
 

 

Zápisnica  
  zo 14. rokovania Obecného zastupiteľstva  Obce Prašice, konaného dňa 

26.10.2016 
 

Prítomní poslanci a hostia podľa prezenčnej listiny.  
Program: 

 

1. Otvorenie 

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

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠsMŠ  
5. Návrh na úpravu rozpočtu obce č. VII, č. VIII a č. IX 

6. Správy hlavnej kontrolórky obce Prašice 

7. Prerokovanie protestu prokurátora k VZN č. 3/2014 o poskytovaní opatrovateľskej služby a spôsobe 

určenia výšky úhrady 

8. Návrh VZN č.4/2016 o vykonávaní niektorých ustanovení zákona o sociálnych službách a stanovení 

výšky úhrad za sociálne služby poskytovaných obcou 

9. Návrh Dodatku č.1 k VZN č.3/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na 

trhových miestach na území obce Prašice 

10. Návrh Dodatku č.1 k VZN č.2/2015 – Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Prašice 

11. Návrh na inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku obce za rok 2016 

12. Rôzne 

- Návrh na vyradenie kníh z obecnej knižnice 

- Žiadosť o prenájom nebytových priestorov v majetku obce 

- Predaj pozemkov v okolí rekreačných chát 

- Návrh na kúpu nehnuteľností v kat. území Prašice pre budovanie prístavby Materskej školy 

- Správa o vykonanej kontrole nájomných bytov a návrh na tvorbu rezervného 

- Žiadosť ZŠsMŠ o navýšenie rozpočtu na originálne kompetencie na rok 2016 

13. Diskusia a interpelácia poslancov 

14. Záver 

 

K bodu č.1 Otvorenie zasadnutia 

 

Starostka obce Erika Nemešová privítala poslancov obecného zastupiteľstva, pracovníkov OcÚ a ostatných 

prítomných.  Konštatovala, že 14. rokovania OZ sa zúčastňuje zatiaľ  6 poslancov OZ, takže je uznášania 

schopné. 

 

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

 

Zapisovateľ : Michal Glos 

Overovatelia zápisnice: Mgr. Pavol Grežďo, Ing. Mária Malinková 

Starostka obce následne predložila  program 14. rokovania OZ. K predloženému programu rokovania nemali 

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

 

 

Uznesenie č. 196/2016: 

 

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

neskorších predpisov 

 

Schvaľuje:  

 

Program 14. rokovania  OZ 

 



 

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

                                                                                         Ing. Michalka, Ing. Páleník, Mgr. Grežďo/ 

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 

 
1. Otvorenie 

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

3. Kontrola plnenia uznesení 

4. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠsMŠ 

5. Návrh na úpravu rozpočtu obce č. VII, č. VIII a č. IX 

6. Správy hlavnej kontrolórky obce Prašice 

7. Prerokovanie protestu prokurátora k VZN č. 3/2014 o poskytovaní opatrovateľskej služby 

a spôsobe určenia výšky úhrady 

8. Návrh VZN č.4/2016 o vykonávaní niektorých ustanovení zákona o sociálnych službách 

a stanovení výšky úhrad za sociálne služby poskytovaných obcou 

9. Návrh Dodatku č.1 k VZN č.3/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na 

trhových miestach na území obce Prašice 

10. Návrh Dodatku č.1 k VZN č.2/2015 – Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Prašice 

11. Návrh na inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku obce za rok 2016 

12. Rôzne 

- Návrh na vyradenie kníh z obecnej knižnice 

- Žiadosť o prenájom nebytových priestorov v majetku obce 

- Predaj pozemkov v okolí rekreačných chát 

- Návrh na kúpu nehnuteľností v kat. území Prašice pre budovanie prístavby Materskej školy 

- Správa o vykonanej kontrole nájomných bytov a návrh na tvorbu rezervného 

- Žiadosť ZŠsMŠ o navýšenie rozpočtu na originálne kompetencie na rok 2016 

13. Diskusia a interpelácia poslancov 

14. Záver 

 

 

K bodu č . 3 Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva 

 

Michal Glos predniesol správu o plnení uznesení, kde informoval o splnení uložených úloh z 13. zasadnutia 

OZ a dve úlohy sú v plnení. Poslanci vzali správu na vedomie.  

 

 
Uznesenie č. 197 /2016: 

 

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 plnení Uznesení OZ. 

 

K bodu č . 4 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠsMŠ 

 
Riaditeľ ZŠsMŠ Prašice Mgr. Miloš Mik  predniesol poslancom OZ správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, 

jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2015/2016 v zmysle §2. ods. 1a vyhlášky  Ministerstva školstva 

SR č. 9/2006 Z.z.  Informoval o počte žiakov, ktorí navštevovali ZŠsMŠ v roku 2014/2015, taktiež informoval 

o úspešnosti umiestnenia žiakov 9. ročníka na stredné školy. V správe uviedol jednotlivé štatistiky ako: 

klasifikácia tried, prospech žiakov, dochádzka žiakov a aká je celková štruktúra tried. Informoval o počte 

zamestnancov a ich kvalifikovanosti a ochote ďalej sa vzdelávať. Taktiež podotkol, že žiaci reprezentovali 

školu na rôznych súťažiach a taktiež škola spolupracovala na rôznych podujatiach v spolupráci s obcou. 



 

V ďalšom bode informoval o aktivitách a stave Materskej škole, kde boli zrealizované výmeny svietidiel 

a nákup výpočtovej techniky do všetkých tried. Nakoľko aj v roku 2016/2017 sa na I. stupni otvárajú dve 

1.triedy je potrebné pre budúci rok riešiť rekonštrukciu budovy bývalých dielni, kde budú umiestnené deti 

navštevujúce ŠKD. Ohľadne Školskej jedálne p. riaditeľ podotkol, že v školskom roku 2016/2017 je počet 

stravníkov 282 a za posledných 5.rokov sa zvýšil o 50. Preto privítal aktivity  obce, aby bola vybudovaná 

prístavba MŠ s komplet kuchyňou a jedálňou  s vyššou kapacitou. V tomto bode programu sa Ing. Malinková 

ospravedlnila a z rokovania odišla. Poslanci k správe nemali žiadne otázky a vzali ju na vedomie. 

 

Uznesenie č. 198/2016 

 

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, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2015/2016 v zmysle 

§2. ods. 1a vyhlášky  Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z.z. 

 

K bodu č . 5 Návrh na úpravu rozpočtu obce č. VII, č. VIII a č. IX 

 

Prednostka obce Prašice predniesla poslancom na schválenie návrh na úpravu rozpočtu obce č. IX a taktiež 

informovala poslancov, že  pani starostka v rámci svojich kompetencií schválila rozpočtové opatrenie č. VII 

a č. VIII. Informovala poslancov o jednotlivých zmenách a úpravách . V tomto bode programu prišiel na 

zasadnutie poslanec Ing. Hrutka.  Poslanci nemali žiadne výhrady, keďže návrh rozpočtového opatrenia im 

bol doručený v predstihu elektronickou formou. Stanovisko k rozpočtový opatreniam predložila aj hlavná 

kontrolórka obce. Rozpočtové opatrenie č. VII a č. VIII vzali poslanci na vedomie. O rozpočtovom opatrení č. 

IX dala starostka hlasovať: 

 

Uznesenie č. 199/2016 
 

 

 

Berie na vedomie: 

 

- stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtovým opatreniam č. VII/2016, č. VIII/2016 a č. IX/2016 

- Rozpočtové opatrenie č. VII/2016 a č. VIII/2016 

 

 

schvaľuje: 

 

Rozpočtové opatrenie č. IX/2016 s nasledovnými zmenami: 

 

 

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

                                                                                          Ing. Michalka, Ing. Páleník, Mgr. Grežďo/ 

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

 

 

 

 

 



 

 

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. IX/2016 - REKAPITULÁCIA   

      

      

PRÍJMY 
Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Úprava č.         
IX/2016          

Zvýšenie                   
+ 

Úprava č.      
IX/2016       

Zníženie                   
- 

ROZPOČET     
po úprave                   
č. IX/2016 

Bežné 1 266 930,00 1 300 130,00 57 530,00 0,00 1 357 660,00 

Kapitálové 10 850,00 205 350,00 5 800,00 0,00 211 150,00 

Finančné operácie 3 780,00 70 890,00 0,00 0,00 70 890,00 

Základná škola 39 605,00 39 605,00 25 375,00 25 375,00 39 605,00 

CELKOM 1 321 165,00 1 615 975,00 88 705,00 25 375,00 1 679 305,00 

     1 679 305,00 

      

      

VÝDAVKY 
Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Úprava č.         
IX/2016          

Zvýšenie                   
+ 

Úprava č.      
IX/2016       

Zníženie                   
- 

ROZPOČET     
po úprave                   
č. IX/2016 

Bežné 515 020,00 573 155,00 74 810,00 27 815,00 620 150,00 

Kapitálové 15 850,00 287 745,00 6 840,00 3 000,00 291 585,00 

Finančné operácie 89 165,00 89 165,00 0,00 0,00 89 165,00 

Základná škola - bežné 652 590,00 652 690,00 57 595,00 50 785,00 659 500,00 

Základná škola - 
kapitálové 6 520,00 6 520,00 0,00 0,00 6 520,00 

CELKOM 1 279 145,00 1 609 275,00 139 245,00 81 600,00 1 666 920,00 

     1 666 920,00 

      



 

Rozpočet po úprave č. IX/2016     

Príjmy 1 679 305,00     

Výdavky 1 666 920,00     

Rozdiel: + prebytok 12 385,00     

            

      

Bežný rozpočet:       

Príjmy 1 397 265,00     

Výdavky 1 279 650,00     

Rozdiel: + prebytok 117 615,00     

      

Kapitálový rozpočet:       

Príjmy 211 150,00     

Výdavky 298 105,00     

Rozdiel: - schodok -86 955,00     

      

FO rozpočet:       

Príjmy 70 890,00     

Výdavky 89 165,00     

Rozdiel: - schodok -18 275,00     



 

K bodu č. 6 Správy hlavnej kontrolórky obce Prašice 

 

 

Hlavná kontrolórka obce Ing. Mária Hrubá predniesla poslancom 4 správy z kontrolnej činnosti. V troch 

správach prebehla kontrolná činnosť na obci a v jednom prípade v ZŠsMŠ. Konštatovala, že nezistila žiadne 

porušenia zákona. Poslanci nemali žiadne otázky a správy z kontrolnej činnosti vzali na vedomie. 

 

Uznesenie č. 200/2016 

 

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

neskorších predpisov 

 

Berie na vedomie: 

 

Správy hlavnej kontrolórky obce Prašice z kontrolnej činnosti. 

 

K bodu č. 7 Prerokovanie protestu prokurátora k VZN č. 3/2014 o poskytovaní opatrovateľskej služby 

a spôsobe určenia výšky úhrady 

 

Starostka obce informovala OZ, že Okresná prokuratúra Topoľčany vykonala dozor prokuratúry nad 

dodržiavaním zákonov a ostatných všeobecne záväzných predpisov  a preskúmala VZN Obce Prašice 

č.3/2014 o poskytovaní opatrovateľskej služby a spôsobe určenia a výške úhrady zo dňa 30.6.2014, účinné od 

16.7.2014.  Obci bolo vytknuté, že má vo VZN premietnutú právnu úpravu zákona č. 448/2008 platnú do 

31.3.2010 s tým, že následne bol prijatý zákon č. 102/2010.  Nakoľko sa zmenilo paragrafové znenie 

jednotlivých odsekov, navrhla VZN v napadnutých častiach zrušiť a nahradiť znením zodpovedajúcim 

zákonu. Poslanci protestu prokurátora vyhoveli. 

 

Uznesenie č. 201/2016 

 

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

neskorších predpisov 

 

 

 

Vyhovuje: 

 

Protestu prokurátora  číslo Pd 118/16/4406-2 k VZN č. 3/2014 o poskytovaní opatrovateľskej služby 

a spôsobe určenia výšky úhrady. 

 

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

                                                                                          Ing. Michalka, Ing. Páleník, Mgr. Grežďo/ 

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

K bodu č. 8 Návrh VZN č.4/2016 o vykonávaní niektorých ustanovení zákona o sociálnych službách 

a stanovení výšky úhrad za sociálne služby poskytovaných obcou 

 

Michal Glos predniesol poslancom Návrh VZN č.4/2016 o vykonávaní niektorých ustanovení zákona 

o sociálnych službách a stanovení výšky úhrad za sociálne služby poskytovaných obcou. Toto VZN je 

potrebné schváliť na základe „Protestu prokurátora  číslo Pd 118/16/4406-2 k VZN č. 3/2014 o poskytovaní 

opatrovateľskej služby a spôsobe určenia výšky úhrady“. Návrh VZN bol v zmysle zákona zverejnený  

a zaslaný poslancom elektronicky. Poslanci nemali k návrhu výhrady a starostka dala hlasovať: 

 

 

 

 

 



 

Uznesenie č. 202/2016 

 

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

neskorších predpisov 

 

Schvaľuje: 

 

VZN č.4/2016 o vykonávaní niektorých ustanovení zákona o sociálnych službách a stanovení výšky úhrad za 

sociálne služby poskytovaných obcou Prašice 

 

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

                                                                                          Ing. Michalka, Ing. Páleník, Mgr. Grežďo/ 

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

K bodu č. 9 Návrh Dodatku č.1 k VZN č.3/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na 

trhových miestach na území obce Prašice 

 

Michal Glos predniesol poslancom Návrh Dodatku č.1 k VZN č.3/2015 o podmienkach predaja výrobkov 

a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Prašice. Tento Dodatok VZN je potrebné schváliť 

na základe stanoviska Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Topoľčany. RVPS Topoľčany s VZN 

súhlasí, ak bude upravený Čl. II. – 4 v zmysle ich pokynov. Dodatok č.1 rieši ich pripomienku k VZN 

č.3/2015.  Dodatok č. 1 bol poslancom zaslaný elektronicky a v zákonnej lehote zverejnený na 

www.prasice.sk a Informačnej tabuli obce Prašice. Poslanci nemali k návrhu Dodatku č.1 výhrady a starostka 

dala hlasovať: 

 

Uznesenie č. 203/2016 

 

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

neskorších predpisov 

 

Schvaľuje: 

 

Dodatok č.1 k VZN č.3/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach 

na území obce Prašice 

 

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

                                                                                          Ing. Michalka, Ing. Páleník, Mgr. Grežďo/ 

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

K bodu č. 10 Návrh Dodatku č.1 k VZN č.2/2015 – Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Prašice 

 

Michal Glos predniesol poslancom Návrh Dodatku č.1 k VZN č.2/2015 – Prevádzkový poriadok pohrebiska 

v obci Prašice. Dodatok č. 1 bol poslancom zaslaný elektronicky a v zákonnej lehote zverejnený na 

www.prasice.sk a Informačnej tabuli obce Prašice. Poslanci nemali k návrhu Dodatku č.1 výhrady a starostka 

dala hlasovať: 

 

 

Uznesenie č. 204/2016 

 

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

neskorších predpisov 

 

Schvaľuje: 

 

Dodatok č.1 k VZN č.2/2015 – Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Prašice 

http://www.prasice.sk/
http://www.prasice.sk/


 

 

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

                                                                                          Ing. Michalka, Ing. Páleník, Mgr. Grežďo/ 

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

K bodu č. 11  Návrh na inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku obce za rok 2016 

 

Starostka obce predniesla poslancom OZ Návrh na inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku obce 

za rok 2016 v zmysle zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov. Inventarizácia sa 

uskutoční v termíne 7.11.2016  - 11.11.2016. Poslanci nemali pripomienky a starostka dala hlasovať: 

 

Uznesenie č. 205/2016 

 

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

neskorších predpisov 

 

Schvaľuje: 

 

Inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku obce za rok 2016 v zmysle zákona o účtovníctve č. 

431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov 

 

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

                                                                                          Ing. Michalka, Ing. Páleník, Mgr. Grežďo/ 

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

K bodu č. 12  Návrh na vyradenie kníh z obecnej knižnice 

 

Starostka obce predniesla poslancom OZ Návrh na vyradenie kníh z Obecnej knižnice Prašice. Ide o 68 kníh 

v celkovej hodnote 53,73 €. Knižné jednotky v návrhu sú duplikáty, tematicky zastarané a neboli predmetom 

výpožičky posledných 9 rokov.  Poslanci s vyradením kníh súhlasili a starostka dala hlasovať: 

 

Uznesenie č. 206/2016 

 

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

neskorších predpisov 

 

Schvaľuje: 

 

vyradenie kníh z Obecnej knižnice Prašice v celkovom počte 68 kusov 

 

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

                                                                                          Ing. Michalka, Ing. Páleník, Mgr. Grežďo/ 

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

K bodu č. 12  Žiadosť o prenájom nebytových priestorov v majetku obce 

 

Starostka obce predniesla poslancom OZ žiadosť p. Jany Bobockej  o prenájom obecných priestorov a to 

kuchyne a skladu v budove Kultúrneho domu. Poslanci vzali žiadosť na vedomie. 

 

Uznesenie č. 207/2016 

 

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

neskorších predpisov 

 



 

Berie na vedomie: 

 

žiadosť p. Jany Bobockej  o prenájom obecných priestorov - kuchyne a skladu v budove Kultúrneho domu 

 

 

Uznesenie č. 208/2016 

 

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

neskorších predpisov 

 

ukladá 

 

zabezpečiť výmeru v m2 priestorov kuchyne a skladu v Kultúrnom dome a taktiež priestorov suterénu 

v budove Obecného úradu /bývala Pizzéria/ 

 

Zodpovedný: Michal Glos 

Termín: /najbližšie zasadnutie OZ -15/ 

 

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

                                                                                          Ing. Michalka, Ing. Páleník, Mgr. Grežďo/ 

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

Uznesenie č. 209/2016 

 

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

neskorších predpisov 

 

schvaľuje 

 

zámer priameho prenájmu nehnuteľného majetku Obce Prašice / priestorov kuchyne a skladu v Kultúrnom 

dome/ v zmysle §9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.  Budova je 

vedená na LV 1526 parc č. 47/2. 

 

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

                                                                                          Ing. Michalka, Ing. Páleník, Mgr. Grežďo/ 

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

Uznesenie č. 210/2016 

 

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

neskorších predpisov 

 

schvaľuje 

 

zámer priameho prenájmu nehnuteľného majetku Obce Prašice /suterén Obecného úradu - bývala Pizzéria/ 

v zmysle §9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Budova je vedená 

na LV 1526 parc. č. 198/5. 

  

 

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

                                                                                          Ing. Michalka, Ing. Páleník, Mgr. Grežďo/ 

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

 



 

K bodu č. 12  Predaj pozemkov v okolí rekreačných chát 

 

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 pre vlastníka rekreačnej chaty  a uzatvorenie kúpnej zmluvy 

a dohody o zriadení osobného záväzku pre Andreja Božika, rod. Božika, nar. 9.7.1980,  trvale bytom Blesovce 

94 a to podľa registra CKN ako parc. č. 3544/1, trvalé trávne porasty vo výmere 21 027 m2, ktorej je 

predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 36319830-147/16 ide 

o novozakreslenú parc. č. 3544/151- trvalé trávne porasty vo výmere 164 m2, ktorú obec odpredáva za cenu  

7 €/m2, čo predstavuje čiastku 1148 €. 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. 211/2016 

 

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 rekreačnej chaty  a uzatvorenie kúpnej zmluvy a dohody o zriadení osobného záväzku pre 

Andreja Božika, rod. Božika, nar. 9.7.1980,  trvale bytom Blesovce 94 a to podľa registra CKN ako parc. č. 

3544/1, trvalé trávne porasty vo výmere 21 027 m2, ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 

a podľa vypracovaného GP č. 36319830-147/16 ide o novozakreslenú parc. č. 3544/151- trvalé trávne porasty 

vo výmere 164 m2, ktorú obec odpredáva za cenu 7 €/m2, čo predstavuje čiastku 1148 €. 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. Hrutka, Ing. Bruchatý, Mgr. Marková,  

                                                                                          Ing. Michalka, Ing. Páleník, Mgr. Grežďo/ 

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 

2/ 

Starostka obce predložila poslancom žiadosť Igora Králika, rod. Králika, nar. 10.12.1974,  trvale bytom Kút 

141/279, Veľké Ripňany o odpredaj časti pozemku v okolí  jeho rekreačnej chaty vo výmere 145 m2. Vo 

svojej žiadosti uviedol, že sa jedná o svahovitý terén, z toho dôvodu by si chcel odkúpiť pozemok oddelený 

prístupovou komunikáciou od jeho chaty o celkovej výmere 267 m2, k čomu predložil návrh na oddelenie 

pozemkov vypracovaný geodetom Ing. Žiklom.  Poslanci OZ  súhlasili s odpredajom pozemku 

v bezprostrednej blízkosti rekreačnej chaty p. Králika vo výmere 145 m2.  S predajom ďalšieho pozemku vo 

výmere 267 m2 nesúhlasili. 

 

Uznesenie č. 212/2016 

 

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 

 

s predajom pozemku pre vlastníka rekreačnej chaty p. Igora Králika, nar. 10.12.1974, bytom Veľké Ripňany, 

Kút 141/279  a uzatvorenie kúpnej zmluvy a dohody o zriadení osobného záväzku  vo výmere 145 m2 podľa 

predloženého návrhu s tým, že bude vypracovaný overený geometrický plán, ktorý bude predmetom 

schvaľovania obecného zastupiteľstva.  

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

                                                                                          Ing. Michalka, Ing. Páleník, Mgr. Grežďo/ 

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 



 

K bodu č. 12  Návrh na kúpu nehnuteľností v kat. území Prašice pre budovanie prístavby Materskej školy 

 

Starostka obce predložila poslancom návrh na kúpu pozemku potrebného pre budovanie prístavby Materskej 

školy od p. Jozefa Mitického, rod. Mitického, nar 20.7.1985, bytom 1.mája 160, Prašice a to podľa registra 

CKN ako parc. č. 2971/1 orná pôda vo výmere 235 m2, ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 

1/1 . Obec odkupuje pozemok za dohodnutú kúpnu cenu 1175 €.  Starostka obce dala hlasovať o odkúpení 

nehnuteľnosti parc. č. 2971/1 : 

 

 

Uznesenie č. 213/2016 

 

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

neskorších predpisov 

 

schvaľuje 

 

kúpu pozemku potrebného pre budovanie prístavby Materskej školy od  Jozefa Mitického, rod. Mitického, 

nar. 20.7.1985, bytom 1.mája 160, Prašice a to podľa registra CKN ako parc. č. 2971/1 orná pôda vo výmere 

235 m2, ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 . Obec odkupuje pozemok za dohodnutú 

cenu, čo predstavuje čiastku 1175 €. 

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

                                                                                          Ing. Michalka, Ing. Páleník, Mgr. Grežďo/ 

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

K bodu č. 12  Správa o vykonanej kontrole nájomných bytov a návrh na tvorbu fondu zariadenia a  

prevádzky 

 

Prednostka obce Prašice informovala poslancov OZ, že zamestnanci Okresného úradu Nitra, Odboru výstavby 

a bytovej politiky vykonali dňa 8.8.2016 kontrolu na Obci Prašice. Predmetom kontroly bola zmluva 

0180/2004 na stavbu bytoviek 13 Bj+8 Bj.  Prebehla komplexná kontrola dokumentácie, účtovníctva , 

nájomných zmlúv ako aj fyzická kontrola na mieste. Kontrola vytkla tri nedostatky, kde termín odstránenia je 

do konca roku 2016.  V niektorých nájomných zmluvách bola uvedená doba nájmu na viac ako tri roky. Pri 

opakovaných nájomných zmluvách neboli priložené potvrdenia o príjme. Vlastník netvorí fond údržby 

a opráv vo výške minimálne 0,5% z nákladov na obstarávanie  nájomného bytu. Prednostka podotkla, že dva 

nedostatky sú už odstránené a je ešte potrebné upraviť a to zvýšiť fond údržby a opráv vo výške minimálne 

0,5% z nákladov na obstarávanie  nájomného bytu. Poslanci vzali správu na vedomie a navrhli pripraviť nové 

VZN o tvorbe fondu a opráv ako aj ďalšieho fondu zariadenia a prevádzky. Z tohto  fondu  sa v budúcnosti  

budú obstarávať opotrebované zariadenia bytu ako aj opravy a údržba týchto zariadení bytu. 

 

Uznesenie č. 214/2016 

 

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

neskorších predpisov 

 

Berie na vedomie 

 

Informáciu o kontrole zmluvy č. 0180/2004 na stavbu BD 13 Bj+8 Bj, ktorú vykonali zamestnanci Okresného 

úradu Nitra, Odboru výstavby a bytovej politiky dňa 8.8.2016 

 

ukladá 

 

a/ vypracovanie návrhu  predpisu o tvorbe fondu údržby a opráv ako aj fondu zariadenia a prevádzky. 

 

Zodpovední: Michal Glos, Ing. Katarína Bruchatá 

Termín: Najbližšie zasadnutie OZ - 15 

 



 

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

                                                                                          Ing. Michalka, Ing. Páleník, Mgr. Grežďo/ 

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

 

b/ zabezpečiť „Stanovisko“  o použití fondu údržby a opráv od príslušného ministerstva resp. právnika. 

 

Zodpovední: Michal Glos, Ing. Katarína Bruchatá 

Termín: Najbližšie zasadnutie OZ - 15 

 

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

                                                                                          Ing. Michalka, Ing. Páleník, Mgr. Grežďo/ 

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

 

K bodu č. 12  Žiadosť ZŠsMŠ o navýšenie rozpočtu na originálne kompetencie na rok 2016 

 

Prednostka obce Prašice v tomto bode informovala poslancov, že podrobne o žiadosti  ZŠsMŠ o navýšenie 

finančných prostriedkov na originálne kompetencie vo výške 6810 € rozhodovali v Rozpočtovom opatrení    

č. IX/2016. Poslanec Ing. Dušan Páleník mal výhrady k cenovým ponukám na výmenu okien a opravu strechy 

na budove bývalých dielni.  

 

K bodu č. 13  Diskusia a interpelácia poslancov 

 

1/ Ing. Páleník informoval, že ho oslovili obyvatelia 1.mája – dolný koniec, že slabo svieti verejné osvetlenie. 

Navrhuje skontrolovať aktuálny stav a svietidlá opraviť, resp. opíliť konáre ak je problém v tienení príp. 

doplniť svietidlá.  

 

Uznesenie č. 215/2016 

 

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

neskorších predpisov 

 

ukladá 

 

kontrolu verejného osvetlenie na ulici 1.mája – dolný koniec  

Zodpovedný: Peter Novotný 

Termín: 30.11.2016 

 

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

                                                                                          Ing. Michalka, Ing. Páleník, Mgr. Grežďo/ 

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 

  

2/ Ing. Bruchatý konštatoval, že parkovisko pri zdravotnom stredisku je vybudované veľmi dobre, ale je 

potrebné riešiť priestor medzi vydláždenými plochami. Navrhuje zistiť cenu asfaltu cca 4cm a možnosť 

financovať túto akciu ešte tento rok resp. navrhnúť konkrétnu sumu do rozpočtu na rok 2017. 

 

Uznesenie č. 216/2016 

 

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

neskorších predpisov 

 

 

 



 

ukladá 

 

zabezpečiť cenovú ponuku na asfaltový koberec medzi vydláždenými parkovacími plochami pri zdravotnom 

stredisku 

 

Zodpovedný: Michal Glos 

Termín: Do zasadnutia OZ č.15 

 

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

                                                                                          Ing. Michalka, Ing. Páleník, Mgr. Grežďo/ 

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

   

K bodu č. 14 Záver  

 

Starostka obce na záver poďakovala poslancom za účasť  a 14. zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Katarína Bruchatá                                                                           Erika Nemešová 

    prednostka obce                                                                                   starostka  obce 

 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 
 

Mgr. Pavol Grežďo                                     ............................................. 

 

Ing. Mária Malinková                                ............................................... 

 

 

Zapísal: Glos Michal 


