
Obec Prašice 
 

 

 

 

Zápisnica  
 

  z 3.riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Prašice, ktoré sa konalo 
dňa 17.3.2011. 

 
 
 

 
 
 
Prítomní poslanci OZ:    
 

1. Mgr. Ján Grznár                                                           
2. Mgr. Lýdia Marková                                                    
3. Ing. Roman Bruchatý        
4. Mgr. Ľubomír Paulovič  
5. Ing. Bystrík Hrutka   
6. Ing. Mária Malinková 
7. Ing. Jozef Michalka                                                       

 
Ostatní prizvaní hostia: 
 
      1.       Ing. Mária Hrubá                                                          

2. Ing. Katarína Bruchatá                                                  
3. Alena Vaváková                                                            
4. Glos Michal                                                                  
5. Peter Novotný                                                                
6. Karin Šimková                                                              
7.      Róbert Haberland     
8.      Mgr. Peter Dobrý                                             

 
Program: 

1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa  
3. Určenie overovateľov zápisnice 
4. Voľba návrhovej komisie 
5. Kontrola plnenie uznesení 
6. Správa hlavného kontrolóra 
7. Správa inventarizačnej komisie 
8. Informatívna správa o výsledkoch výchovno – vzdelávacej činnosti ZŠsMŠ za I. polrok 

2010/2011 
9. Sčítanie ľudu k 21.5.2011 (zákon č. 263/2008 Z.z.) 
10. Rôzne 
11. Diskusia 
12. Záver 
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K bodu č.1 
 
Starostka obce Erika Nemešová otvorila 3. riadne  zasadnutie obecného zastupiteľstva a privítala 
poslancov OZ  a pozvaných hostí. Následne predniesla program , ktorým sa bude dnešné rokovanie 
riadiť a dala o ňom hlasovať. 
 
Za                               : 7 
Proti                           : 0 
Zdržali sa hlasovania : 0 
 
Program bol jednomyseľne schválený. 
 
K bodu č.2 
 
Vedením zápisnice starostka poverila p. Michala Glosa. 
 
K bodu č.3 
 
Za overovateľov zápisnice starostka obce určila :    Mgr. Lýdiu Markovú 
                                                                                   a Ing. Jozefa Michalku 
K bodu č.4 
 
Starostka  obce Prašice navrhla Ing. Bystríka Hrutku, Mgr. Ľubomíra Pauloviča  a Ing.  Máriu 
Malinkovú za členov Návrhovej  komisie. 
 
Za                               : 7 
Proti                           : 0 
Zdržali sa hlasovania : 0 
 
Tento návrh poslanci schválili. 
 
K bodu č.5 
 
Starostka Erika Nemešová vyzvala Michala Glosa o prednesenie správy o plnení Uznesení 
s posledného rokovania OZ. Správu poslanci vzali na vedomie. 
 
K bodu č. 6 
 
Ing. Mária Hrubá hlavná kontrolórka obce predniesla správu za posledný polrok svojej kontrolnej 
činnosti, ktorú poslanci OZ vzali na vedomie. 
 
K bodu  č.7 
 
Správu inventarizačnej komisie  predložila poslancom OZ p. Miková a tí ju vzali na vedomie. 
 
K bodu č.8 
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Riaditeľ ZŠzMŠ  Mgr. Peter Dobrý predniesol poslancom informácie o výchovno – vzdelávacej 
činnosti ZŠzMŠ za I. polrok 2010/2011. Informácie a správu riaditeľa ZŠzMŠ vzali poslanci na 
vedomie. 
 
 
 
K bodu č.9 
 
Správu k sčítaniu ľudu k 21.5.2011 predniesla p. starostka a zároveň dala návrh na menovanie 
komisie pre sčítanie ľudu v zložení: Erika Nemešová, predseda komisie 
                                                           Ing. Roman Bruchatý, člen komisie 
                                                           Mgr. Lýdia Marková, člen komisie 
                                                           Karin  Šimková, koordinátorka 
 
Za predložený návrh dala p. starostka hlasovať. 
 
Za                               : 7 
Proti                           : 0 
Zdržali sa hlasovania : 0 
 
Návrh bol schválený a komisia pre sčítanie ľudu menovaná. 
 
K bodu č.10 
 

a. Starostka predniesla žiadosť Kynologického klubu Prašice o poskytnutie dotácie vo výške 
500€ , kde o predloženej žiadosti dala hlasovať. 

 
Za                               : 7 
Proti                           : 0 
Zdržali sa hlasovania : 0 
 
Návrh žiadosti bol schválený. 
  

b. Michal Glos predniesol OZ Štatút obce Prašice a p. starostka dala o Štatúte hlasovať. 
 

Za                               : 7 
Proti                           : 0 
Zdržali sa hlasovania : 0 
 
Návrh Štatútu obce Prašice bol schválený. 
 

c. Michal Glos predniesol návrh VZN č.5/2011 o poskytovaní dotácii obcou Prašice. Starostka 
dala o VZN hlasovať. 

 
Za                               : 7 
Proti                           : 0 
Zdržali sa hlasovania : 0 
 

VZN č. 5/2001 bolo schválené. 
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d. Michal Glos predniesol návrh Zásad hospodárenia s majetkom obce Prašice. Starostka dala 

o návrhu hlasovať. 
 

Za                               : 7 
Proti                           : 0 
Zdržali sa hlasovania : 0 
 

Zásady hospodárenia s majetkom obce boli schválené. 
 
 
e. Michal Glos predniesol návrh Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Prašice, 

o ktorých dala p. starostka hlasovať. 
 

Za                               : 7 
Proti                           : 0 
Zdržali sa hlasovania : 0 
 

Návrh Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Prašice bol schválený. 
 
f. Michal Glos predniesol Pravidlá kontrolnej činnosti obce Prašice, o ktorých dala starostka 

obce hlasovať. 
 

Za                               : 7 
Proti                           : 0 
Zdržali sa hlasovania : 0 
 

Návrh Pravidiel kontrolnej činnosti bol schválený. 
Michal Glos ďalej predniesol Pracovný a odmeňovací poriadok Obecného úradu Prašice, ktorý 
poslanci vzali na vedomie. 
 
g. 

P. starostka predniesla návrh na odpredaj pozemku v k.ú. obce Prašice a zriadenie vecného bremena 
pre Martu Kotercovú rod.Zuzulovú, nar.24.9.1940, trvale bytom Partizánske, Októbrová 37, 
v podiele ½-ina , Ing. Miloša Koterca rod.Koterca, nar. 11.10.1962, trvale bytom Partizánske, 
Októbrová 37, v podiele ¼-ina  a Ing. Tatianu Bohmovú rod. Kotercovú,nar. 17.4.1964, trvale bytom 
Partizánske, Veľká  Okružná 1086/61 v podiele ¼-ina  a to podľa CKN ako parc.č. 3888/8, t.t.p. vo 
výmere 24903 m2, podľa vypracovaného geometrického plánu č. 36319830-129/2010 ide o  
parc.č.3888/150, t.t.p. vo výmere 177 m2 za dohodnutú kúpnu cenu 7€/m2, čo predstavuje čiastku  
1239 €. Mgr. Lýdia Marková odporučila poslancom OZ, aby nehlasovali o sporných pozemkoch na 
Duchonke a v obci na ktoré si robia nárok urbárnici až do Rozhodnutia súdu, ktorý bude dňa 
13.5.2011. 
 Po odporúčaní p. Markovej dala  starostka za návrh dala  hlasovať. 

 
Za                               : 6 
Proti                           : 0 
Zdržali sa hlasovania : 0 

 
Odpredaj pozemku a zriadenie vecného bremena na pozemku boli schválené. 
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h. 
 

P. starostka predniesla návrh na odpredaj pozemku v k.ú. obce Prašice pre Vladimíra Okšu rod. 
Okšu, nar.2.8.1963,trvale  bytom Prašice, Studničná 296/2 a to podľa registra EKN ako parc.č. 2939-
ost.pl. vo výmere 355 m2 vo vlastníctve obce a podľa vypracovaného geometrického plánu č. 226-
77/2010 ide o parc.  č. 2939/25 – vodné plochy vo výmere 188 m2, z toho diel 5 vypracovaného GP 
vo výmere a parc.č. 2939/26 – orná pôda vo výmere 29 m2 za dohodnutú kúpnu cenu 7€/m2, čo 
predstavuje čiastku 1323 €O návrhu dala starostka hlasovať. 

 
Za                               : 6 
Proti                           : 0 
Zdržali sa hlasovania : 0 

 
Odpredaj pozemku bol schválený. 
 
 
 

i. 
P. starostka predniesla návrh na odpredaj pozemku v k.ú. obce Prašice pre Reginu Štefkovičovú rod. 
Pekárkovú, nar.21.1.1968 bytom Prašice Ul.1.mája č. 83  a to parc.č. 260/5, zat.pl. vo výmere 53m2 
za dohodnutú kúpnu cenu 7€/m2, čo predstavuje čiastku 371 € a o návrhu dala hlasovať. 

 
Za                               : 6 
Proti                           : 0 
Zdržali sa hlasovania : 0 

 
Odpredaj pozemku bol schválený. 
 

j. 
P. starostka predniesla návrh na odpredaj pozemku v k.ú. obce Prašice pre Luciu Vožďarovú  
Chrkavú rod. Kvasnicovú, nar. 17.3.1977 a manž. Antona Vožďaru rod. Vožďaru, nar. 14.6.1964, 
trvale  bytom Topoľčany, Brezová 2472/64 a to podľa CKN ako parc.č. 3888/76, trvalý tráv.porast  
vo výmere 50 m2 za dohodnutú kúpnu cenu 7€/m2,  čo predstavuje čiastku 350 € a dala o návrhu 
hlasovať. 
 
Za                               : 6 
Proti                           : 0 
Zdržali sa hlasovania : 0 

 
          Odpredaj pozemku bol schválený. 
 

6.  Starostka predniesla žiadosť o jednorázový príspevok Zdenke Lacikovej rod. Pešlovej vo 
výške 100 € na vydanie zbierky poézie pod názvom „Poviem Ti rozprávku“ a dala o návrhu 
hlasovať. 

 
Za                               : 6 
Proti                           : 0 
Zdržali sa hlasovania : 0 
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          Jednorázový príspevok bol schválený. 

 
7. Starostka predniesla návrh na úhradu členského do TIR vo výške 0,16€/na obyvateľa pre 

rok 2011 a dala o návrhu hlasovať. 
 

Za                               : 6 
Proti                           : 0 
Zdržali sa hlasovania : 0 

 
          Členské bolo schválené. 

 
8. Starostka predniesla návrh nájomnej zmluvy na nebytové priestory v Centre služieb na 

dobu neurčitú pre  Ivetu Duchoslavovú, trvale bytom Prašice, Slnečná 388  na zriadenie 
čajovne od 1.5.2011  s výškou ročného nájmu 415 € a dala o návrhu hlasovať. 

Za                               : 6 
Proti                           : 0 
Zdržali sa hlasovania : 0 

 
          Nájomná zmluva  bola schválená. 
 
9. Starostka predniesla návrh nájomnej zmluvu na nebytové priestory pre  Patrika Ondrejku – 

GINET, Slnečná 426 Prašice,  v Centre Služieb  na zriadenie kancelárie – servis výpočtovej 
techniky a internetu na dobu neurčitú s výškou ročného nájmu 1000 € od 14. 3. 2011 a dala 
o návrhu hlasovať. 

 
Za                               : 6 
Proti                           : 0 
Zdržali sa hlasovania : 0 

 
          Nájomná zmluva  bola schválená. 
 
10. Starostka predniesla návrh na  odpredaj osobných automobilov Škoda Fabia  – zelena 

a Škoda Fabia - šedá vo vlastníctve obce  za cenu podľa znaleckého posudku vo výške 
3800 € a nákup nového motorového vozidla zn. Fabia za cenu 10500 € a dala o návrhu 
hlasovať. 

 
Za                               : 6 
Proti                           : 0 
Zdržali sa hlasovania : 0 

 
          Nájomná zmluva  bola schválená. 
 
11. Starostka predniesla návrh na finančnú spoluúčasť  obce Prašice v projekte „ Separovaný 

zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov“ vo výške 6,59€ na  obyvateľa 
a dala o návrhu hlasovať. 

 
 
Za                               : 6 
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Proti                           : 0 
Zdržali sa hlasovania : 0 

 
          Nájomná zmluva  bola schválená. 
 

 
12. Starostka predniesla návrh na odpredaj nefunkčného motorového vozidla IFA za  šrotovú 

cenu vo výške 500€ a dala o návrhu hlasovať. 
Za                               : 6 
Proti                           : 0 
Zdržali sa hlasovania : 0 

 
          Nájomná zmluva  bola schválená. 
 

 
K bodu č.11 
 

a. Ing. Jozef Michalka sa informoval o projekte „ Revitalizácia verejných priestranstiev“ a to 
konkrétne na stabilitu oporného múru ako aj vzhľad zástaviek. Podrobné vysvetlenie mu 
poskytli p. Haberland a p. Glos s možnosťou nahliadnutia do projektovej dokumentácie. 

b. Mgr. Lýdia Marková sa spýtala aký osud bude mať Prašická izba v budove kultúrneho domu, 
kde na otázku odpovedala p. starostka a ubezpečila, že nájde vhodné riešenie a zabezpečí 
opravu strechy. 

 
 
 
 
 
K bodu č.12 
 
Na záver  starostka Erika Nemešová vyzvala predsedu návrhovej komisie Ing. Bystríka Hrutku, aby 
prečítal návrhy na uznesenia z 3. riadneho zasadnutia OZ. Starostka obce sa všetkým poďakovala za 
účasť a 3. riadne zasadnutie OZ  ukončila. 
 
 
 
 
    Ing. Katarína Bruchatá                                                                             Erika Nemešová 
           prednostka                                                                                               starostka 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
 
Mgr. Lýdia Marková            ............................................ 
 
 
Ing. Jozef Michalka              ............................................ 
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Zapísal: Michal Glos       .............................................                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
  


