účte 04230/: na tomto účte bola obstaraná projektová dokumentácia v r. 2012 od Ing.
Arch. Mateja Otrisala.
c) Rekonštrukcia dielní na Materskú školu v hodnote 8.386,99 EUR /obstaranie DHM na účte
04250/: na tomto účte bola v roku 2015 obstaraná projektová dokumentácia od spoločnosti TOP
Projekt, Ing. Arch. Roman Smutný vo výške 8.120,00 EUR, geometrické zameranie od spoločnosti
GERYS PLUS vo výške 250,00 EUR a vyjadrenie od Slovak Telekomu vo výške 16,99 EUR.
d) Parkovisko pri cintoríne v hodnote 90,00 EUR /obstaranie DHM na účte 04255/: na tomto
účte bolo v roku 2015 obstarané geometrické zameranie od Jozefa Šimona vo výške 90,00 EUR.
Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/5/3
Hlasovanie:

za:

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

K bodu č.6 - Rôzne - Žiadosť o príspevok na cestovné pre deti dochádzajúcich z Duchonky, Okšovskej
a Novosvetskej ulice na šk. r. 2021/22 a žiadosť o príspevok na stravovanie na šk. r. 2021/22
Prednostka obce predložila poslancom žiadosti Základnej školy s materskou školou Prašice o príspevok na
cestovné pre žiakov dochádzajúcich z Duchonky, Okšovskej a Novosvetskej ulice a žiadosť o príspevok na
stravu pre deti s trvalým pobytom v Obci Prašice. Starostka navrhla príspevok na cestovné vo výške 0,40 €
ako pominulé roky a príspevok na strevu vo výške 0,10 € - jeden obed. Poslanci s návrhom súhlasila
a následne starostka dala hlasovať:
Uznesenie č. 273/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov

Schvaľuje
a) Príspevok na cestovné vo výške 0,40 € pre žiakov dochádzajúcich do Základnej školy
s materskou školou autobusom z Duchonky, Okšovskej a Novosvetskej ulice
b) Príspevok na stravu vo výške 0,10 € pre žiakov Základnej školy s materskou školou s trvalým
pobytom v Obci Prašice
+Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/5/3
Hlasovanie:

za:

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

K bodu č.6 - Rôzne - Žiadosti o odkúpenie pozemkov
1. Starostka obce predložila žiadosť Alexandra Schneidgena, Nezábudková 2061/8, 955 01 Topoľčany
o odkúpenie pozemku k rekreačnej chate s.č. 1303 vo výmere 193 m2. Žiadateľ je majiteľom hore uvedenej
rekreačnej chaty. Poslanci z odpredajom súhlasia a žiadajú vypracovanie znaleckého posudku
a geometrického plánu . Následne dala starostka hlasovať.
Uznesenie č. 274/2021
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 Alexandra Schneidgena, Nezábudková 2061/8, 955 01 Topoľčany o odkúpenie pozemku k rekreačnej
chate s.č. 1303 vo výmere 193 m2
Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/5/3
Hlasovanie:

za:

5 / Detko, Šimon, Mgr.Marková, Ing. Michalka
Štefkovičová /
proti:
0
zdržal sa: 0

2. Starostka obce predložila žiadosť MUDr. Tibora Pavlíka, Muškátová 13, 955 01 Topoľčany o odkúpenie
pozemku k rekreačnej chate s.č. 1302 vo výmere 142 m2. Žiadateľ je majiteľom hore uvedenej rekreačnej
chaty. Poslanci z odpredajom súhlasia a žiadajú vypracovanie znaleckého posudku a geometrického plánu .
Následne dala starostka hlasovať.
Uznesenie č. 275/2021
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 MUDr. Tibora Pavlíka, Muškátová 13, 955 01 Topoľčany o odkúpenie pozemku k rekreačnej chate
s.č. 1302 vo výmere 142 m2
Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/5/3
Hlasovanie:

za:

5 / Detko, Šimon, Mgr.Marková, Ing. Michalka
Štefkovičová /
proti:
0
zdržal sa: 0

3. Starostka obce predložila žiadosť Martina Číža a manž.,Budovateľská 599, Prašice o odkúpenie pozemku
k pozemku 3553/32 v ich vlastníctve vo výmere 435 m2. Poslanci z odpredajom súhlasia a žiadajú
vypracovanie znaleckého posudku a geometrického plánu . Následne dala starostka hlasovať.
Následne dala starostka hlasovať:
Uznesenie č. 276/2021
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 Martina Číža a manž.,Budovateľská 599, Prašice o odkúpenie pozemku k pozemku 3553/32 v ich
vlastníctve vo výmere 435 m2
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.b/zákona č.
138/91 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien pre vlastníkov rekreačnej chaty a uzatvorenie kúpnej
zmluvy v 1. rade pre Barbaru Vaškovú, rod. Vaškovú, nar. 5.12.1995, trvale bytom Bojná 541, 956 01 Bojná
v podiele 1/3-iny, v 2. rade pre Petra Vašku, rod. Vašku, nar. 23.6.1999, trvale bytom Bojná 541, 956 01
Bojná v podiele 1/3-iny a v rade pre Pavla Vašku, rod. Vašku, nar. 23.6.1999, trvale bytom Bojná 541, 956 01
Bojná v podiele 1/3-iny a to pozemok parc. č. 3888/8, trvalý trávny porast o celkovej výmere 16 799 m2 vo
vlastníctve obce vedený na LV 1526 a podľa vypracovaného GP č. 50351176-035/21, ide o novozakreslenú
parc. č. 3888/196,t.t.p. o výmere 112 m2, ktorú obec odpredáva v zmysle znaleckého posudku č. 243/2021 za
kúpnu cenu 1380 EUR, kde kupujúca v 1.rade zaplatí 460 Eur, kupujúci v 2.rade zaplatí 460 a kupujúci v 3.
rade zaplatí 460 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. 277/2021
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 v 1. rade pre Barbaru Vaškovú, rod. Vaškovú,
nar. 5.12.1995, trvale bytom Bojná 541, 956 01 Bojná v podiele 1/3-iny, v 2. rade pre Petra Vašku, rod.
Vašku, nar. 23.6.1999, trvale bytom Bojná 541, 956 01 Bojná v podiele 1/3-iny a v rade pre Pavla Vašku, rod.
Vašku, nar. 23.6.1999, trvale bytom Bojná 541, 956 01 Bojná v podiele 1/3-iny a to pozemok parc. č. 3888/8
trvalý trávny porast o celkovej výmere 16 799 m2 vo vlastníctve obce vedený na LV 1526 a podľa
vypracovaného GP č. 50351176-035/21, ide o novozakreslenú parc. č. 3888/196 o výmere 112 m2, ktorú obec
odpredáva v zmysle znaleckého posudku č. 243/2021 za kúpnu cenu 1380 EUR, kde kupujúca v 1.rade
zaplatí 460 Eur, kupujúci v 2.rade zaplatí 460 a kupujúci v 3. rade zaplatí 460 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/: 7/5/5
Hlasovanie:

za:

5 / Detko, Šimon, Mgr.Marková, Ing. Michalka
Štefkovičová /
proti:
0
zdržal sa: 0

5. 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 vlastníka rekreačného zariadenia a uzatvorenie
kúpnej zmluvy pre Základnú organizáciu OZ DECODOM s.r.o., Pílska 7, 955 01 Topoľčany, IČO:177831 a to
pozemok parc. č. 3772/38 trvalý trávny porast a pozemok parc. č. 3772/1 trvalý trávny porast o celkovej

výmere 31 353 m2 vo vlastníctve obce vedený na LV 1526 a podľa vypracovaného GP č. 50183630-20-21,
ide o novozakreslenú parc. č. 3772/87 trvalý trávny porast o výmere 1570 m2. Pozemky 3772/38 trvalý
trávny porast a parc. č. 3772/87 trvalý trávny porast obec odpredáva v zmysle znaleckého posudku č.
211/2021 za kúpnu cenu 20 000 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. 278/2021
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.e/zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien
pre vlastníka rekreačného zariadenia a uzatvorenie kúpnej zmluvy pre Základnú organizáciu OZ DECODOM
s.r.o., Pílska 7, 955 01 Topoľčany, IČO:177831 a to pozemok parc. č. 3772/38 trvalý trávny porast a
pozemok parc. č. 3772/1 trvalý trávny porast o celkovej výmere 31 353 m2 vo vlastníctve obce vedený na
LV 1526 a podľa vypracovaného GP č. 50183630-20-21, ide o novozakreslenú parc. č. 3772/87 trvalý trávny
porast o výmere 1570 m2. Pozemky 3772/38 trvalý trávny porast a parc. č. 3772/87 trvalý trávny porast
obec odpredáva v zmysle znaleckého posudku č. 211/2021 za kúpnu cenu 20 000 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/: 7/5/5
Hlasovanie:

za:

5 / Detko, Šimon, Mgr.Marková, Ing. Michalka
Štefkovičová /
proti:
0
zdržal sa: 0

K bodu č.6 - Rôzne - Vyhlásenie spôsobu a zámeru prenájmu tenisových kurtov a minigolfu na parc. č.
2582/17 vo výmere 6443 m2
Starostka obce predložila návrh na vyhlásenie zámeru, spôsobu a podmienok prenájmu nehnuteľného
majetku vo vlastníctve obce Prašice a to časť parc. č. 2582/17 vedený na LV 1526 /6443 m2/. Spôsob
navrhuje použiť par. 9a odst. 1 písm. a zákona 138/1991 z.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Taktiež predkladá podmienky obchodnej verejnej súťaže, kde hlavným kritériom bude kvalita
podnikateľského zámeru uchádzačov. Poslanci z návrhom súhlasili a starostka obce dala o návrhu hlasovať :
Uznesenie č. 279/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
Schvaľuje:
a/ zámer prenájmu nehnuteľného majetku obce Prašice a to časť parc. č. 2582/17 vedený na LV 1526 /6443
m2/
b/ spôsob prenájmu nehnuteľného majetku obce Prašice a to časť parc. č. 2582/17 vedený na LV 1526 /6443
m2/ v zmysle § 9a odst. 1 písm. a zákona 138/1991 z.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
vyhlásením obchodnej verejnej súťaže
c/ podmienky prenájmu nehnuteľného majetku obce Prašice a to časť časť parc. č. 2582/17 vedený na LV
1526 /6443 m2/, kde hlavným kritériom bude kvalita podnikateľského zámeru uchádzačov.

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

za:

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

K bodu7. Diskusia a interpelácia poslancov
Starostka obce v diskusii pozvala poslancov na kultúrnu slávnosť svätenia sochy sv. Vendelína, ktorá
sa uskutoční dňa 1.9.2021 o 15.30 hodine.
Poslanec Jozef Šimon sa spýtal v akom štádiu je vyhotovenie projektovej dokumentácie prístavby
Materskej školy. Starostka odpovedala, že projekt pre územné konanie je vyhotovený, čaká sa na
vyjadrenia dotknutých organizácií. Poslanec pripomienkoval, že projekt pre stavebné konanie bude
potrebné dopracovať a vyriešiť okolité spevnené plochy ako aj odvedenie dažďových vôd.
Poslanec Šimon sa taktiež spýtal, v akom štádiu je pripravovaná investičná akcia rekonštrukcie
spevnených plôch okolia Základnej školy a MK Okšovská, Nemečkovská, Cintorínska a Mlynská.
Zamestnanec obce p. Glos informoval, že sa pripravujú podklady k verejnému obstarávaniu
a o ďalšom postupe budú poslanci informovaní.
K bodu č.8 Záver
Starostka obce poďakovala poslancom za účasť na 21. 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

