Zápisnica
z 27. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Prašice, konaného dňa 31.3.2022
Prítomní poslanci a hostia podľa prezenčnej listiny
Prítomní poslanci : Regína Štefkovičová, Peter Detko, Jozef Šimon, Mgr. Lýdia Marková, Ing.
Mária Malinková, Ing. Jozef Michalka
Ospravedlnení poslanci: Pavol Lacika
Zvukový záznam zo zasadnutia sa nevyhotovoval, nakoľko nikto o to nežiadal.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia
Kalendár kultúrno-spoločenských podujatí na rok 2022 a návrh na vyradenie kníh z obecnej knižnice
Rozpočtové opatrenia
Správa o podanom daňovom priznaní obce za rok 2021
Správa hlavnej kontrolórky obce
Vyhodnotenie obchodných verejných súťaží na prenájom a predaj nehnuteľností v majetku obce
Rôzne
- Žiadosti o predaj pozemkov žiadateľom
- Návrh na schválenie inventarizácie majetku ATC Duchonka
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 27. zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zúčastňuje 6 poslancov, takže obecné
zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Starostka obce za overovateľov zápisnice navrhla poslancov: Ing. Jozef Michalka, Mgr. Lýdia Marková
Za zapisovateľa určila Michala Glosa
Následne dala o návrhu hlasovať.
Uznesenie č. 351/2022
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: Ing. Jozef Michalka, Mgr. Lýdia Marková
Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/6/4
Hlasovanie:

za:
proti:

6 / Detko, Štefkovičová, Ing. Malinková,
Šimon, 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. Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Kalendár kultúrno-spoločenských podujatí na rok 2022 a návrh na vyradenie kníh z obecnej
knižnice
4. Rozpočtové opatrenia
5. Správa o podanom daňovom priznaní obce za rok 2021
6. Správa hlavnej kontrolórky obce
7. Vyhodnotenie obchodných verejných súťaží na prenájom a predaj nehnuteľností v majetku obce
8. Rôzne
- Žiadosti o predaj pozemkov žiadateľom
- Návrh na schválenie inventarizácie majetku ATC Duchonka
9. Diskusia a interpelácia poslancov
10. Ukončenie zasadnutia
Starostka vyzvala poslancov na doplnenie programu 27. zasadnutia OZ. Poslanci nemali žiadne pripomienky
a nedoplnili žiadny bod programu a nenavrhli zmeny.
Následne dala starostka obce o návrhu programu hlasovať.
Uznesenie č. 352/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
Schvaľuje:
Program 27. rokovania OZ nasledovne:

-

1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Kalendár kultúrno-spoločenských podujatí na rok 2022 a návrh na vyradenie kníh z obecnej
knižnice
4. Rozpočtové opatrenia
5. Správa o podanom daňovom priznaní obce za rok 2021
6. Správa hlavnej kontrolórky obce
7. Vyhodnotenie obchodných verejných súťaží na prenájom a predaj nehnuteľností v majetku
obce
8. Rôzne
Žiadosti o predaj pozemkov žiadateľom
Návrh na schválenie inventarizácie majetku ATC Duchonka
9. Diskusia a interpelácia poslancov
10. Ukončenie zasadnutia

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

za:
proti:

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

zdržal sa: 0

K bodu č.3 Kalendár kultúrno-spoločenských podujatí na rok 2022 a návrh na vyradenie kníh z obecnej
knižnice
Stanislava Dojčarová predniesla poslancom informáciu o kultúrno-spoločenských podujatiach na rok 2022,
ktoré sa budú konať v obci Prašice. Sú tam zahrnuté všetky podujatia, ktoré organizuje obec, ZO Jednota
dôchodcov Slovenska, kynologický klub a poľovné združenie Brezina. Poslanci vzali informáciu na vedomie.
Následne dala starostka obce o návrhu hlasovať.
Uznesenie č. 353/2022
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:
Informáciu o kultúrno-spoločenských podujatiach na rok 2022
Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/6/4
Hlasovanie:

za:
proti:

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

zdržal sa: 0
Stanislava Dojčarová v tomto bode programu predložila poslancom na schválenie návrh na vyradenie
knižného fondu . Informovala poslancom, že sa jedná o knižný fond, ktorý v niektorých prípadoch nebol
vypožičaný aj viac ako 30 rokov. Poslanci s vyradením súhlasili. Následne dala starostka obce o návrhu
hlasovať.
Uznesenie č. 354/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
schvaľuje:

Vyradenie knižného fondu v zmysle predloženého zoznamu.
Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/6/4
Hlasovanie:

za:
proti:

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

zdržal sa: 0
K bodu č.4 Rozpočtové opatrenia
Prednostka obce Ing. Bruchatá predložila poslancom rozpočtové opatrenia č. III/2022 a IV/2022. Informovala
poslancov, že rozpočtové opatrenie č. III/2022 schválila starostka v rámci svojich kompetencií. Rozpočtové
opatrenie č. IV/2022 budú poslanci schvaľovať na dnešnom zasadnutí. Jednotlivé opatrenia aj s podrobným
popisom zmien boli poslancom zaslané elektronicky. Poslanci vzali opatrenia č. III/2022 na vedomie.
Starostka obce dala následne hlasovať o rozpočtovom opatreniach:

Uznesenie č. 355/2022
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. III/2022
Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/6/4
Hlasovanie:

za:
proti:

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

zdržal sa: 0

Uznesenie č. 356/2022

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. IV/2022 s nasledovnými zmenami:

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. IV/2022 - REKAPITULÁCIA
prijaté k 31.03.2022

PRÍJMY
Schválený rozpočet Upravený rozpočet
Bežné

Rozpočtové opatrenie
č.
IV/2022
Zvýšenie
+

Rozpočtové
opatrenie č.
IV/2022
Zníženie
-

ROZPOČET po
rozpočtovom
opatrení
č. IV/2022

1 815 525,00

1 825 360,00

4 010,00

0,00

1 829 370,00

0,00

7 000,00

355 005,00

0,00

362 005,00

Finančné operácie

33 955,00

34 395,00

0,00

0,00

34 395,00

Základná škola - bežné

64 365,00

61 625,00

0,00

0,00

61 625,00

125,00

3 880,00

0,00

3 860,00

20,00

1 913 970,00

1 932 260,00

359 015,00

3 860,00

2 287 415,00

Kapitálové

Základná škola - fin. oper.

CELKOM

2 287 415,00

VÝDAVKY
Schválený rozpočet Upravený rozpočet
Bežné

Rozpočtové opatrenie
č.
IV/2022
Zvýšenie
+

Rozpočtové
opatrenie č.
IV/2022
Zníženie
-

ROZPOČET po
rozpočtovom
opatrení
č. IV/2022

794 795,00

802 415,00

12 095,00

8 015,00

806 495,00

Kapitálové

10 260,00

10 260,00

8 385,00

0,00

18 645,00

Finančné operácie

84 520,00

84 520,00

0,00

0,00

84 520,00

1 022 540,00

1 023 815,00

845,00

845,00

1 023 815,00

1 855,00

1 855,00

0,00

0,00

1 855,00

1 913 970,00

1 922 865,00

21 325,00

8 860,00

1 935 330,00

Základná škola - bežné
Základná škola - kapitálové

CELKOM

1 935 330,00

Rozpočet po rozp. opatr. č. IV/2022
Príjmy

2 287 415,00

Výdavky

1 935 330,00

Rozdiel:

352 085,00 352 085,00
352 085,00

Bežný rozpočet:
Príjmy
Výdavky
Rozdiel: + prebytok

1 890 995,00
1 830 310,00
60 685,00

Kapitálový rozpočet:
Príjmy
Výdavky
Rozdiel: + prebytok

362 005,00
20 500,00
341 505,00

FO rozpočet:
Príjmy
Výdavky
Rozdiel: - schodok

34 415,00
84 520,00
-50 105,00

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

za:
proti:

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

zdržal sa: 0
K bodu č.5 - Správa o podanom daňovom priznaní
Ing. Bruchatá predložila poslancom správu o podanom daňovom priznaní za rok 2021. Daňové priznanie
bolo podané dňa 30.3.2022. Následne dala starostka obce o návrhu hlasovať:
Uznesenie č. 357/2022
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 o podanom daňovom priznaní za rok 2021
Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/6/4
Hlasovanie:

za:
proti:

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

zdržal sa: 0
K bodu č.6 - Správa hlavnej kontrolórky obce
Hlavná kontrolórka obce Ing. Hrubá predložila poslancom správu o kontrole plnenia opatrení na odstránenie
zistených nedostatkov a príčin zistených pri kontrole hlavnou kontrolórkou za predchádzajúce obdobie.
Správa bola poslancom zaslaná aj elektronicky. Následne dala starostka obce o návrhu hlasovať:
Uznesenie č. 358/2022
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 hlavnej kontrolórky o kontrole plnenia opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a príčin
zistených pri kontrole hlavnou kontrolórkou za predchádzajúce obdobie
Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/6/4
Hlasovanie:

za:
proti:

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

zdržal sa: 0

K bodu č.7 - Vyhodnotenie obchodných verejných súťaží na prenájom a predaj nehnuteľností v majetku
obce
1. Michal Glos predložil vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže v zmysle par. 9a odst. 1 písm. a) zákona
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a to na prenájom časti budovy Obecného úradu
/91,01 m2/ nachádzajúcej sa v kat. územie Prašice, okres Topoľčany, zapísanej na LV č. 1526. /s.č. 142/
a taktiež návrh nájomnej zmluvy. Poslanci vzali výsledok na vedomie a starostka obce dala o návrhu hlasovať
:
Uznesenie č. 359/2022
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 obchodnej verejnej súťaže 1/2022 v zmysle par. 9a odst. 1 písm. a) zákona 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov a to na prenájom budovy Obecného úradu /91,01 m2/
nachádzajúcej sa v kat. územie Prašice, okres Topoľčany, zapísanej na LV č. 1526. /s.č. 142/
Schvaľuje:
nájomnú zmluvu na prenájom časti budovy Obecného úradu /91,01 m2/ nachádzajúcej sa v kat. územie
Prašice, okres Topoľčany, zapísanej na LV č. 1526. /s.č. 142/ medzi obcou Prašice a Petrom Lacikom,
Slnečná 1366/116, 956 22 Prašice na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže 1/2022.
Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/6/4
Hlasovanie:

za:
proti:

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

zdržal sa: 0
2. Michal Glos predložil vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže v zmysle par. 9a odst. 1 písm. a) zákona
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších a to na prenájom časti budovy Obecného úradu /61,38 m2/
nachádzajúcej sa v kat. územie Prašice, okres Topoľčany, zapísanej na LV č. 1526. /s.č. 142 / a taktiež návrh
nájomnej zmluvy. Poslanci vzali výsledok na vedomie a starostka obce dala o návrhu hlasovať :
Uznesenie č. 360/2022
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 obchodnej verejnej súťaže 2/2022 v zmysle par. 9a odst. 1 písm. a) zákona 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov a to na prenájom časti budovy Obecného úradu /61,38 m2/
nachádzajúcej sa v kat. územie Prašice, okres Topoľčany, zapísanej na LV č. 1526. /s.č. 142 /.
Schvaľuje:
nájomnú zmluvu na prenájom časti budovy Obecného úradu /61,38 m2/ nachádzajúcej sa v kat. územie
Prašice, okres Topoľčany, zapísanej na LV č. 1526. /s.č. 142 / medzi obcou Prašice a Petrom Herdom,
Závada 269, 955 01 Závada, 956 22 Prašice na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže 2/2022.

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

za:
proti:

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

zdržal sa: 0
3. Michal Glos predložil vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže v zmysle par. 9a odst. 1 písm. a) zákona
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a to na predaj nehnuteľnosti - penzión Fortunato
súpisné č. 1117, nachádzajúci sa v kat. územie Prašice, okres Topoľčany, zapísaný na LV č. 1526 a priľahlú
parcelu č. 2582/33 o výmere 1227 m2 v kat. území obce Prašice a taktiež návrh kúpnej zmluvy medzi obcou
Prašice a Ing. Vladimírom Mihálikom, Pod Kaštielom 280, 955 01 Tovarníky, - výhercom obchodnej verejnej
súťaže. Poslanci vzali výsledok na vedomie a starostka obce dala o návrhu hlasovať :
Uznesenie č. 361/2022
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 obchodnej verejnej súťaže 4/2022 v zmysle par. 9a ods. 1 písm. a) zákona 138/1991 Zb..
o majetku obcí v znení neskorších predpisov a to na predaj nehnuteľnosti - penzión Fortunato súpisné č.
1117, nachádzajúci sa v kat. územie Prašice, okres Topoľčany, zapísaný na LV č. 1526 a priľahlú parcelu č.
2582/33 o výmere 1227 m2 v kat. území obce Prašice a taktiež návrh kúpnej zmluvy medzi obcou Prašice
a Ing. Vladimírom Mihálikom, Pod Kaštielom 280, 955 01 Tovarníky, - výhercom VOS.
Schvaľuje:
Predaj – prevod nehnuteľnosti - pozemku a budovy v zmysle § 9a odst. 1 písm. a) zákona 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov a uzatvorenie kúpnej zmluvy s Ing. Vladimírom
Mihálikom, rod. Mihálikom, nar. 29.9.1962, trvale bytom Pod Kaštielom 280/2, 955 01 Tovarníky výhercom obchodnej verejnej súťaže, a to na nehnuteľnosti: pozemok - podľa registra CKN ako parc. č.
2582/33 trvalý trávny porast vo výmere 1227 m2 a budovu súpisné číslo 1117, ktorých je predávajúci
výlučným vlastníkom v podiele 1/1, ktoré obec odpredáva za cenu v zmysle výsledkov obchodnej verejne
súťaže 4/2022 , čo predstavuje čiastku 335 000,00 €.
Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/6/5
Hlasovanie:

za:
proti:

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

zdržal sa: 0
K bodu č.8 - 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 a doplnkov a uzatvorenie kúpnej zmluvy pre Stanislava
Pokusa, rod. Pokusa, nar. 5.8.1973, trvale bytom Prašice 978, 956 22 Prašice a to podľa registra CKN ako
parc. č. 3548/1 ost. plocha vo výmere 47 051 m2, ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1
a podľa vypracovaného GP č. 48243337-016/2022 ide o novozakreslenú parc. č. 3548/353 ost. plocha vo
výmere 62 m2, ktorú obec odpredáva za cenu v zmysle znaleckého posudku, čo predstavuje čiastku 761 €.

Predmetný pozemok tvorí priľahlý pozemok k pozemku vo vlastníctve nadobúdateľov a tento svojim
umiestnením a využitím tvorí nedeliteľný celok so stavbou hlavnou. Následne dala starostka obce o návrhu
hlasovať:

Uznesenie č. 362/2022
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 a
doplnkov a uzatvorenie kúpnej zmluvy pre Stanislava Pokusa, rod. Pokusa, nar. 5.8.1973, trvale bytom
Prašice 978, 956 22 Prašice a to podľa registra CKN ako parc. č. 3548/1 ost. plocha vo výmere 47 051 m2,
ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 48243337-016/2022
ide o novozakreslenú parc. č. 3548/353 ost. plocha vo výmere 62 m2, ktorú obec odpredáva za cenu
v zmysle znaleckého posudku, čo predstavuje čiastku 761 €. 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:
proti:

6 / Detko, Štefkovičová, Ing. Malinková,
Šimon, Ing. Michalka, Mgr. Marková/
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 a doplnkov a uzatvorenie kúpnej zmluvy pre Dušana
Černeka, rod. Černeka, nar. 19.8.1945 a manž. Máriu Černekovú, rod. Adamcovú, nar. 28.4.1957, trvale
bytom Bernoláková 2082, 955 01 Topoľčany a to podľa registra CKN ako parc. č. 3548/1 ost. plocha vo
výmere 47 051 m2, ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č.
48243337-016/2022 ide o novozakreslenú parc. č. 3548/352 ost. plocha vo výmere77 m2, ktorú obec
odpredáva za cenu v zmysle znaleckého posudku, čo predstavuje čiastku 945 €. Predmetný pozemok tvorí
priľahlý pozemok k pozemku vo vlastníctve nadobúdateľov a tento svojim umiestnením a využitím tvorí
nedeliteľný celok so stavbou hlavnou. Následne dala starostka obce o návrhu hlasovať:
Uznesenie č. 363/2022
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 a
doplnkov a uzatvorenie kúpnej zmluvy pre Dušana Černeka, rod. Černeka, nar. 19.8.1945 a manž. Máriu
Černekovú, rod. Adamcovú, nar. 28.4.1957, trvale bytom Bernoláková 2082, 955 01 Topoľčany a to podľa
registra CKN ako parc. č. 3548/1 ost. plocha vo výmere 47 051 m2, ktorej je predávajúci výlučným
vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 48243337-016/2022 ide o novozakreslenú parc. č.
3548/352 ost. plocha vo výmere77 m2, ktorú obec odpredáva za cenu v zmysle znaleckého posudku, čo
predstavuje čiastku 945 €. 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:
proti:

6 / Detko, Štefkovičová, Ing. Malinková,
Šimon, 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 a doplnkov a uzatvorenie kúpnej zmluvy pre Františka
Bize, rod. Bize, nar. 30.11.1967, trvale bytom A.S.Jegorova 205/6, 984 01 Lučenec - Opatová a to podľa
registra CKN ako parc. č. 3548/1 ost. plocha vo výmere 47 051 m2 a parc. 3548/125 trvalý trávny porast vo
výmere 56 m2, ktorých je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č.
48243337-016/2022 ide o novozakreslené parc. č. 3548/351 ost. plocha vo výmere 212 m2 a 3548/354 trvalý
trávny porast vo výmere 4 m2, ktoré obec odpredáva za cenu v zmysle znaleckého posudku, čo predstavuje
čiastku 2 650 €. Predmetný pozemok tvorí priľahlý pozemok k pozemku vo vlastníctve nadobúdateľov
a tento svojim umiestnením a využitím tvorí nedeliteľný celok so stavbou hlavnou. Následne dala starostka
obce o návrhu hlasovať:
Uznesenie č. 364/2022
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.b/zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
zmien a doplnkov a uzatvorenie kúpnej zmluvy pre Františka Bize, rod. Bize, nar. 30.11.1967, trvale bytom
A.S.Jegorova 205/6, 984 01 Lučenec - Opatová a to podľa registra CKN ako parc. č. 3548/1 ost. plocha vo
výmere 47 051 m2 a parc. 3548/125 trvalý trávny porast vo výmere 56 m2, ktorých je predávajúci výlučným
vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 48243337-016/2022 ide o novozakreslené parc. č.
3548/351, ost. plocha vo výmere 212 m2 a 3548/354, trvalý trávny porast vo výmere 4 m2, ktoré obec
odpredáva za cenu v zmysle znaleckého posudku, čo predstavuje čiastku 2 650 €. 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:
proti:

6 / Detko, Štefkovičová, Ing. Malinková,
Šimon, Ing. Michalka, Mgr. Marková/
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 a doplnkov a uzatvorenie kúpnej zmluvy pre Zuzanu
Klobučníkovú, rod. Šarayovú, nar. 19.11.1957, trvale bytom Partizánska 506/16, 956 22 Prašice a to podľa
registra CKN ako parc. č. 249 zast. plocha vo výmere 453 m2, ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom
v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 48243337-004/2022 ide o novozakreslenú parc. č. 249/3, zast.
plocha vo výmere 163 m2, ktorú obec odpredáva za cenu v zmysle znaleckého posudku, čo predstavuje
čiastku 2 000 €. Predmetný pozemok tvorí priľahlý pozemok k pozemku vo vlastníctve nadobúdateľov
a tento svojim umiestnením a využitím tvorí nedeliteľný celok so stavbou hlavnou. Následne dala starostka
obce o návrhu hlasovať:
Uznesenie č. 365/2022
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 a
doplnkov a uzatvorenie kúpnej zmluvy pre Zuzanu Klobučníkovú, rod. Šarayovú, nar. 19.11.1957, trvale
bytom Partizánska 506/16, 956 22 Prašice a to podľa registra CKN ako parc. č. 249 zast. plocha vo výmere
453 m2, ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 48243337004/2022 ide o novozakreslenú parc. č. 249/3 zast. plocha vo výmere 163 m2, ktorú obec odpredáva za cenu
v zmysle znaleckého posudku, čo predstavuje čiastku 2 000 €. 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:
proti:

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

zdržal sa: 0
5. Starostka obce predložila poslancom žiadosť Igora Jonášeka, bytom Topoľčany M.A. Bazovského 2355/1
o odkúpenie pozemku – okolie rekreačnej chaty časť z parc. č. 3548/1 v k.ú. Prašice ku chate parc. č. 3548/8.
Tento pozemok je priľahlý k pozemkom vo vlastníctve žiadateľov. Poslanci vzali žiadosť na vedomie.
Následne dala starostka obce o návrhu hlasovať:
Uznesenie č. 366/2022
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 Igora Jonášeka, bytom Topoľčany M.A. Bazovského 2355/1 o odkúpenie pozemku – okolie
rekreačnej chaty časť z parc. č. 3548/1 v k.ú. Prašice ku chate parc. č. 3548/8. Tento pozemok je priľahlý
k pozemkom vo vlastníctve žiadateľa
Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/6/4
Hlasovanie:

za:
proti:

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

zdržal sa: 0
5. Starostka obce predložila poslancom žiadosť Vladimíra Kasanu, bytom Súlovce 266 o odkúpenie pozemku
– okolie rekreačnej chaty časť z parc. č. 3544/1 v k.ú. Prašice ku chate parc. č. 3544/4. Tento pozemok je
priľahlý k pozemkom vo vlastníctve žiadateľa. Poslanci vzali žiadosť na vedomie. Následne dala starostka
obce o návrhu hlasovať:
Uznesenie č. 367/2022
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 Vladimíra Kasanu, bytom Súlovce 266 o odkúpenie pozemku – okolie rekreačnej chaty č. 835 časť
parc. č. 3544/1 v k.ú. Prašice ku chate parc. č. 3544/4. Tento pozemok je priľahlý k pozemkom vo
vlastníctve žiadateľa
Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/6/4

Hlasovanie:

za:
proti:

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

zdržal sa: 0
K bodu č. 8 - Rôzne – Návrh na schválenie inventarizácie majetku ATC Duchonka
Starostka obce predložila poslancom správu o vykonanej fyzickej inventarizácii v zmysle uznesenia obecného
zastupiteľstva 349/2022. Z inventarizácie vyplynulo, že je potrebné vyradiť DHM : č. DHM-747832 – bunka
recepcia a č. DROBN – 7767/0282/2 informačné tabule. Taktiež z areálu neboli odstránené 2 bunky, tieto je
potrebné zaradiť do majetku. Poslanci vzali správu a informácie zo správy na vedomie. Následne dala
starostka obce o návrhoch hlasovať:
Uznesenie č. 368/2022
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 fyzickej inventarizácie hnuteľného a nehnuteľného majetku obce v ATC DUCHONKA vykonanej
dňa 22.3.2022.
Schvaľuje:
a/ vyradenie majetku obce :
- č. DHM-747832 – bunka recepcia
- DROBN – 7767/0282/2 informačné tabule
b/ zaradenie majetku obce :
- bunka Okal Video
- bunka /Plichta/
Hlasovanie:

za:
proti:

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

zdržal sa: 0

K bodu č.9 Diskusia a interpelácia poslancov
Starostka obce informovala poslancov o predbežných cenových ponukách na realizáciu investičných akcii
pre rok 2022, kde je potrebné tieto investičné zámery schváliť a pokračovať v procese tvorby jednoduchej
projektovej dokumentácie, rozpočtov a následne zahájenia verejného obstarávania. Poslanci s návrhom
súhlasili a starostka dala o tomto návrhu hlasovať:
Uznesenie č. 369/2022
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
schvaľuje :

realizáciu investičných akcií:

-

Spevnená plocha MK Nemečkovská – stavebné úpravy a udržiavacie práce
/rekonštrukcia/
Spevnená plocha MK Partizánska – stavebné úpravy a udržiavacie práce /rekonštrukcia/
Spevnená plocha MK 1.mája /horný koniec/ - stavebné úpravy a udržiavacie práce
/rekonštrukcia/
MK Cintorínska – stavebné úpravy a udržiavacie práce /rekonštrukcia/
Spevnená plocha pri cintoríne - stavebné úpravy a udržiavacie práce /rekonštrukcia/
Zastávka 1.mája horný koniec – stavebné úpravy a udržiavacie práce /rekonštrukcia/
Odvedenie dažďovej vody z MK Družstevná – stavebné úpravy a udržiavacie práce
/rekonštrukcia/
Maliarske práce – interiér obecného úradu

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

za:
proti:

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

zdržal sa: 0

2. Poslanec Jozef Šimon sa spýtal na možnosť realizácie detského ihriska za autobusovou zastávkou
MK Nemečkovská. Starostka odpovedala, že sa zistia podmienky a možnosti a na najbližšom
zasadnutí OZ budú poslanci informovaní.
K bodu č.10 Záver
Starostka obce poďakovala poslancom za účasť na 27. rokovaní OZ a rokovanie ukončila.

Ing. Katarína Bruchatá
prednostka obecného úradu

Erika Nemešová
starostka obce

Overovatelia zápisnice:

Ing. Jozef Michalka

Mgr. Lýdia Marková

Zapisovateľ : Michal Glos
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