
 

 

Zápisnica  
  z 3. rokovania Obecného zastupiteľstva  obce Prašice, konaného dňa 19.12.2022 

 

 

Prítomní poslanci a hostia podľa prezenčnej listiny  

Prítomní poslanci : Regína Štefkovičová, Peter Detko, Jozef Šimon, Mgr. Martin Režo, Juraj 

Martinček, Tomáš Naňo, MUDr. Adrián Aschengeschvantner 

Ospravedlnení poslanci :  
 
Zvukový záznam zo zasadnutia sa nevyhotovoval, nakoľko nikto o to nežiadal. 

 
Program: 

 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu rokovania OZ 

4. Rozpočtové opatrenie obce XVI/2022 

5. Návrh na voľbu členov ekonomickej komisie 

6. Návrh na odpredaj pozemkov žiadateľom 

7. Diskusia a interpelácia poslancov 

8. Záver 

 

K bodu č.1 a č.2. Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

 

Starostka obce Mgr. Karin Šimková privítala poslancov  obecného zastupiteľstva a ostatných prítomných. 

Konštatovala, že  3. zasadnutia obecného zastupiteľstva za zúčastňuje 7 poslancov, takže obecné 

zastupiteľstvo je uznášania schopne. 

Starostka obce za overovateľov  zápisnice navrhla poslancov: Tomáš Naňo, Jozef Šimon 

Za zapisovateľa určila Michala Glosa 

Následne dala o návrhu hlasovať. 

 

Uznesenie č. 30/2022 

 

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:  Tomáš Naňo, Jozef Šimon 

 

 

 

 

 

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

 

 

Hlasovanie:                                                  za:            7  / Detko, Štefkovičová, Mgr. Režo, Naňo 

                                                                                             Šimon, Martinček, MUDr. Aschengeschvantner/   

                                                                     proti:        0 

 

                                                                     zdržal sa:  0 

 



 

K bodu č.3  Schválenie programu zasadnutia 

 

Starostka navrhla, aby sa rokovanie  riadilo ďalej týmto programom: 

 

Program: 

 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu rokovania OZ 

4. Rozpočtové opatrenie obce XVI/2022 

5. Návrh na voľbu členov ekonomickej komisie 

6. Návrh na odpredaj pozemkov žiadateľom 

7. Diskusia a interpelácia poslancov 

8. Záver 

 

Starostka vyzvala poslancov na  doplnenie programu. Poslanci nemali doplňujúci návrh a starostka dala 

hlasovať: 

 

Uznesenie č. 31/2022 

 

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

neskorších predpisov 

 

Schvaľuje:  

 

program 3. rokovania  OZ nasledovne: 

 

Program: 

 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu rokovania OZ 

4. Rozpočtové opatrenie obce XVI/2022 

5. Návrh na voľbu členov ekonomickej komisie 

6. Návrh na odpredaj pozemkov žiadateľom 

7. Diskusia a interpelácia poslancov 

8. Záver 

 

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

 

Hlasovanie:                                                  za:            7  / Detko, Štefkovičová, Mgr. Režo, Naňo 

                                                                                             Šimon, Martinček, MUDr. Aschengeschvantner/   

                                                                     proti:        0 

 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

K bodu č.4 Rozpočtové opatrenie obce XVI/2022 

 

Ing. Bruchatá, prednostka obecného úradu predložila poslancom  rozpočtové opatrenie č. XVI/2022. Toto 

opatrenie bolo poslancom zaslané aj elektronicky s dôvodovou správou. Vysvetlila poslancom jednotlivé 

zmeny.  Poslanci k rozpočtovému opatreniu nemali prípomienky. 

Starostka obce dala o rozpočtovom opatrení č. XVI/2022 hlasovať: 

 

 

 



 

Uznesenie č. 32/2022 

 

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. XVI/2022 nasledovne 

 

PRÍJMY 

Schválený 
rozpočet Upravený rozpočet 

Rozpočtové opatrenie 
č.         XVI/2022          

Zvýšenie                   + 

Rozpočtové 
opatrenie č.      

XVI/2022       
Zníženie                   

- 

ROZPOČET     po 
rozpočtovom 

opatrení                   
č. XVI/2022 

Bežné 1 815 525,00 1 954 490,00 8 000,00 2 050,00 1 960 440,00 

Kapitálové 0,00 420 905,00 0,00 0,00 420 905,00 

Finančné operácie 33 955,00 34 510,00 0,00 0,00 34 510,00 

Základná škola - bežné 64 365,00 67 080,00 16 605,00 765,00 82 920,00 

Základná škola - fin. oper. 125,00 20,00 0,00 0,00 20,00 

CELKOM 1 913 970,00 2 477 005,00 24 605,00 2 815,00 2 498 795,00 

     2 498 795,00 

      

      

VÝDAVKY 

Schválený 
rozpočet Upravený rozpočet 

Rozpočtové opatrenie 
č.         XVI/2022          

Zvýšenie                   + 

Rozpočtové 
opatrenie č.      

XVI/2022       
Zníženie                   

- 

ROZPOČET     po 
rozpočtovom 

opatrení                   
č. XVI/2022 

Bežné 794 795,00 867 205,00 13 365,00 27 975,00 852 595,00 

Kapitálové 10 260,00 321 745,00 0,00 0,00 321 745,00 

Finančné operácie 84 520,00 84 520,00 0,00 0,00 84 520,00 

Základná škola - bežné 1 022 540,00 1 083 025,00 34 110,00 16 400,00 1 100 735,00 

Základná škola - kapitálové 1 855,00 7 460,00 0,00 7 460,00 0,00 



 

CELKOM 1 913 970,00 2 363 955,00 47 475,00 51 835,00 2 359 595,00 

     2 359 595,00 

      

Rozpočet po rozp. opatr. č. XVI/2022     

Príjmy 2 498 795,00     

Výdavky 2 359 595,00     

Rozdiel: 139 200,00 139 200,00    

    139 200,00       

Bežný rozpočet:       

Príjmy 2 043 360,00     

Výdavky 1 953 330,00     

Rozdiel: + prebytok 90 030,00     

      

Kapitálový rozpočet:       

Príjmy 420 905,00     

Výdavky 321 745,00     

Rozdiel: + prebytok 99 160,00     

      

FO rozpočet:       

Príjmy 34 530,00     

Výdavky 84 520,00     

Rozdiel: - schodok -49 990,00     
 

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

 

Hlasovanie:                                                  za:            7  / Detko, Štefkovičová, Mgr. Režo, Naňo 

                                                                                             Šimon, Martinček, Aschengeschvantner/   

                                                                     proti:        0 

 

                                                                     zdržal sa:  0 

 



 

K bodu č.5  Návrh na voľbu členov ekonomickej komisie 

 

Starostka obce spolu s predsedom ekonomickej komisie navrhli členov tejto komisie a to Bc. Petra Malinku 

a Ing. Martina Streďanského.  Následne dala starostka  obce o návrhu hlasovať: 

 

Uznesenie č. 33/2022 

 

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

neskorších predpisov 

 

volí: 

 

členov ekonomickej komisie v zložení: Ing. Martin Streďanský  a Bc. Peter Malinka  

 

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

 

Hlasovanie:                                                  za:            7  / Detko, Štefkovičová, Mgr. Režo, Naňo 

                                                                                             Šimon, Martinček, MUDr. Aschengeschvantner/   

                                                                     proti:        0 

 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

K bodu č.6  Návrh na odpredaj pozemkov žiadateľom 

1. Starostka predložila poslancom na schválenie prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Prašice v 

súlade § 9a ods. 8 písm. e/ zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade 

so schváleným zámerom a spôsobom prevodu zo dňa 10.11.2022 uznesením č.493/2022 pre Dušana 

Kopernického, rod. Kopernického, nar. 23.6.1962 a manž.  Ing. Eriku Kopernickú, rod. Pohánkovú, nar. 

1.7.1963,   trvale bytom Práznovce 338, 955 01 Práznovce a to  podľa registra CKN ako parc. č. 3552/1 t.t.p. 

vo výmere 9040  m2, ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 

48243337-167/2022 ide o novozakreslenú parc. č. 3552/16  t.t.p.  vo výmere 106 m2, ktorú obec  odpredáva  

za cenu v zmysle znaleckého posudku č. 319/2022, čo predstavuje čiastku 1300 €.   

Osobitný zreteľ spočíva:  

Pozemok sa nachádza v RO Duchonka, pre obec je nevyužiteľný. Na pozemku nie je možné budovať 

samostatne stojace stavby a žiadatelia sa o pozemok riadne starajú a užívajú ho. Pozemok je bezprostredne 

priľahlý k pozemku  a chate, ktoré žiadatelia vlastnia a užívajú. Starostka obce dala o návrhu hlasovať: 
 

Uznesenie č. 34/2022 

 

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

neskorších predpisov 

 

Schvaľuje: 

 

prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Prašice v súlade § 9a ods. 8 písm. e/ zák. SNR č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade so schváleným zámerom a spôsobom prevodu zo 

dňa 10.11.2022 uznesením č.493/2022 pre Dušana Kopernického, rod. Kopernického, nar. 23.6.1962 a manž.  

Ing. Eriku Kopernickú, rod. Pohánkovú, nar. 1.7.1963,   trvale bytom Práznovce 338, 955 01 Práznovce a to  

podľa registra CKN ako parc. č. 3552/1 t.t.p. vo výmere 9040  m2, ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom 

v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 48243337-167/2022 ide o novozakreslenú parc. č. 3552/16  t.t.p.  

vo výmere 106 m2, ktorú obec  odpredáva  za cenu v zmysle znaleckého posudku č. 319/2022, čo predstavuje 

čiastku 1300 €.   

Osobitný zreteľ spočíva:  

Pozemok sa nachádza v RO Duchonka, pre obec je nevyužiteľný. Na pozemku nie je možné budovať 

samostatne stojace stavby a žiadatelia sa o pozemok riadne starajú a užívajú ho. Pozemok je bezprostredne 

priľahlý k pozemku  a chate, ktoré žiadatelia vlastnia a užívajú. 

 

 



 

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

 

Hlasovanie:                                                  za:            7  / Detko, Štefkovičová, Mgr. Režo, Naňo 

                                                                                             Šimon, Martinček, MUDr. Aschengeschvantner/   

                                                                     proti:        0 

 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

2. Starostka obce predložila poslancom návrh a to zámer a spôsob predaja nehnuteľného majetku vo 

vlastníctve obce Prašice spôsobom hodným osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zák. SNR č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov pre Ing. Vladimíra Plaskoňa, rod. Plaskoňa, nar. 

3.3.1963  trvale bytom Preseľany 565, 956 12  Preseľany 5R9 a to  podľa registra CKN ako parc. č. 3888/1 

t.t.p. vo výmere 8160  m2 a parc. č. 3888/2 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 923  m2 , ktorých je 

predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 48243337-073/2022 ide 

o novozakreslene parc. č. 3888/203  t.t.p.  vo výmere 71 m2 a parc. č. 3888/204 zastavaná plocha a nádvorie, 

ktoré obec  odpredáva  za cenu v zmysle znaleckého posudku č. 350/2022, čo predstavuje čiastku 2800 €.   

Osobitný zreteľ spočíva:  

Pozemky sa nachádzajú v RO Duchonka, pre obec sú nevyužiteľné. Na pozemkoch nie je možné budovať 

samostatne stojace stavby a žiadateľ sa o pozemky riadne stará a užíva ho. Pozemky sú bezprostredne priľahlé 

k pozemku  a chate, ktoré žiadateľ vlastní a užíva 

Starostka obce dala o návrhu hlasovať: 
 

Uznesenie č. 35/2022 

 

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

neskorších predpisov 

 

Schvaľuje: 

 

zámer a spôsob predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Prašice spôsobom hodným osobitného 

zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov pre 

Ing. Vladimíra Plaskoňa, rod. Plaskoňa, nar. 3.3.1963  trvale bytom Preseľany 565, 956 12  Preseľany  a to  

podľa registra CKN ako parc. č. 3888/1 t.t.p. vo výmere 8160  m2 a parc. č. 3888/2 zastavaná plocha a 

nádvorie vo výmere 923  m2 , ktorých je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa 

vypracovaného GP č. 48243337-073/2022 ide o novozakreslene parc. č. 3888/203  t.t.p.  vo výmere 71 m2 a 

parc. č. 3888/204 zastavaná plocha a nádvorie, ktoré obec  odpredáva  za cenu v zmysle znaleckého posudku 

č. 350/2022, čo predstavuje čiastku 2800 €.   

Osobitný zreteľ spočíva:  

Pozemky sa nachádzajú v RO Duchonka, pre obec sú nevyužiteľné. Na pozemkoch nie je možné budovať 

samostatne stojace stavby a žiadateľ sa o pozemky riadne stará a užíva ho. Pozemky sú bezprostredne priľahlé 

k pozemku  a chate, ktoré žiadateľ vlastní a užíva. 

 

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

 

Hlasovanie:                                                  za:            7  / Detko, Štefkovičová, Mgr. Režo, Naňo 

                                                                                             Šimon, Martinček, Aschengeschvantner/   

                                                                     proti:        0 

 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Starostka obce predložila žiadosť Ladislava Bártfaya , bytom Tovarníky a Ivana Bártfaya, bytom 

Tvrdomestice o odkúpenie pozemkov celkovej o celkovej výmere 238 m2 v okolí  ich nehnuteľností. Poslanci 

vzali žiadosť na vedomie. Starostka obce dala o návrhu hlasovať: 

 

 

Uznesenie č. 36/2022 

 

 

 

 

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 Ladislava Bártfaya , bytom Tovarníky a Ivana Bártfaya, bytom Tvrdomestice o odkúpenie pozemkov 

celkovej o celkovej výmere 238 m2 v okolí  ich nehnuteľností 

 

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

 

Hlasovanie:                                                  za:            7  / Detko, Štefkovičová, Mgr. Režo, Naňo 

                                                                                             Šimon, Martinček, Aschengeschvantner/   

                                                                     proti:        0 

 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

 

 

 

 

 

K bodu č.7 Diskusia a interpelácia poslancov 

Starostka obce informovala o stretnutí s projektantom Ing. Bobákom a o možnosti prípravy projektovej 

dokumentácii  k predloženiu žiadosti o dotáciu z Plánu obnovy na komplexnú rekonštrukciu kultúrneho 

domu.  Informovala o jednotlivých stavebných a technických návrhoch, ktoré sa v rámci tejto výzvy dajú 

realizovať. Poslanci vzali informáciu na vedomie a o ďalšom postupe rozhodnú na najbližšom zasadnutí. 

Starostka informovala, že p. Kučera pripravuje predbežnú cenovú ponuku na rekonštrukciu vodovodnej 

prípojky v ATC Duchonka a to do budovy bývalej sauny. O ponuke a ďalšom riešení bude poslancov 

informovať a bude iniciovať stretnutie v mesiaci január priamo v ATC Duchonka. Taktiež informovala, že 

Ing. Szabo - dopravný inžinier pripravuje návrhy na riešenie dopravnej situácie v obci na podnety občanov 

a na najbližšom zasadnutí tieto návrhy riešení budú predložené.  Jozef Šimon požiadal o sumarizáciu 

projektových dokumentácií, ktoré má obec vypracované do najbližšieho zasadnutia. Taktiež navrhol, aby si 

zastupiteľstvo určilo priority, ktoré sa budú prioritne riešiť. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

K bodu č.8  Záver 

 

Starostka obce  poďakovala poslancom za aktívnu účasť na 3. rokovaní OZ, popriala poslancom pekné 

vianočné sviatky a toto rokovanie ukončila.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Katarína Bruchatá                                                                           Mgr. Karin Šimková 

    prednostka obce                                                                                      starostka  obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

Tomáš Naňo                                                                          ............................................. 

 

 

 

 

Jozef Šimon                                                                           ............................................... 

 

 

 

 

 

Zapisovateľ : Michal Glos 


