
 

 

 

Zápisnica  
  z 3. rokovania Obecného zastupiteľstva  Obce Prašice, konaného dňa 26.2.2015. 

 
 

Prítomní poslanci a hostia podľa prezenčnej listiny  

 
Program: 

1. Otvorenie, schválenie programu rokovania 

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

3. Schválenie členov komisií obecného zastupiteľstva 

4. Schválenie plánov práce komisií OZ na rok 2015 

5. Správa hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti za rok 2014 

6. Prerokovanie „Protokolu o výsledku kontroly NKÚ SR“ 

7. Úprava rozpočtu obce č.I/2015  

8. Schválenie strategického dokumentu „ Územný plán  obce Prašice – Zmeny a doplnky č.2“ 

9. Rôzne  

 Návrh na schválenie - Vstup obce Prašice a zaradenie svojho územia do „Miestnej akčnej skupiny 

Spoločenstva obcí topoľčiansko – duchonského mikroregiónu“ ku dňu 26.2.2015 

 Návrh na schválenie – „Zámer priameho predaja prebytočného hnuteľného majetku obce formou 

priameho predaja – traktor Zetor 5245“ 

 Návrh na schválenie – Schválenie použitia rezervného fondu obce 

 Návrh na schválenie - Odpredaj pozemku žiadateľovi 

 Informácia – Petícia za realizáciu rekonštrukcie operačných sál a sterilizácie NsP Topoľčany 

 Žiadosť o finančnú podporu – Božena Matejovičová – vydanie knihy “V lúčoch slnka“ 

10. Diskusia a interpelácia poslancov 

11. Záver  

 

K bodu č.1 Otvorenie zasadnutia 

 

Starostka obce Erika Nemešová privítala poslancov  obecného zastupiteľstva a ostatných prítomných. 

Konštatovala, že poslanci sú prítomní v počte 7 a OZ je uznášania schopné. 

 

K bodu č.2 Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej a mandátovej komisie 

Zapisovateľ : Michal Glos 

Overovatelia zápisnice: Mgr. Lýdia Marková, Ing. Bystrík Hrutka 

Návrhová komisia:   Ing. Jozef Michalka, Bc. Pavol Grežďo, Ing. Roman Bruchatý 

Starostka obce dala hlasovať za návrhovú komisiu. 

 

Hlasovanie:        

                                                                    Za :          7 

                                                                    proti:        0 

                                                                    zdržal sa:  0 

 

Následne starostka obce  predložila  program dnešného rokovania OZ. Zároveň vyzvala poslancov na zmenu 

alebo  doplnenie  programu. Poslanci nemali žiadne pripomienky  k predloženému návrhu programu 

rokovania. 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Prašice 

 

schvaľuje 

program rokovania bez zmien. 

Hlasovanie:                                                  za:            7 

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 



 

 

 
SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 

 
Program: 

1. Otvorenie, schválenie programu rokovania 

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

3. Schválenie členov komisií obecného zastupiteľstva 

4. Schválenie plánov práce komisií OZ na rok 2015 

5. Správa hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti za rok 2014 

6. Prerokovanie „Protokolu o výsledku kontroly NKÚ SR“ 

7. Úprava rozpočtu obce č.I/2015 

8. Schválenie strategického dokumentu „ Územný plán  obce Prašice – Zmeny a doplnky č.2“ 

9. Rôzne  

- Návrh na schválenie - Vstup obce Prašice a zaradenie svojho územia do „Miestnej akčnej skupiny 

Spoločenstva obcí topoľčiansko – duchonského mikroregiónu“ ku dňu 26.2.2015 

- Návrh na schválenie – „Zámer priameho predaja prebytočného hnuteľného majetku obce formou 

priameho predaja – traktor Zetor 5245“ 

- Návrh na  schválenie – Schválenie použitia rezervného fondu obce 

- Návrh na schválenie - Odpredaj pozemku žiadateľovi 

- Informácia – Petícia za realizáciu rekonštrukcie operačných sál a sterilizácie NsP Topoľčany 

- Žiadosť o finančnú podporu – Božena Matejovičová – vydanie knihy “V lúčoch slnka“ 

10. Diskusia a interpelácia poslancov 

11. Záver 

 
K bodu č .3 Schválenie členov komisií obecného zastupiteľstva 

 

Starostka obce predniesla poslancom OZ na schválenie členov jednotlivých komisií a následne dala hlasovať: 

 

Hlasovanie                za:             7 

                                   proti:        0 

                                   zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 26/2015: 

 

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

neskorších predpisov 

 

 
schvaľuje  : 

 

členov komisií obecného zastupiteľstva nasledovne: 

 

1. Ekonomická komisia a správy majetku – predseda Ing. Mária Malinková, členovia: Ing. Janka 

Štefkovičová, Ing. Katarína Bruchatá zapisovateľka: Lýdia Miková 

2. Komisia výstavby, životného prostredia a územného plánovania – predseda Ing. Jozef Michalka, 

členovia: Ing. Bystrík Hrutka, Michal Glos, Peter Novotný zapisovateľ: Róbert Haberland 

3. Sociálna a bytová komisia – predseda Ing. Roman Bruchatý, členovia: Daniela Balážová, Zuzana 

Palušová, zapisovateľka: Alena Vaváková 

4. Komisia pre ochranu verejného poriadku – predseda Ing. Dušan Páleník, členovia: Mgr. Miloš Mik, 

Mária Novotná, Iveta Štefkovičová zapisovateľka: Karin Šimková 

5. Komisia kultúry a vzdelávania mládeže – predseda Mgr. Lýdia Marková, členovia: Mgr. Renáta 

Miková, Mária Novotná, Drahoslava Dolinková, Peter Detka zapisovateľka: Stanislava Dojčarová 

6. Komisia strategických činností, cestovného ruchu a športu – predseda Bc. Pavol Grežďo, členovia: 

Mgr. Jozef Grznár, Bc. Ondrej Tureček, Peter Detko zapisovateľka: Monika Štefkovičová  

 

 
 



 

 

K bodu č.4  Schválenie plánov práce komisií OZ na rok 2015 

 
 

Starostka obce predložila na schválenie poslancom OZ plány práce jednotlivých komisií a odporučila, aby sa 

komisie stretávali v nepárnych mesiacoch resp. podľa potreby. Následne dala o plánoch práce komisií 

hlasovať: 

 

Hlasovanie                za:             7 

                                   proti:        0 

                                   zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 27/2015: 

 

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

neskorších predpisov 

 

schvaľuje  : 

 

plány práce komisií Obecného zastupiteľstva 

 

K bodu č.5 Správa hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti za rok 2014 

 

Ing. Mária hrubá, hlavná kontrolórka obce Prašice  predniesla poslancom Správu s kontrolnej činnosti za rok 

2014. Taktiež informovala, že horeuvedenú správu zaslala poslancom aj elektronicky. Poslanci vzali správu na 

vedomie. 

 

 

Uznesenie č. 28/2015: 

 

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 z kontrolnej činnosti za rok 2014 

 

K bodu č.6 Prerokovanie „Protokolu o výsledku kontroly NKÚ SR“ 

 

Starostka obce informovala poslancov, že v obci Prašice vykonával Najvyšší kontrolný úrad  SR v čase od 

9.5.2014 do 27.11.2014 kontrolu efektívnosti a účinnosti pri výkone pôsobnosti  obcami SR. Na základe 

horeuvedenej kontroly bol obci Prašice v mesiaci november 2014 doručený Protokol o výsledku tejto 

kontroly. Predseda NKÚ listom požiadal, aby boli poslanci o výsledku kontroly a o prijatých opatreniach 

informovaní na najbližšom zasadnutí OZ. Následne starostka informovala poslancov o podrobnostiach 

Protokolu o výsledku kontroly a o opatreniach, ktoré obec prijala. Poslanci  vzali Protokol o výsledku 

kontroly a prijaté opatrenia na vedomie. 

 

Uznesenie č. 29/2015: 

 

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: 

 

výsledky kontroly uvedené v Protokole o výsledku kontroly a prijaté opatrenia 

 



 

 

K bodu č.7 Úprava rozpočtu obce č. I/2015 

 

Ing. Katarína Bruchatá predniesla návrh na  úpravu rozpočtu č. I/2015. Informovala o jednotlivých zmenách a 

drobných úpravách na strane výdavkov ako aj na strane príjmov. Taktiež informovala, že rozpočet je 

prebytkový. K úprave sa vyjadrila aj hlavná kontrolórka obce Ing. Mária Hrubá. Poslanci nemali k úprave 

rozpočtu žiadne pripomienky.  

Starostka obce dala o návrhu úpravy rozpočtu  hlasovať: 

 

Uznesenie č. 30/2015: 

 

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 obce k úprave rozpočtu č. I/2015 

 

Hlasovanie                za:             7 

                                   proti:        0 

                                   zdržal sa: 0 

 

schvaľuje: 

 

úpravu rozpočtu č. I/2015 s nasledovnými zmenami: 

 
REKAPITULÁCIA 

     
      
      

PRÍJMY Schválený 
rozpočet Upravený rozpočet 

Úprava č. I/2015 
Zvýšenie                   + 

Úprava č. I/2015 
Zníženie                   

- 

ROZPOČET po 
úprave                   

č. I/2015 

Bežné 1 146 210,00 1 146 210,00 12 230,00 60,00 1 158 380,00 

Kapitálové 1 600,00 1 600,00 3 440,00 0,00 5 040,00 

Finančné operácie 21 915,00 21 915,00 30 375,00 0,00 52 290,00 

Základná škola 37 365,00 37 365,00 0,00 0,00 37 365,00 

CELKOM 1 207 090,00 1 207 090,00 46 045,00 60,00 1 253 075,00 

     

1 253 075,00 

      
      

VÝDAVKY Schválený 
rozpočet Upravený rozpočet 

Úprava č. I/2015 
Zvýšenie                   + 

Úprava č. I/2015 
Zníženie                   

- 

ROZPOČET po 
úprave                   

č. I/2015 

Bežné 456 360,00 456 360,00 7 530,00 175,00 463 715,00 

Kapitálové 50 000,00 50 000,00 31 045,00 0,00 81 045,00 

Finančné operácie 88 250,00 88 250,00 0,00 0,00 88 250,00 

Základná škola 612 480,00 612 480,00 12 815,00 12 440,00 612 855,00 

CELKOM 1 207 090,00 1 207 090,00 51 390,00 12 615,00 1 245 865,00 

     

1 245 865,00 

      Rozpočet po úprave č. I/2015 
    Príjmy 1 253 075,00 

    Výdavky 1 245 865,00 
    Rozdiel:  7 210,00 
                

      Bežný rozpočet:   
    Príjmy 1 195 745,00 

    Výdavky 1 076 570,00 
    Rozdiel: + prebytok 119 175,00 
    

      Kapitálový rozpočet:   
    Príjmy 5 040,00 

    Výdavky 81 045,00 
    Rozdiel: + prebytok -76 005,00 
    

      FO rozpočet:   
    Príjmy 52 290,00 

    Výdavky 88 250,00 
    Rozdiel: - schodok -35 960,00 
     

 

 



 

 

K bodu č.8  Schválenie strategického dokumentu „ Územný plán  obce Prašice – Zmeny a doplnky č.2“ 

 

Starostka obce predniesla poslancom na schválenie strategický dokument „ Územný plán  obce Prašice – 

Zmeny a doplnky č.2“.  Následne dala hlasovať: 

 

Uznesenie č. 31/2015: 

 

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

neskorších predpisov 

 

Hlasovanie                za:             7 

                                   proti:        0 

                                   zdržal sa: 0 

 

schvaľuje: 

 

strategický dokument „ Územný plán  obce Prašice – Zmeny a doplnky č.2“ 
 

K bodu č.9 Rôzne - Návrh na schválenie - Vstup obce Prašice a zaradenie svojho územia do „Miestnej 

akčnej skupiny Spoločenstva obcí topoľčiansko – duchonskeho mikroregiónu“ ku dňu 26.2.2015  

 

Starostka obce predniesla poslancom na schválenie - vstup obce Prašice a zaradenie svojho územia do 

„Miestnej akčnej skupiny Spoločenstva obcí topoľčiansko – duchonskeho mikroregiónu“ ku dňu 26.2.2015. 

Informovala poslancov, že  obec je členom MAS SOTDUM,  ale z dôvodu nového programového obdobia 

2015-2020 je potrebné prijať nové uznesenie o členstve a zaradení územie do MAS SOTDUM Starostka dala 

hlasovať: 

Uznesenie č. 32/2015: 

 

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

neskorších predpisov 

 

Hlasovanie                za:             7 

                                   proti:        0 

                                   zdržal sa: 0 

 

schvaľuje: 

 

vstup obce Prašice a zaradenie svojho územia do „Miestnej akčnej skupiny Spoločenstva obcí topoľčiansko – 

duchonského mikroregiónu“ ku dňu 26.2.2015 

 

K bodu č.9 Rôzne - Návrh na schválenie – „Zámer priameho predaja prebytočného hnuteľného 

majetku obce formou priameho predaja – traktor Zetor 5245“ 

 

Starostka predniesla poslancom návrh na schválenie – „Zámeru predaja prebytočného hnuteľného majetku 

obce formou priameho predaja – traktor Zetor 5245“. Dôvodom je nespoľahlivosť a časté poruchy. Traktor 

bol zakúpený v roku 1988 za obstarávaciu cenu 4291,51 Eura a jeho účtovná zostatková hodnota je nulová. 

Poslanci rokovali o najnižšej možnej predajnej cene traktora a nakoniec navrhli sumu 3490 Eur. Následne 

dala starostka hlasovať: 

 

Uznesenie č. 33/2015: 

 

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

neskorších predpisov 

 

Hlasovanie                za:             7 

                                   proti:        0 

                                   zdržal sa: 0 



 

 

 

schvaľuje: 

 

- zámer odpredať hnuteľný majetok /traktor 5245/ vo vlastníctve obce Prašice  v zmysle § 9a ods. 8 

písm. d/ zákona  138/1991 zbierky v znení neskorších zmien a predpisov 

- najnižšiu predajnú cenu na sumu 3490 Eur 

- zverejnenie zámeru predaja do 18.3.2015 

- termín  na predloženie cenových ponúk najneskôr do 18.3.2015  

 

K bodu č.9 Rôzne - Návrh na schválenie – Schválenie použitia rezervného fondu obce 

  

Starostka obce predniesla poslancom návrh na použitie rezervného fondu obce na kúpu nového traktora 

v celkovej sume 30 000 Euro. Starostka dala o návrhoch hlasovať: 

 

 

Uznesenie č. 34/2015: 

 

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

neskorších predpisov 

 

Hlasovanie                za:             7 

                                   proti:        0 

                                   zdržal sa: 0 

 

schvaľuje: 

 

použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu na úhradu nákladov na obstaranie nákladného 

motorového vozidla – traktora vo výške 30.000,00 EUR. 

 

K bodu č.9 Rôzne - Návrh na schválenie – Odpredaj pozemku žiadateľovi 

 

Starostka predniesla poslancom žiadosť vlastníkov chaty č. 935 Ing. Juraja Baxu a Ing. Arch. Denise Baxovej, 

bytom Bratislava  o odkúpenie časti pozemku priľahlého k rekreačnej chate podľa geodetického zamerania. 

Následne dala hlasovať: 

Uznesenie č. 35/2015: 

 

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

neskorších predpisov 

 

Hlasovanie                za:             7 

                                   proti:        0 

                                   zdržal sa: 0 

 

schvaľuje: 

 

žiadosť Ing. Juraja Baxu a Ing. Arch. Denise Baxovej o odkúpenie časti pozemku v okolí chaty č. 935 a žiada 

predložiť Geometrický plán na najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva 

 

K bodu č.9 Rôzne - Informácia – Petícia za realizáciu rekonštrukcie operačných sál a sterilizácie NsP 

Topoľčany 

 

Starostka predniesla poslancom žiadosť petičného výboru  NsP Topoľčany o podporu petície za realizáciu 

rekonštrukcie centrálnych operačných sál  a sterilizácie NsP. Poslanci vzali žiadosť  na vedomie a odporučili 

zamestnancom obce, aby petíciu poskytli ľuďom, ktorí budú mať záujem ju podporiť. 

 

 

 



 

 

 

Uznesenie č. 36/2015: 

 

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 petičného výboru  NsP Topoľčany o podporu petície za realizáciu rekonštrukcie centrálnych 

operačných sál  a sterilizácie NsP 

 

ukladá: 

 

poskytnutie petície obyvateľom obci v budove Obecného úradu resp. v knižnici 

 

Zodpovedný: Dojčarová 

Termín         : 30.3.2015 

 

 

K bodu č.9 Rôzne - Žiadosť o finančnú podporu – Božena Matejovičová – vydanie knihy “V lúčoch 

slnka“ 

 

 

Starostka obce predložila poslancom žiadosť o poskytnutie finančnej podpory pre Boženu Matejovičovú, 

bytom Mlynská 484/4 Prašice. Finančnú podporu žiada na úhradu nákladov spojených s vydaním novej 

básnickej zbierky „ V lúčoch slnka“. Poslanci v diskusii rozhodli o poskytnutí finančnej podpory  vo výške 

500 Euro. Starostka dala následne hlasovať: 

 

 

Uznesenie č. 37/2015: 

 

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

neskorších predpisov 

 

Hlasovanie                za:             7 

                                   proti:        0 

                                   zdržal sa: 0 

 

schvaľuje: 

 

poskytnutie finančnej podpory pre Boženu Matejovičovú bytom Mlynská 484/4, 956 22 Prašice na úhradu 

nákladov spojených s vydaním novej básnickej zbierky „ V lúčoch slnka“ v celkovej výške  500 Euro 

 

 

 

K bodu č.10  Diskusia a interpelácia poslancov 

 

1. Ing. Roman Bruchatý sa pýtal, že v akom stave je plánovaná oprava Domu smútku a výstavba prístrešku 

pred domom smútku. Na otázku mu odpovedal starostka obce, že obec Prašice do konca marca podá žiadosť 

o poskytnutie dotácie na horeuvedený objekt na Ministerstvo financií. 

 

2. Ing. Roman Bruchatý v diskusii uviedol, že by sa mali začať prípravné práce na výstavbe chodníka 

Ul.1.mája/odbočka na Nemečky/, ktorý je v pláne aktivít pre rok 2015. Na otázku odpovedal predseda  

stavebnej komisie Ing. Michalka, že zvolá zasadnutie stavebnej komisie  v čo najkratšom čase a komisia sa 

bude touto aktivitou zaoberať. 

 



 

 

K bodu č.11 Záver  

 

Starostka na záver  poďakovala poslancom za účasť a 3. rokovanie OZ ukončila. 

 

 

 

Ing. Katarína Bruchatá                                                                           Erika Nemešová 

    prednostka obce                                                                                  starostka  obce 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

Ing. Bystrík Hrutka                                  ............................................. 

 

 

Mgr. Lýdia Marková                                ............................................... 

 

 

Zapisovateľ : Michal Glos 


