
 

 

Zápisnica  
  z 20. rokovania Obecného zastupiteľstva  Obce Prašice, konaného dňa 11.10.2017 

 

Prítomní poslanci a hostia podľa prezenčnej listiny 
Program: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, schválenie programu zasadnutia OZ 

3. Návrh na úpravu rozpočtu obce – rozpočtové opatrenie č. VII/2017 a č.VIII/2017 

4. Správa hlavnej kontrolórky o vykonanej kontrolnej činnosti 

5. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠsMŠ Prašice a jej výsledkoch v zmysle Vyhlášky MŠ SR 

č. 9/2006 v znení neskorších predpisov 

6. Návrh Dodatku č.2 k VZN č.5/2015  o určení finančných príspevkov v školách a školských 

zariadeniach zriadených Obcou Prašice 

7. Návrh VZN č. 4/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na 

území obce Prašice 

8. Rôzne 

- Návrh na vyradenie knižného fondu v zmy Metodických pokynov  

- Vypracovanie PD pre realizáciu stavby: „Obec Prašice-KD, stavebné úpravy“ 

- Žiadosť o NFP pre stavbu „ Obec Prašice-kanalizácia a ČOV, 3.stavba“ 

- Žiadosť Zsl. Distribučná, a.s. Bratislava  o uzatvorenie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na 

pozemok pod transformačnou stanicou pre stavbu : PE Prašice, zakabelizovanie VNS,TS,NNK“ 

- Žiadosť Jany Bobockej o refundáciu nákladov spojených s upravením PJ 

- Žiadosť Jaroslava Bencku a manž., bytom Topoľčany, Gogoľová 1899 o prikúpenie pozemku 

k rekreačnej chate 

- Prerokovanie využitia nebytových priestorov v budove PZ 

- Roman Spodný, Nemečky č.30 – žiadosť o súhlas zapísania miesta prevádzky v budove 

kamenárstva ul. 1. mája 175 

9. Diskusia a interpelácia poslancov 

10. Ukončenie rokovania 

 

K bodu č.1 Otvorenie zasadnutia 

 

Starostka obce Erika Nemešová privítala poslancov obecného zastupiteľstva, hlavnú kontrolórku obce a 

pracovníkov OcÚ.  Konštatovala, že 20. rokovania OZ sa zúčastňuje 6 poslancov OZ, takže je uznášania 

schopné. 

 

K bodu č.2 Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, schválenie programu zasadnutia OZ 

 

Zapisovateľ : Michal Glos 

Overovatelia zápisnice: Ing. Bruchatý, Mgr. Marková 

Starostka obce  predložila  návrh programu 20. rokovania OZ. K predloženému programu rokovania nemali 

poslanci žiadne návrhy na zmenu ani doplnenie programu. Následne dala o návrhu programu hlasovať: 

 

Uznesenie č. 296/2017 

 

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

neskorších predpisov 

 

Schvaľuje:  

 

Program 20. rokovania  OZ 

Hlasovanie:                                                  za:            6 /Ing. Bruchatý, Mgr. Marková, Mgr. Grežďo 

                                                                                         Ing. Michalka, Ing. Hrutka, Ing. Páleník/ 

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 



 

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 

 
1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, schválenie programu zasadnutia OZ 

3. Návrh na úpravu rozpočtu obce – rozpočtové opatrenie č. VII/2017 a č. VIII/2017 

4. Správa hlavnej kontrolórky o vykonanej kontrolnej činnosti 

5. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠsMŠ Prašice a jej výsledkoch v zmysle Vyhlášky MŠ 

SR č. 9/2006 v znení neskorších predpisov 

6. Návrh Dodatku č.2 k VZN č.5/2015  o určení finančných príspevkov v školách a školských 

zariadeniach zriadených Obcou Prašice 

7. Návrh VZN č. 4/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na 

území obce Prašice 

8. Rôzne 

- Návrh na vyradenie knižného fondu v zmy Metodických pokynov  

- Vypracovanie PD pre realizáciu stavby: „Obec Prašice-KD, stavebné úpravy“ 

- Žiadosť o NFP pre stavbu „ Obec Prašice-kanalizácia a ČOV, 3.stavba“ 

- Žiadosť Zsl. Distribučná, a.s. Bratislava  o uzatvorenie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na 

pozemok pod transformačnou stanicou pre stavbu : PE Prašice, zakabelizovanie VNS,TS,NNK“ 

- Žiadosť Jany Bobockej o refundáciu nákladov spojených s upravením PJ 

- Žiadosť Jaroslava Bencku a manž., bytom Topoľčany, Gogoľová 1899 o prikúpenie pozemku 

k rekreačnej chate 

- Prerokovanie využitia nebytových priestorov v budove PZ 

- Roman Spodný, Nemečky č.30 – žiadosť o súhlas zapísania miesta prevádzky v budove 

kamenárstva ul. 1. mája 175 

9. Diskusia a interpelácia poslancov 

10. Ukončenie rokovania 

 

K bodu č . 3  Návrh na úpravu rozpočtu obce – rozpočtové opatrenie č. VII/2017 a č. VIII/2017 

 

Prednostka obce Prašice predniesla poslancom na schválenie návrh na úpravu rozpočtu obce č. VIII/2017 . 

Informovala poslancov o zmenách na strane príjmov ako aj výdavkov. Taktiež informovala poslancov 

o úprave rozpočtu č. VII/2017, ktorá bola v kompetencii starostky obce a poslanci ju berú na vedomie. 

Poslanci nemali žiadne výhrady, keďže návrh rozpočtového opatrenia im bol doručený v predstihu 

elektronickou poštou. Stanovisko  k tomuto bodu predložila aj hlavná kontrolórka obce. O rozpočtovom 

opatrení č. VIII/2017 dala starostka obce hlasovať.  

 

Uznesenie č. 297/2017 
 

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 rozpočtovému opatreniu č. VII/2017 a č. VIII/2017 

- rozpočtové opatrenie č. VII/2017 

 

schvaľuje: 

 

Rozpočtové opatrenie č. VIII/2017 s nasledovnými zmenami: 

Hlasovanie:                                                  za:            6 /Ing. Bruchatý, Mgr. Marková, Mgr. Grežďo 

                                                                                         Ing. Michalka, Ing. Hrutka, Ing. Páleník/ 

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 



 

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. VIII/2017 - REKAPITULÁCIA   

      

      

PRÍJMY 

Schválený 
rozpočet Upravený rozpočet 

Rozpočtové opatrenie 
č.         VIII/2017          

Zvýšenie                   + 

Rozpočtové 
opatrenie č.      

VIII/2017       
Zníženie                   

- 

ROZPOČET     po 
rozpočtovom 

opatrení                   
č. VIII/2017 

Bežné 1 325 440,00 1 347 490,00 54 860,00 12 650,00 1 389 700,00 

Kapitálové 22 500,00 34 100,00 725,00 0,00 34 825,00 

Finančné operácie 480,00 66 835,00 0,00 0,00 66 835,00 

Základná škola - bežné 42 095,00 42 120,00 2 425,00 1 155,00 43 390,00 

CELKOM 1 390 515,00 1 490 545,00 58 010,00 13 805,00 1 534 750,00 

     1 534 750,00 

      

      

VÝDAVKY 

Schválený 
rozpočet Upravený rozpočet 

Rozpočtové opatrenie 
č.         VIII/2017          

Zvýšenie                   + 

Rozpočtové 
opatrenie č.      

VIII/2017       
Zníženie                   

- 

ROZPOČET     po 
rozpočtovom 

opatrení                   
č. VIII/2017 

Bežné 531 505,00 569 795,00 19 650,00 13 565,00 575 880,00 

Kapitálové 2 500,00 81 555,00 10 210,00 540,00 91 225,00 

Finančné operácie 89 720,00 89 720,00 0,00 0,00 89 720,00 

Základná škola - bežné 677 185,00 677 365,00 59 810,00 28 090,00 709 085,00 

Základná škola - kapitálové 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 

CELKOM 1 320 910,00 1 438 435,00 89 670,00 42 195,00 1 485 910,00 

     1 485 910,00 



 

      

Rozpočet po rozp. opatr. č. VIII/2017     

Príjmy 1 534 750,00     

Výdavky 1 485 910,00     

Rozdiel: + prebytok 48 840,00     

            

      

Bežný rozpočet:       

Príjmy 1 433 090,00     

Výdavky 1 284 965,00     

Rozdiel: + prebytok 148 125,00     

      

Kapitálový rozpočet:       

Príjmy 34 825,00     

Výdavky 111 225,00     

Rozdiel: - schodok -76 400,00     

      

FO rozpočet:       

Príjmy 66 835,00     

Výdavky 89 720,00     

Rozdiel: - schodok -22 885,00     
 



 

K bodu č . 4  Správa hlavnej kontrolórky o vykonanej kontrolnej činnosti 

 

Hlavná kontrolórka obce, Ing. Hrubá predložila poslancom správy z kontrolnej činnosti kde konštatuje, že 

obec postupuje v zmysle platnej legislatívy. Hlavná kontrolórka obce predniesla poslancom správu č. 7/2017, 

kde predmetom kontroly bol „ Prevádzkový poriadok pohrebiska, evidencia prenájmu hrobových miest 

a cintorínske služby.“  Kontrolou neboli zistené nedostatky. Taktiež predložila poslancom správu č. 8/2017, 

ktorej predmetom  vykonanej kontroly bola „ Úverová záležitosť, stav a vývoj dlhu obce k 30.6.2017“.  Ani 

v tejto kontrolovanej oblasti neboli zistené pochybenia a nedostatky. Poslanci vzali správy na vedomie.  

 

Uznesenie č. 298/2017 
 

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: 

 

Správy č. 7/2017 a č.8/2017 z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Prašice. 

 
K bodu č . 5 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠsMŠ Prašice a jej výsledkoch v zmysle Vyhlášky MŠ 

SR č. 9/2006 v znení neskorších predpisov 

 

Riaditeľ  ZŠsMŠ Prašice predniesol poslancom „Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠsMŠ Prašice a je 

výsledkoch v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 v znení neskorších predpisov.  V správe informoval o počte 

žiakov, úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach, o klasifikácii jednotlivých tried, o prospechu a dochádzke 

žiakov,  o Testovaní piatakov a deviatakov, o celkovej štruktúre tried, o počte a klasifikácii zamestnancov 

a ich vzdelaní a taktiež prezentoval účasť žiakov na olympiádach, súťažiach a aktivitách a prezentáciách na 

verejnosti.  V správe spomenul projekty, ktoré škola realizuje, materiálno technické podmienky ako aj 

finančné a hmotné zabezpečenie. Taktiež informoval podrobne o činnosti materskej školy ako aj školskej 

jedálne. V škôlke je potrebné zrekonštruovať dvor novým oplotením a úpravou terénu, taktiež osadenie 

nových detských prvkov a zelene v areály.  Hlavným problémom jedálne je ako aj po iné roky jej kapacita, 

nakoľko sa z roka na rok zvyšuje počet stravníkov. Taktiež uviedol, že na dopravnom ihrisku je problém 

s  vodením psov. Tieto tam zanechávajú neporiadok. Poslanci  vzali správu na vedomie: 

 

Uznesenie č. 299/2017 
 

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 výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠsMŠ Prašice a je výsledkoch v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 

v znení neskorších predpisov 

 

K bodu č . 6  Návrh Dodatku č.2 k VZN č.5/2015  o určení finančných príspevkov v školách a školských 

zariadeniach zriadených Obcou Prašice 

 

Návrh Dodatku č.2 k VZN č.5/2015  o určení finančných príspevkov v školách a školských zariadeniach 

zriadených Obcou Prašice predniesol Michal Glos. Návrh bol zverejnený na www.prasice.sk, na info 

tabuliach obce a taktiež v predstihu zaslaný poslancom OZ. Informoval poslancov, že VZN sa mení na 

základe žiadosti ZŠsMŠ Prašice a to poplatok za MŠ zo 6 € na 10 € a poplatok za ŠKD z 5 € na 8 €. Poslanci 

súhlasili  so zmenou a  nemali pripomienky a následne dala starostka obce hlasovať: 

 

Uznesenie č. 300/2017 
 

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

neskorších predpisov 

 

http://www.prasice.sk/


 

schvaľuje: 

 

Dodatok č.2 k VZN č.5/2015  o určení finančných príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených 

Obcou Prašice 

 

Hlasovanie:                                                  za:            6 /Ing. Bruchatý, Mgr. Marková, Mgr. Grežďo 

                                                                                         Ing. Michalka, Ing. Hrutka, Ing. Páleník/ 

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

K bodu č . 7 Návrh VZN č. 4/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 

na území obce Prašice 

 

Návrh VZN č. 4/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce 

Prašice predniesol Michal Glos. Návrh bol zverejnený na www.prasice.sk, na info tabuliach obce a taktiež 

v predstihu zaslaný poslancom OZ. Informoval poslancov, že VZN je potrebné zmeniť v dôsledku zmeny 

Zákona č. 79/2015 Z.z v znení neskorších predpisov. VZN sa mení iba v §2 a 13. V týchto bodoch sa dopĺňa 

povinnosť obce riešiť odpadové hospodárstvo aj likvidáciou pneumatík od fyzických osôb.  Poslanci 

súhlasili  so zmenou a  nemali pripomienky a následne dala starostka obce hlasovať: 

 

Uznesenie č. 301/2017 
 

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. 4/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Prašice 

 

Hlasovanie:                                                  za:            6 /Ing. Bruchatý, Mgr. Marková, Mgr. Grežďo 

                                                                                         Ing. Michalka, Ing. Hrutka, Ing. Páleník/ 

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

K bodu č.8. Rôzne  - Návrh na vyradenie knižného fondu v zmy Metodických pokynov  

 

Stanislava Dojčarová predniesla poslancom návrh na vyradenie knižného fondu v zmysle Metodických 

pokynov v celkovej obstarávacej cene 199,87 Eur. Tento zoznam bol poslancom zaslaný aj elektronicky 

v predstihu. Poslanci k vyradeniu nemali pripomienky a tak starostka  obce dala hlasovať: 

 

Uznesenie č. 302/2017 
 

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 celkovej obstarávacej cene 199,87 Eur 

 

Hlasovanie:                                                  za:            6 /Ing. Bruchatý, Mgr. Marková, Mgr. Grežďo 

                                                                                         Ing. Michalka, Ing. Hrutka, Ing. Páleník/ 

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

 

 

 

http://www.prasice.sk/


 

K bodu č.8. Rôzne  - Vypracovanie PD pre realizáciu stavby: „Obec Prašice-KD, stavebné úpravy“ 

 

Michal Glos predniesol poslancom , že vykonal prieskum na Určenie predpokladanej hodnoty zákazky: 

„Obec Prašice-KD, stavebné úpravy“ .Informoval poslancov, že telefonicky, emailom bolo oslovených 7 

projekčných firiem, taktiež bol vykonaný prieskum v obciach a mestách, kde sa pripravoval podobný projekt. 

Najnižšiu cenu predložil autorizovaný architekt Ing. Ján Bobák. Celková cena aj so skutkovým zameraním 

Kultúrneho domu je vo výške 17 200 EUR. Starostka  obce dala o vypracovaní dokumentácie hlasovať: 

 

Uznesenie č. 303/2017 
 

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

neskorších predpisov 

 

schvaľuje: 

 

Vypracovanie projektovej dokumentácie autorizovaným architektom Ing. Jánom Bobákom v celkovej sume 

17 200 EUR s DPH. 

 

Hlasovanie:                                                  za:            6 /Ing. Bruchatý, Mgr. Marková, Mgr. Grežďo 

                                                                                         Ing. Michalka, Ing. Hrutka, Ing. Páleník/ 

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

K bodu č.8  Rôzne  - Žiadosť o NFP pre stavbu „ Obec Prašice-kanalizácia a ČOV, 3.stavba“ 

Starostka obce predložila návrh na podanie žiadosti o NFP na projekt : „Prašice, kanalizácia  a ČOV 

Prašice 3.stavba“ realizovaného v rámci výzvy IROP-PO4-SC421-2017-19“, ktorého ciele sú v súlade s 

platným územným plánom obce. Taktiež je potrebné schváliť 5% spolufinancovanie, zabezpečenie realizácie 

projektu s podmienkami poskytnutia pomoci a taktiež zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov 

z rozpočtu obce Prašice. Celkové náklady projektu sú vo výške 1 822 921,16 EUR. 

Poslanci s predložením žiadosti súhlasili a tak  starostka dala hlasovať: 

 

Uznesenie č.304/2017 
 

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

neskorších predpisov 

 

schvaľuje: 

 

- predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu „Prašice, kanalizácia  a ČOV Prašice 3.stavba“ 

realizovaného v rámci výzvy IROP-PO4-SC421-2017-19“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným 

plánom obce; 

- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci; 

- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 5 % 

- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce  

Žiadosť o NFP bude predložená iba v prípade dodržania schválených podmienok obecného zastupiteľstva. 

 

Hlasovanie:                                                  za:            6 /Ing. Bruchatý, Mgr. Marková, Mgr. Grežďo 

                                                                                         Ing. Michalka, Ing. Hrutka, Ing. Páleník/ 

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

K bodu č.8  Rôzne  - Žiadosť Zsl. Distribučná, a.s. Bratislava  o uzatvorenie Zmluvy o budúcej kúpnej 

zmluve na pozemok pod transformačnou stanicou pre stavbu : PE Prašice, zakabelizovanie VNS,TS,NNK“ 

 

Starostka obce predniesla žiadosť Zsl. Distribučná, a.s. Bratislava  o uzatvorenie Zmluvy o budúcej kúpnej 

zmluve na pozemok pod transformačnou stanicou pre stavbu : PE Prašice, zakabelizovanie VNS,TS,NNK“. 



 

Poslanci vzali na vedomie a požadujú zabezpečenie obhliadky na mieste, kde nová trafostanica bude 

vybudovaná.  

Uznesenie č.305/2017 
 

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 Zsl. Distribučná, a.s. Bratislava  o uzatvorenie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na pozemok pod 

transformačnou stanicou pre stavbu : PE Prašice, zakabelizovanie VNS,TS,NNK“ 

Ukladá: 

 

- Obhliadku miesta resp. pozemku , na ktorom bude vybudovaná nová transformačná stanica so 

zástupcami Zsl. Distribučná, a.s. 

- Predloženie stanoviska komisie výstavby a ŽP OZ z obhliadky miesta, na ktorom bude vybudovaná 

nová transformačná stanica 

 

Zodpovední: Ing. Michalka – predseda stavebnej komisie 

Termín        : Zasadnutie OZ č. 21 

 

Hlasovanie:                                                  za:            6 /Ing. Bruchatý, Mgr. Marková, Mgr. Grežďo 

                                                                                         Ing. Michalka, Ing. Hrutka, Ing. Páleník/ 

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

K bodu č.8. Rôzne  - Žiadosť Jany Bobockej o refundáciu nákladov spojených s upravením PJ 

 

Starostka obce predniesla žiadosť Jany Bobockej o refundáciu finančných nákladov v súvislosti 

s udržiavacími prácami v PJ cukrárne, nakoľko sa jedná o investície do majetku obce.  

Poslanci po skončení rokovania OZ vykonajú tvaromiestnu obhliadku objektu s tým, že o refundácii  

nákladov rozhodnú na budúcom rokovaní OZ. Taktiež žiadajú predložiť všetky účtovne doklady 

z rekonštrukcie priestorov na najbližšie zasadnutie OZ č. 21. 

 

Uznesenie č.306/2017 
 

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 Jany Bobockej o refundáciu nákladov spojených s upravením PJ v budove Obecného 

úradu 

 

 

K bodu č.8 Rôzne -  Žiadosť Jaroslava Bencku a manž., bytom Topoľčany, Gogoľová 1899 o prikúpenie 

pozemku k rekreačnej chate 

 

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 chaty  a uzatvorenie kúpnej zmluvy  pre Jaroslava 

Bencku, rod. Bencku, nar. 7.10.1963 a manž. Mgr. Moniky Benckovej, rod. Hollej, nar. 18.10.1959  trvale 

bytom Gogoľová 1899, Topoľčany a to podľa registra CKN ako parc. č. 3544/1 TTP  vo výmere 20863 m2, 

ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1. Kupujúci sú bezpodieloví spoluvlastníci parc. č. 

3544/126 TTP. Par. č. 3544/1, 3544/126 boli zamerané GP  č. 36319830-129/17 , pričom bola z par. č. 

3544/126 TTP s výmerou 812 m2 oddelená parc.č.3544/153 (diel 4) o výmere 7 m2, ktorú kupujúci vracia do 

vlastníctva obce Prašice. Predmetom prevodu je diel 1 o výmere 19 m2 z parc. č. 3544/1 a diel 2 o výmere 

114 m2 z parc. č. 3544/1, ktoré predávajúci predáva kupujúcim. Z pôvodnej parc. č. 3544/126 tvoria novú par. 

č. 3544/126 TTP o výmere 945 m2.   Predávajúci odpredáva 126 m2 za cenu 7  €/m2, čo predstavuje čiastku  



 

882 €. Predmetný pozemok tvorí priľahlý pozemok k už zastavanému pozemku stavbou vo vlastníctve 

nadobúdateľa a tento svojim umiestnením a využitím tvorí nedeliteľný celok so stavbou hlavnou. Následne 

dala o návrhu hlasovať: 

 

Uznesenie č. 307/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo v Prašiciach 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 chaty  a uzatvorenie kúpnej zmluvy  pre Jaroslava Bencku, rod. Bencku, nar. 7.10.1963 a manž. 

Mgr. Moniky Benckovej, rod. Hollej, nar. 18.10.1959  trvale bytom Gogoľová 1899, Topoľčany a to podľa 

registra CKN ako parc. č. 3544/1 TTP  vo výmere 20863 m2, ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom 

v podiele 1/1. Kupujúci sú bezpodieloví spoluvlastníci parc. č. 3544/126 TTP. Par. č. 3544/1, 3544/126 boli 

zamerané GP  č. 36319830-129/17 , pričom bola z par. č. 3544/126 TTP s výmerou 812 m2 oddelená 

parc.č.3544/153 (diel 4) o výmere 7 m2, ktorú kupujúci vracia do vlastníctva obce Prašice. Predmetom 

prevodu je diel 1 o výmere 19 m2 z parc. č. 3544/1 a diel 2 o výmere 114 m2 z parc. č. 3544/1, ktoré 

predávajúci predáva kupujúcim. Z pôvodnej parc. č. 3544/126 tvoria novú par. č. 3544/126 TTP o výmere 945 

m2.   Predávajúci odpredáva 126 m2 za cenu 7  €/m2, čo predstavuje čiastku  882 €. Predmetný pozemok 

tvorí priľahlý pozemok k už zastavanému pozemku stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa a tento svojim 

umiestnením a využitím tvorí nedeliteľný celok so stavbou hlavnou 

 

Hlasovanie:                                                  za:            6 /Ing. Bruchatý, Mgr. Marková, Mgr. Grežďo 

                                                                                         Ing. Michalka, Ing. Hrutka, Ing. Páleník/ 

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

 

K bodu č.8 Rôzne -  Prerokovanie využitia nebytových priestorov v budove PZ 

 

Na rokovaní OZ v mesiaci február 2017 bola prerokovaná petícia na zachovanie reštauračného zariadenia 

v budove požiarnej zbrojnice, ktorú predložil predseda petičného výboru Jozef Kišac. Nájomná zmluva na 

tieto priestory skončila Jozefovi Kišacovi 30.1.2017 a na zasadnutí vo februári bol Jozef Kišac vyzvaný aby 

odstránil drevený prístrešok, čo neurobil do dnešného dňa a výzvy obce ignoruje. Starostka obce navrhuje, 

aby bol prístrešok odprataný pracovníkmi obecného úradu. Obec podala žiadosť o dotáciu na MVSR na 

rekonštrukciu budovy, ktorá zahŕňa výmenu vonkajších otvorov, opravu strechy, kúrenia, bleskozvod. Obec 

v rámci svojho rozpočtu plánuje znehodnotené priestory po pohostinstve tiež zrekonštruovať a zabezpečiť, 

aby slúžili svojmu pôvodnému účelu a to dobrovoľnému hasičskému zboru. Nakoľko sa požiarne družstvá 

rozrastajú, pribúda im aj nová technika a vybavenie, tieto hasičské veci je potrebné premiestniť z garáže 

a nevyhovujúcich skladových priestorov pod OcÚ do budovy Požiarnej zbrojnice. Na zriadenie kaviarne bola 

obci Prašice doručená ďalšia žiadosť p. Pešlovej a p. Hudokovej. Starostka v tomto bode navrhla , aby sa 

priestory už neprenajímali za účelom žiadneho reštauračného zariadenia a aby súžili svojmu pôvodnému 

účelu, ktorý podporuje i štát  vytvorením čo najlepších podmienok pre fungovanie DHZ Prašice. Ing. 

Bruchatý súhlasí s odstránením prístrešku pracovníkmi obce a Ing. Pálenik navrhuje počkať či bude obci 

poskytnutá dotácia z MVSR  na rekonštrukciu Požiarnej zbrojnice a  potom rozhodnúť čo ďalej s priestormi 

v Požiarnej zbrojnici. V tomto bode prijali poslanci nasledovné uznesenie: 

 

 

 

 

Uznesenie č. 308/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo v Prašiciach v súlade s § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov 

 



 

Schvaľuje : 

 

- Demontáž prístrešku pred Požiarnou zbrojnicou pracovníkmi obce a jeho uloženie na dvore 

bývalého OcÚ do 31.10.2017 

 

- Nebrať na vedomie žiadosti o prenájom nebytových priestorov  Požiarnej zbrojnice Obecným 

zastupiteľstvom  až do rozhodnutia Ministerstva vnútra SR o poskytnutí dotácie na rekonštrukciu  

hore uvedenej nehnuteľnosti, ktorého vydanie sa predpokladá  koncom roku 2017 

 

Hlasovanie:                                                  za:            6 /Ing. Bruchatý, Mgr. Marková, Mgr. Grežďo 

                                                                                         Ing. Michalka, Ing. Hrutka, Ing. Páleník/ 

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

                                                                      

K bodu č.8 Rôzne -  Roman Spodný, Nemečky č.30 – žiadosť o súhlas zapísania miesta prevádzky v budove 

kamenárstva ul. 1. mája 175 

 

Starostka obce predložila poslancom žiadosť Romana Spodného, bytom Nemečky č.30, ktorý žiada o súhlas 

zapísať miesto prevádzky pre svoje podnikanie v budove kamenárstva 1.mája 175. Žiadosť odôvodňuje tým, 

že je spoločníkom nájomcu kamenárstva Juliusa Laciku. Nájomné podmienky bude naďalej znášať Július 

Lacika. Následne dala o návrhu hlasovať: 

 

Uznesenie č. 309/2017 

 

Obecné zastupiteľstvo v Prašiciach v súlade s § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov 

 

S ú h l a s í : 

 

so zapísaním miesta podnikania v budove kamenárstva 1.mája 175 pre Romana Spodného, bytom Nemečky 

č.30 

 

Hlasovanie:                                                  za:            6 /Ing. Bruchatý, Mgr. Marková, Mgr. Grežďo 

                                                                                         Ing. Michalka, Ing. Hrutka, Ing. Páleník/ 

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

K bodu č. 9 Diskusia a interpelácia poslancov 

 

Ing. Páleník Dušan, poslanec OZ  sa spýtal ako Obec Prašice zabezpečila  opravu miestnej komunikácie 

Slnečná v časti pred rodinným domom p. Horku, ktorý sa v minulosti pripájal na inžinierske siete pričom 

rozkopal cestu, ktorá je  do dnešného dňa iba zasypaná pieskom. Stavebník bol povinný, v zmysle povolenia 

na rozkopávku, dať cestu do pôvodného stavu.  

Starostka obce informovala, že zamestnanec Stavebného úradu osobne navštívil p. Horku a ten mu prisľúbil 

nápravu a tiež mu bola zaslaná písomná výzva na opravu miestnej komunikácie. 

Poslanci informovali, že na viacerých miestach v obci nesvieti verejné osvetlenie. Zamestnanec obce Michal 

Glos odpovedal, že  12.10.2017 je objednaná plošina a verejné osvetlenie bude opravené. 

Ing. Michalka informoval, že Kanalizácia 4. stavba je skolaudovaná a ulice Nemečkovská a Studničná sa 

môžu  pripájať na verejnú kanalizáciu. 

 

 

 

 

 

 

 



 

K bude 10. Ukončenie rokovania  

 

       Na záver starostka obce poďakovala poslancom OZ za účasť a 20. zasadnutie obecného zastupiteľstva 

ukončila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Katarína Bruchatá                                                                           Erika Nemešová 

    prednostka obce                                                                                   starostka  obce 

 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 
 

Ing. Roman Bruchatý                                       ............................................. 

 

 

Ing. Lýdia Marková                                        ............................................... 

 

 

Zapísal: Glos Michal 


