Zápisnica
z 24. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Prašice, konaného dňa 16.12.2021
Prítomní poslanci a hostia podľa prezenčnej listiny
Prítomní poslanci : Regína Štefkovičová, Peter Detko, Jozef Šimon, Mgr. Lýdia Marková, Ing.
Mária Malinková, Ing. Jozef Michalka, Pavol Lacika
Zvukový záznam zo zasadnutia sa nevyhotovoval, nakoľko nikto o to nežiadal.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.

Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia
Kontrola plnenia uznesení
Rozpočtové opatrenia
Správa nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky
Návrh na schválenie programového rozpočtu na rok 2022 a na roky 2023 a 2024
Stanovisko hlavnej kontrolórky k programovému rozpočtu
Správy hlavnej kontrolórky, návrh plánu práce hlavnej kontrolórky na I. polrok 2022
Návrh VZN č. 2/2021 o určení finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ a žiaka
školského zariadenia
Návrh VZN č.3/2021 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území
obce Prašice
Návrh Dodatku č.1 k VZN č. 2/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Prašice
Návrh plánu práce OZ na rok 2022
Rôzne
- Delimitačný protokol o zverení majetku do správy ZŠsMŠ – spevnená plocha v areáli ZŠ
- Vyhodnotenie verejných obchodných súťaží
- Žiadosti o predaj pozemkov žiadateľom
Diskusia a interpelácia poslancov
Ukončenie zasadnutia

K bodu č.1 Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Starostka obce Erika Nemešová privítala poslancov obecného zastupiteľstva a ostatných prítomných.
Konštatovala, že 24. zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zúčastňujú 6 poslancov, takže obecné
zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Starostka obce za overovateľov zápisnice navrhla poslancov: Mgr. Marková, Detko
Za zapisovateľa určila Michala Glosa
Následne dala o návrhu hlasovať.
Uznesenie č. 303/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
schvaľuje
overovateľov zápisnice poslancov: Mgr. Lýdiu Markovú, Petra Detka
Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/6/4

Hlasovanie:

za:
proti:

6 / Detko, Lacika, Ing. Malinková,
Štefkovičová, Ing. Michalka, Mgr. Marková/
0

zdržal sa: 0
K bodu č.2 Schválenie programu zasadnutia
Starostka navrhla, aby sa rokovanie riadilo ďalej týmto programom:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia
Kontrola plnenia uznesení
Rozpočtové opatrenia
Správa nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky
Návrh na schválenie programového rozpočtu na rok 2022 a na roky 2023 a 2024
Stanovisko hlavnej kontrolórky k programovému rozpočtu
Správy hlavnej kontrolórky, návrh plánu práce hlavnej kontrolórky na I. polrok 2022
Návrh VZN č. 2/2021 o určení finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ
a žiaka školského zariadenia
Návrh VZN č.3/2021 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na
území obce Prašice
Návrh Dodatku č.1 k VZN č. 2/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Prašice
Návrh plánu práce OZ na rok 2022
Rôzne
Delimitačný protokol o zverení majetku do správy ZŠsMŠ – spevnená plocha v areáli ZŠ
Vyhodnotenie verejných obchodných súťaží
Žiadosti o predaj pozemkov žiadateľom
Diskusia a interpelácia poslancov
Ukončenie zasadnutia

Starostka vyzvala poslancov na doplnenie programu 24 zasadnutia OZ. Poslanci nemali žiadne pripomienky
a nedoplnili žiadny bod programu a nenavrhli zmeny.
Následne dala starostka obce o návrhu programu hlasovať.
Uznesenie č. 304/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
Schvaľuje:
Program 24. rokovania OZ nasledovne
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia
Kontrola plnenia uznesení
Rozpočtové opatrenia
Správa nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky
Návrh na schválenie programového rozpočtu na rok 2022 a na roky 2023 a 2024
Stanovisko hlavnej kontrolórky k programovému rozpočtu
Správy hlavnej kontrolórky, návrh plánu práce hlavnej kontrolórky na I. polrok 2022
Návrh VZN č. 2/2021 o určení finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ a žiaka
školského zariadenia

10. Návrh VZN č.3/2021 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na územé
obce Prašice
11. Návrh Dodatku č.1 k VZN č. 2/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Prašice
12. Návrh plánu práce OZ na rok 2022
13. Rôzne
- Delimitačný protokol o zverení majetku do správy ZŠsMŠ – spevnená plocha v areáli ZŠ
- Vyhodnotenie verejných obchodných súťaží
- Žiadosti o predaj pozemkov žiadateľom
14. Diskusia a interpelácia poslancov
15. Ukončenie zasadnutia
Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/6/4
Hlasovanie:

za:
proti:

6 / Detko, Lacika, Ing. Malinková,
Štefkovičová, Ing. Michalka, Mgr. Marková/
0

zdržal sa: 0
K bodu č.3 Kontrola plnenia uznesení
Hlavná kontrolórka obce predložila poslancom správu z kontrolnej činnosti č.10/2021 – kontrola plnenia
uznesení Obecného zastupiteľstva Obce Prašice za rok 2021. Poslancom bola správa zaslaná aj elektronicky.
Poslanci vzali správu na vedomie a starostka dala o návrhu hlasovať.
Uznesenie č. 305/2021
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 z kontrolnej činnosti č.10/2021 – kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva Obce
Prašice za rok 2021

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

za:
proti:

6 / Detko, Lacika, Ing. Malinková,
Štefkovičová, Ing. Michalka, Mgr. Marková/
0

zdržal sa: 0
K bodu č. 4 - Rozpočtové opatrenia
Prednostka obce Ing. Bruchatá predložila poslancom rozpočtové opatrenia č. XI/2021 a XII/2021.
Informovala poslancov, že rozpočtové opatrenie č. XI/202I schválila starostka v rámci svojich kompetencií.
Rozpočtové opatrenie č. XII/2021 budú poslanci schvaľovať na dnešnom zasadnutí. Jednotlivé opatrenia aj
s podrobným popisom zmien boli poslancom zaslané elektronicky. Poslanci vzali opatrenie č. XI/2021 na
vedomie. Starostka obce dala následne hlasovať o rozpočtovom opatrení č. XII/2021:
Uznesenie č. 306/2021
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. XI/2021
Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/6/4
Hlasovanie:

za:
proti:

6 / Detko, Lacika, Ing. Malinková,
Štefkovičová, Ing. Michalka, Mgr. Marková/
0

zdržal sa: 0
Uznesenie č. 307/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Schvaľuje:
-

rozpočtové opatrenie č. XII/2021 s nasledovnými zmenami:

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. XII/2021 - REKAPITULÁCIA
prijaté k 16.12.2021

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

CELKOM

Upravený rozpočet

Rozpočtové opatrenie
č.
XII/2021
Zvýšenie
+

Rozpočtové
opatrenie č.
XII/2021
Zníženie
-

ROZPOČET po
rozpočtovom
opatrení
č. XII/2021

1 811 910,00

1 892 395,00

42 235,00

2 400,00

1 932 230,00

0,00

30 000,00

39 755,00

0,00

69 755,00

3 310,00

174 670,00

365,00

0,00

175 035,00

89 845,00

67 050,00

2 570,00

14 700,00

54 920,00

100,00

160,00

0,00

0,00

160,00

1 905 165,00

2 164 275,00

84 925,00

17 100,00

2 232 100,00

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

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

18 740,00

110 570,00

655 840,00

0,00

195 520,00

13 380,00

0,00

208 900,00

88 425,00

88 425,00

0,00

0,00

88 425,00

1 091 555,00

1 052 470,00

27 520,00

34 350,00

1 045 640,00

2 000,00

11 245,00

0,00

405,00

10 840,00

1 905 165,00

2 095 330,00

59 640,00

145 325,00

2 009 645,00

Výdavky

2 009 645,00
222 455,00 222 455,00

Bežný rozpočet:
1 987 150,00
1 701 480,00
285 670,00

Kapitálový rozpočet:
Príjmy
Výdavky
Rozdiel: - schodok

69 755,00
219 740,00
-149 985,00

FO rozpočet:
Príjmy
Výdavky
Rozdiel: + prebytok

ROZPOČET po
rozpočtovom
opatrení
č. XII/2021

747 670,00

2 232 100,00

Príjmy
Výdavky
Rozdiel: + prebytok

Rozpočtové
opatrenie č.
XII/2021
Zníženie
-

723 185,00

Príjmy
Rozdiel:

Upravený rozpočet

Rozpočtové opatrenie
č.
XII/2021
Zvýšenie
+

175 195,00
88 425,00
86 770,00

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

za:
proti:

6 / Detko, Lacika, Ing. Malinková,
Štefkovičová, Ing. Michalka, Mgr. Marková/
0

zdržal sa: 0
K bodu č.5 - Správa nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky
Prednostka obce Ing. Bruchatá predložila poslancom správu nezávislého audítora z auditu konsolidovanej
účtovnej závierky. Počas prerokovania tohto bodu prišiel na zasadnutie OZ poslanec Jozef Šimon. Správa
bola poslancom zaslaná aj elektronicky. Následne dala starostka obce o návrhu hlasovať:
Uznesenie č. 308/2021
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 konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2020
Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/7/4
Hlasovanie:

za:
proti:

7 / Detko, Lacika, Ing. Malinková, Šimon
Štefkovičová, Ing. Michalka, Mgr. Marková/
0

zdržal sa: 0
K bodu č.6 - Návrh na schválenie programového rozpočtu na rok 2022 a na roky 2023 a 2024
Ekonómka obce Ing. Bruchatá predniesla na schválenie návrh rozpočtu obce na roky 2022,2023 a 2024.
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 a uznesenie je súčasťou
bodu programu č. 7.Poslanci vzali návrh programového rozpočtu na roky 2019, 2020, 2021, 2021 na vedomie
a taktiež stanovisko hlavnej kontrolórky k programovému rozpočtu. Následne starostka dala hlasovať o
návrhu programového rozpočtu na rok 2022 , 2023 a 2024:
Uznesenie č. 309/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov

schvaľuje:
viacročný programový rozpočet obce Prašice na roky 2022, 2023 a 2024 nasledovne:

CELKOVÁ BILANCIA NÁVRHU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU
OBCE PRAŠICE NA
ROKY 2019, 2020, 2021, 2021, 2022, 2023, 2024
Príjmy
REKAPITULÁCIA ROZPOČT. ZDROJOV CELKOM
Názov

a
Bežné príjmy

Rok 2019

Rok 2020

Rok 2021

Rok 2021

Rok 2022

Rok 2023

Rok 2024

Skutočnosť

Skutočnosť

Schválený
rozpočet

Očakávaná
skutočnosť

Odporúčané
schváliť

Návrh

Návrh

v EUR

v EUR

v EUR

v EUR

v EUR

v EUR

v EUR

1

2

3

4

5

6

7

1 833 329,00

1 918 668,00

1 901 755,00

1 983 190,00

1 879 890,00

1 919 070,00

1 989 600,00

Kapitálové príjmy

268 958,00

61 169,00

0,00

66 500,00

0,00

0,00

0,00

Príjmové finančné operácie

149 822,00

317 331,00

3 410,00

176 156,00

34 080,00

3 625,00

3 625,00

Rozpočtové príjmy obce a RO spolu:

2 252 109,00

2 297 168,00

1 905 165,00

2 225 846,00

1 913 970,00

1 922 695,00

1 993 225,00

PRÍJMY CELKOM:

2 252 109,00

2 297 168,00

1 905 165,00

2 225 846,00

1 913 970,00

1 922 695,00

1 993 225,00

Výdavky
REKAPITULÁCIA ROZPOČT. VÝDAVKOV CELKOM
Názov

a
Bežné výdavky

Rok 2019

Rok 2020

Rok 2021

Rok 2021

Rok 2022

Rok 2023

Rok 2024

Skutočnosť

Skutočnosť

Schválený
rozpočet

Očakávaná
skutočnosť

Odporúčané
schváliť

Návrh

Návrh

v EUR

v EUR

v EUR

v EUR

v EUR

v EUR

v EUR

1

2

3

4

5

6

7

1 611 003,00

1 712 660,00

1 814 740,00

1 720 770,00

1 817 335,00

1 824 970,00

1 899 970,00

420 580,00

382 427,00

2 000,00

220 145,00

12 115,00

17 115,00

12 115,00

78 691,00

75 664,00

88 425,00

88 425,00

84 520,00

80 610,00

81 140,00

Rozpočtové výdavky obce a RO spolu:

2 110 274,00

2 170 751,00

1 905 165,00

2 029 340,00

1 913 970,00

1 922 695,00

1 993 225,00

VÝDAVKY CELKOM:

2 110 274,00

2 170 751,00

1 905 165,00

2 029 340,00

1 913 970,00

1 922 695,00

1 993 225,00

141 835,00

126 417,00

0,00

196 506,00

0,00

0,00

0,00

Kapitálové výdavky
Výdavkové finančné operácie

ROZDIEL- rozpočtový: (+prebytok / -schodok)

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

za:
proti:

7 / Detko, Lacika, Ing. Malinková, Šimon
Štefkovičová, Ing. Michalka, Mgr. Marková/
0

zdržal sa: 0
K bodu č.7 - Stanovisko hlavnej kontrolórky k programovému rozpočtu na rok 2022 a na roky 2023 a 2024
Hlavná kontrolórka Ing. Hrubá predniesla stanovisko k programovému rozpočtu v bode rokovania č.6.
Následne starostka dala hlasovať :
Uznesenie č. 310/2021
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:
-

Stanovisko hlavnej kontrolórky k programovému rozpočtu na rok 2022 a roky 2023 a 2024

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

za:
proti:

7 / Detko, Lacika, Ing. Malinková, Šimon
Štefkovičová, Ing. Michalka, Mgr. Marková/
0

zdržal sa: 0
K bodu č.8 - Správy hlavnej kontrolórky, návrh plánu práce hlavnej kontrolórky na I. polrok 2022
Hlavná kontrolórka Ing. Hrubá predniesla poslancom správy z kontrolnej činnosti a to správu č. 1/2021 –
kontrola zákonnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s hnuteľným a nehnuteľným
majetkom obce za rok 2020 – inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce
k 31.12.2021 a taktiež správu č.9/2021 – kontrola poskytovania sociálnych služieb občanom v podmienkach
obce Prašice. Správy boli poslancom zaslane aj elektronicky. Poslanci vzali správy na vedomie. Taktiež v tom
to bode hlavná kontrolórka predložila „plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2022“. Následne starostka dala
hlasovať :
Uznesenie č. 311/2021
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 č. 1/2021 – kontrola zákonnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní
s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce za rok 2020 – inventarizácia majetku, záväzkov
a rozdielu majetku a záväzkov obce k 31.12.2021
správu č.9/2021 – kontrola poskytovania sociálnych služieb občanom v podmienkach obce
Prašice

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

za:
proti:

7 / Detko, Lacika, Ing. Malinková, Šimon
Štefkovičová, Ing. Michalka, Mgr. Marková/
0

zdržal sa: 0
Uznesenie č. 312/2021
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 obce na I. polrok 2022
Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/7/4
Hlasovanie:

za:
proti:

7 / Detko, Lacika, Ing. Malinková, Šimon
Štefkovičová, Ing. Michalka, Mgr. Marková/
0

zdržal sa: 0
K bodu č.9 - Návrh VZN č. 2/2021 o určení finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ
a žiaka školského zariadenia
Prednostka obce Ing. Bruchatá predniesla poslancom návrh VZN č. 2/2021 o určení finančných prostriedkov
na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ a žiaka školského zariadenia. Poslanci k VZN nemali pripomienky a
následne starostka dala hlasovať :
Uznesenie č. 313/2021
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. 2/2021 o určení finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ a žiaka
školského zariadenia

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

za:
proti:

7 / Detko, Lacika, Ing. Malinková, Šimon
Štefkovičová, Ing. Michalka, Mgr. Marková/
0

zdržal sa: 0
K bodu č.10 - Návrh VZN č.3/2021 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na
území obce Prašice
Michal Glos informoval poslancov, že obci bol doručený protest okresnej prokuratúry pod číslom PD
108/21/4406-6 k VZN č.2/2010 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území
obce Prašice. Poslanci protestu vyhoveli a následne Michal Glos predložil na schválenie nové VZN č.3/2021
o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Prašice. Poslanci k VZN
nemali pripomienky a následne starostka dala hlasovať :

Uznesenie č. 314/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
vyhovuje:
-

protestu okresnej prokuratúry pod číslom PD 108/21/4406-6 - k VZN č.2/2010 o určení pravidiel
času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Prašice

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

za:
proti:

7 / Detko, Lacika, Ing. Malinková, Šimon
Štefkovičová, Ing. Michalka, Mgr. Marková/
0

zdržal sa: 0
Uznesenie č. 315/2021
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.3/2021 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce
Prašice

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

za:
proti:

7 / Detko, Lacika, Ing. Malinková, Šimon
Štefkovičová, Ing. Michalka, Mgr. Marková/
0

zdržal sa: 0
K bodu č.11 - Návrh Dodatku č.1 k VZN č. 2/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Prašice
Michal Glos predložil poslancom na schválenie Návrh Dodatku č.1 k VZN č. 2/2019 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Prašice. Poslanci k dodatku č.1
VZN nemali pripomienky a následne starostka dala hlasovať :
Uznesenie č. 316/2021
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 VZN č. 2/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Prašice

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

za:
proti:

7 / Detko, Lacika, Ing. Malinková, Šimon
Štefkovičová, Ing. Michalka, Mgr. Marková/
0

zdržal sa: 0
K bodu č.12 - Návrh plánu práce OZ na rok 2022
1. Erika Nemešová, starostka obce predložila poslancom návrh plánu práce OZ na rok 2022
a následne starostka o tomto pláne dala hlasovať :
Uznesenie č. 317/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
schvaľuje:
-

Plán práce OZ na rok 2022

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

za:
proti:

7 / Detko, Lacika, Ing. Malinková, Šimon
Štefkovičová, Ing. Michalka, Mgr. Marková/
0

zdržal sa: 0
K bodu č.12 – rôzne - Delimitačný protokol o zverení majetku do správy ZŠsMŠ – spevnená plocha v areáli
ZŠ
Erika Nemešová, starostka obce predložila poslancom delimitačný protokol o zverení majetku do správy
ZŠsMŠ – spevnená plocha v areáli ZŠ v obstarávacej cene 64 478,78 EUR. Poslanci s delimitáciou súhlasili a
následne starostka dala hlasovať :
Uznesenie č. 318/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
schvaľuje:
-

delimitačný protokol o zverení majetku do správy ZŠsMŠ – spevnená plocha v areáli ZŠ
v obstarávacej cene 64 478,78 EUR

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

za:
proti:

7 / Detko, Lacika, Ing. Malinková, Šimon
Štefkovičová, Ing. Michalka, Mgr. Marková/
0

zdržal sa: 0

K bodu č.12 – rôzne - Vyhodnotenie verejných obchodných súťaží
Michal Glos predložil poslancom vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže na odpredaj Penziónu Fortunato,
kde informoval, že do súťaže sa prihlásil jeden záujemca a ten nesplnil podmienky tejto verejnej obchodnej
súťaže. Erika Nemešová, starostka obce informovala, že o predaji tohto zariadenia prebehlo rokovanie
stavebnej komisie, hlavnej kontrolórky a zamestnancov obce. Na tejto komisii padol návrh odpredať penzión
Fortunato aj s pozemkom 2582/2. Tento je potrebné oddeliť GP a taktiež následne vyhotoviť znalecký
posudok. Poslanci vzali informáciu na vedomie a súhlasili s navrhovaným postupom. Michal Glos ďalej
informoval o výsledku verejnej obchodnej súťaže na prenájom pozemku parcela č.2582/2, kde sa do súťaže
prihlásili dvaja súťažiaci. Nakoľko sa zmenili okolnosti odporúča OZ zrušiť túto súťaž schválenú úznesením
č. 279/2021. Následne starostka dala o jednotlivých návrhoch hlasovať :
Uznesenie č. 319/2021
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:
-

vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže na odpredaj Penziónu Fortunato

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

za:
proti:

7 / Detko, Lacika, Ing. Malinková, Šimon
Štefkovičová, Ing. Michalka, Mgr. Marková/
0

zdržal sa: 0
Uznesenie č. 320/2021
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:
-

Stanovisko stavebnej komisie k zámeru odpredať penzión Fortunato vrátane priľahlého pozemku
2582/2

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

za:
proti:

7 / Detko, Lacika, Ing. Malinková, Šimon
Štefkovičová, Ing. Michalka, Mgr. Marková/
0

zdržal sa: 0
Uznesenie č. 321/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
ukladá:
-

Zabezpečiť vyhotovenie GP na pozemok 2582/2 a následne znalecký posudok na tento pozemok

Termín: 31.3.2021
Zodpovedný: Glos Michal
Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/7/4
Hlasovanie:

za:
proti:

7 / Detko, Lacika, Ing. Malinková, Šimon
Štefkovičová, Ing. Michalka, Mgr. Marková/
0

zdržal sa: 0
Uznesenie č. 322/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
ruší:
-

Uznesenie č. 279/2021 v plnom znení

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

za:
proti:

7 / Detko, Lacika, Ing. Malinková, Šimon
Štefkovičová, Ing. Michalka, Mgr. Marková/
0

zdržal sa: 0
K bodu č.12 – rôzne – dodatok č.1 k zmluve so spoločnosťou Colas a.s.
Erika Nemešová predložila poslancom návrh dodatku č.1 ku zmluve o dielo so spoločnosťou Colas, a.s.
Orešianska 7, 917 01 Trnava. Jedná sa o investičnú akciu „ Miestne komunikácie a spevnené plochy Prašice
II. etapa“ navýšenú o sumu 12 573,27 EUR . Práce boli realizované na miestnych komunikáciách, v areály ZŠ
ako aj príjazdu na parkovisko pri Zdravotnom stredisku. Následne starostka dala o návrhu hlasovať :
Uznesenie č. 323/2021
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 ku zmluve o dielo so spoločnosťou Colas, a.s. Orešianska 7, 917 01 Trnava navýšenú
o sumu 12 573,27 EUR

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

za:
proti:

7 / Detko, Lacika, Ing. Malinková, Šimon
Štefkovičová, Ing. Michalka, Mgr. Marková/
0

zdržal sa: 0

K bodu č.12 – rôzne – Žiadosti o predaj pozemkov žiadateľom
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 vlastníka rekreačnej chaty a uzatvorenie kúpnej
zmluvy pre Regínú Štefkovičovú, rod.. Pekárkovú, nar. 21.1.1968, trvale bytom 1.mája 83, 956 22 Prašice a
to podľa registra CKN ako parc. č. 3544/1 t.t.p. vo výmere 19 112 m2, ktorej je predávajúci výlučným
vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 48243337-155/2021 ide o novozakreslenú parc. č.
3544/162 t.t.p. vo výmere 229 m2, ktorú obec odpredáva za cenu v zmysle znaleckého posudku č.
363/2021, čo predstavuje čiastku 2810 €. 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. 324/2021
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 vlastníka rekreačnej chaty a uzatvorenie kúpnej zmluvy pre Regínú Štefkovičovú, rod.. Pekárkovú, nar.
21.1.1968, trvale bytom 1.mája 83, 956 22 Prašice a to podľa registra CKN ako parc. č. 3544/1 t.t.p. vo
výmere 19 112 m2, ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č.
48243337-155/2021 ide o novozakreslenú parc. č. 3544/162 t.t.p. vo výmere 229 m2, ktorú obec odpredáva
za cenu v zmysle znaleckého posudku č. 363/2021, čo predstavuje čiastku 2810 €. 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/: 7/7/5
Hlasovanie:

za:
proti:

6 / Detko, Lacika, Ing. Malinková, Šimon
Ing. Michalka, Mgr. Marková/
0

zdržal sa: 1 / Štefkovičová,/
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 Ing. Ladislava Skladaného, rod. Skladaného, nar. 30.10.1947 a manž. Teréziu Skladanú, rod
Labudovú, nar. 9.5.1950, trvale bytom Ul.Bernoláková 2070, 955 01 Topoľčany a to podľa registra CKN
ako parc. č. 3888/1 t.t.p. vo výmere 8 496 m2, ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1
a podľa vypracovaného GP č. 48243337-153/2021 ide o novozakreslenú parc. č. 3888/199 t.t.p. vo výmere
170 m2, ktorú obec odpredáva za cenu v zmysle znaleckého posudku č. 364/2021, čo predstavuje čiastku
2090 €. 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. 325/2021
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 Ing. Ladislava Skladaného, rod.
Skladaného, nar. 30.10.1947 a manž. Teréziu Skladanú, rod Labudovú, nar. 9.5.1950, trvale bytom
Ul.Bernoláková 2070, 955 01 Topoľčany a to podľa registra CKN ako parc. č. 3888/1 t.t.p. vo výmere 8 496
m2, ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 48243337153/2021 ide o novozakreslenú parc. č. 3888/199 t.t.p. vo výmere 170 m2, ktorú obec odpredáva za cenu
v zmysle znaleckého posudku č. 364/2021, čo predstavuje čiastku 2090 €. 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/: 7/7/5
Hlasovanie:

za:
proti:

7 / Detko, Lacika, Ing. Malinková, Šimon
Štefkovičová, Ing. Michalka, Mgr. Marková/
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 rekreačnej chaty a uzatvorenie kúpnej
zmluvy pre Ing. Viliama Seleckého, rod. Seleckého, nar. 28.7.1973, trvale bytom Tribečská 2275/20 , 955
01 Topoľčany a to podľa registra CKN ako parc. č. 3548/1 ostatná plocha vo výmere 47 490 m2, ktorej je
predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 48243337-150/2021 ide
o novozakreslenú parc. č. 3548/350 ostatná plocha vo výmere 170 m2, ktorú obec odpredáva za cenu
v zmysle znaleckého posudku č. 374/2021, čo predstavuje čiastku 2090 €. 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. 326/2021
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 Ing. Viliama Seleckého, rod. Seleckého, nar.
28.7.1973, trvale bytom Tribečská 2275/20 , 955 01 Topoľčany a to podľa registra CKN ako parc. č. 3548/1
ostatná plocha vo výmere 47 490 m2, ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa
vypracovaného GP č. 48243337-150/2021 ide o novozakreslenú parc. č. 3548/350 ostatná plocha vo výmere
170 m2, ktorú obec odpredáva za cenu v zmysle znaleckého posudku č. 374/2021, čo predstavuje čiastku
2090 €. 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/: 7/7/5
Hlasovanie:

za:
proti:

7 / Detko, Lacika, Ing. Malinková, Šimon
Štefkovičová, Ing. Michalka, Mgr. Marková/
0

zdržal sa: 0
4. Starostka obce predložila poslancom žiadosť CK Slniečko s.r.o., Palackého 88/8, 911 01 Trenčín
o odkúpenie pozemku – okolie rekreačného zariadenie Slniečko časť parc. č. 3553/5 a 3553/1 v k.ú. Prašice.

Tieto pozemky sú priľahlé k pozemkom k pozemku žiadateľa. Poslanci vzali žiadosť na vedomie. Následne
dala starostka obce o návrhu hlasovať:
Uznesenie č. 327/2021
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 CK Slniečko s.r.o., Palackého 88/8, 911 01 Trenčín o odkúpenie pozemku – okolie rekreačného
zariadenie Slniečko časť parc. č. 3553/5 a 3553/1 v k.ú. Prašice
Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/7/4
Hlasovanie:

za:
proti:

7 / Detko, Lacika, Ing. Malinková, Šimon
Štefkovičová, Ing. Michalka, Mgr. Marková/
0

zdržal sa: 0
5. Starostka obce predložila poslancom žiadosť Jozefa Štefkoviča a manž., o odkúpenie pozemku – okolie
zariadenie Breza časť parc. č. 3548/1 v k.ú. Prašice. Tieto pozemky sú priľahlé k pozemkom k pozemku
žiadateľa. Poslanci vzali žiadosť na vedomie. Následne dala starostka obce o návrhu hlasovať:
Uznesenie č. 328/2021
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 Jozefa Štefkoviča a manž., o odkúpenie pozemku – okolie zariadenie Breza časť parc. č. 3548/1
v k.ú. Prašice.
Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/7/4
Hlasovanie:

za:
proti:

7 / Detko, Lacika, Ing. Malinková, Šimon
Štefkovičová, Ing. Michalka, Mgr. Marková/
0

zdržal sa: 0
K bodu č.12 - Rôzne –žiadosť nájomníčky Evy Líškovej
Starostka obce predložila poslancom žiadosť Evy Líškovej, Májová 572/264, 956 21 Jacovce o zníženie
nákladov na energie za rok 2021. Svoju žiadosť odôvodňuje, že z dôvodu pandemických opatrení COVID 19
mala svoju prevádzku v budove obecného úradu zatvorenú cca 5 mesiacov. Poslanci navrhli zníženie o 50%.
Následne dala starostka obce o návrhu hlasovať:
Uznesenie č. 329/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov

schvaľuje :
-

Zníženie prevádzkových nákladov o 50 % /voda, stočné, plyn/ prevádzke kaderníctvo v budove
obecného úradu – nájomca Eva Líšková, Májová 527/264, 956 21 Jacovce

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

za:
proti:

7 / Detko, Lacika, Ing. Malinková, Šimon
Štefkovičová, Ing. Michalka, Mgr. Marková/
0

zdržal sa: 0

K bodu č.13 Diskusia a interpelácia poslancov
Poslanci v diskusii nemali otázky.

K bodu č.7 Záver
Starostka obce poďakovala poslancom za účasť na 24. rokovaní OZ a rokovanie ukončila.

Ing. Katarína Bruchatá
prednostka obecného úradu

Erika Nemešová
starostka obce

Overovatelia zápisnice:

Peter Detko

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

Mgr. Lýdia Marková

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

Zapisovateľ : Michal Glos

