
 

 

Zápisnica  
  z 10. rokovania Obecného zastupiteľstva  Obce Prašice, konaného dňa 26.2.2020 

 

 

Prítomní poslanci a hostia podľa prezenčnej listiny  

Prítomní poslanci : Ing. Michalka, Mgr. Marková, Ing. Hrutka, Detko, Šimon, Lacika 

Ospravedlnení: Ing. Mária Malinková, Ing. Hrubá – hlavná kontrolórka 

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

 
Program: 

1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Návrh plánu práce OZ na rok 2020 

4. Rozpočtové opatrenia obce 

5. Správa hlavnej kontrolórky obce 

6. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Prašice 

7. Kalendár pripravovaných kultúrno-spoločenských akcií na rok 2020 

8. Žiadosť Kynologického klubu Prašice o poskytnutie mimoriadnej dotácie 

9. Návrh Dodatku č. 1 k VZN obce Prašice  č. 1/2018 – Požiarny poriadok obce 

10. Rôzne 

- Žiadosť o  odkúpenie pozemkov v k.ú. Prašice 

- Informácia o predloženom podnikateľskom zámere  

- Delimitácia rekonštrukcie kotolne ZŠ 

11. Diskusia a interpelácia poslancov 

12. Ukončenie zasadnutia 

 

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

 

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

Konštatovala, že  10. zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zúčastňujú 6 poslanci, takže obecné 

zastupiteľstvo je uznášania schopné.  

Starostka obce za overovateľov  zápisnice určila poslancov Ing. Jozef Michalka, Jozef Šimon 

Za zapisovateľa určila Michala Glosa 

 

K bodu č.2  Schválenie programu zasadnutia 

 

Starostka navrhla, aby sa rokovanie  riadilo ďalej týmto programom: 

 

Program: 

1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Návrh plánu práce OZ na rok 2020 

4. Rozpočtové opatrenia obce 

5. Správa hlavnej kontrolórky obce 

6. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Prašice 

7. Kalendár pripravovaných kultúrno-spoločenských akcií na rok 2020 

8. Žiadosť Kynologického klubu Prašice o poskytnutie mimoriadnej dotácie 

9. Návrh Dodatku č. 1 k VZN obce Prašice  č. 1/2018 – Požiarny poriadok obce 

10. Rôzne 

- Žiadosť o  odkúpenie pozemkov v k.ú. Prašice 

- Informácia o predloženom podnikateľskom zámere  

- Delimitácia rekonštrukcie kotolne ZŠ 

11. Diskusia a interpelácia poslancov 

12. Ukončenie zasadnutia 

 



 

Starostka vyzvala poslancov na  doplnenie programu 10. zasadnutia OZ. Poslanci nemali žiadne pripomienky  

a nedoplnili žiadny bod programu a  nenavrhli zmeny.  

Následne dala starostka obce o návrhu programu  hlasovať. 

 

Uznesenie č. 124/2020 

 

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

neskorších predpisov 

 

Schvaľuje:  

 

program 10. rokovania  OZ nasledovne 

 

Program: 

 

1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Návrh plánu práce OZ na rok 2020 

4. Rozpočtové opatrenia obce 

5. Správa hlavnej kontrolórky obce 

6. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Prašice 

7. Kalendár pripravovaných kultúrno-spoločenských akcií na rok 2020 

8. Žiadosť Kynologického klubu Prašice o poskytnutie mimoriadnej dotácie 

9. Návrh Dodatku č. 1 k VZN obce Prašice  č. 1/2018 – Požiarny poriadok obce 

10. Rôzne 

- Žiadosť o  odkúpenie pozemkov v k.ú. Prašice 

- Informácia o predloženom podnikateľskom zámere  

- Delimitácia rekonštrukcie kotolne ZŠ 

11. Diskusia a interpelácia poslancov 

12. Ukončenie zasadnutia 

 

 

 

Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/6/6 

 

Hlasovanie:                                                  za:            6   / Mgr. Marková, Detko, Šimon,   

                                                                                           Ing. Michalka, Lacika, Ing. Hrutka/   

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

Následne starostka navrhla doplniť program rokovania v bode 10 Rôzne a to o tieto body: 

 

- Schválenie vyradenia kníh z obecnej knižnice podľa predloženého zoznamu pre rok 2020 

- Návrh na odpísanie nedaňových pohľadávok z účtovníctva obce Prašice 

 

Starostka o predložených bodoch dala hlasovať: 

 

Uznesenie č. 125/2020 

 

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

neskorších predpisov 

 

Schvaľuje:  

 

Doplnenie programu rokovania o bod: 

  

- Schválenie vyradenia kníh z obecnej knižnice podľa predloženého zoznamu pre rok 2020 



 

Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/6/6 

 

Hlasovanie:                                                  za:            6   / Mgr. Marková, Detko, Šimon,   

                                                                                           Ing. Michalka, Lacika, Ing. Hrutka/   

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

 

Uznesenie č. 126/2020 

 

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

neskorších predpisov 

 

Schvaľuje:  

 

Doplnenie programu rokovania o bod: 

  

- Návrh na odpísanie nedaňových pohľadávok z účtovníctva obce Prašice 

 

Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/6/6 

 

Hlasovanie:                                                 za:            6   / Mgr. Marková, Detko, Šimon,   

                                                                       Ing. Michalka, Lacika, Ing. Hrutka/   

                                                proti:        0 

                                                zdržal sa:  0 

 

K bodu č.3 Návrh plánu práce OZ na rok 2020 

 

Starostka obce predložila poslancom na schválenie „Návrh plánu práce OZ na rok 2020“. Poslancom bol 

dokument zaslaný emailom pred zasadnutím OZ. Poslanci nemali pripomienky a starostka dala o návrhu 

hlasovať. 

 

Uznesenie č. 127/2020 

 

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

neskorších predpisov 

 

Schvaľuje:  

 

Plán práce Obecného zastupiteľstva na rok 2020 

 

Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/6/6 

 

Hlasovanie:                                                 za:            6   / Mgr. Marková, Detko, Šimon,   

                                                                       Ing. Michalka, Lacika, Ing. Hrutka/   

                                                proti:        0 

                                                zdržal sa:  0 

 

K bodu č.4 Rozpočtové opatrenia obce 

 

Ing. Katarína Bruchatá predložila poslancom rozpočtové opatrenia XV/2019,XVI/2019, I/2020 a II/2020. 

Informovala poslancov, že rozpočtové opatrenia XV/2019,XVI/2019 a  I/2020 schválila starostka v rámci 

svojich kompetencií. Opatrenie č. II/2020 budú schvaľovať poslanci na dnešnom zasadnutí OZ. Ing. Bruchatá 

informovala poslancov o zmenách v rozpočte ako na strane výdavkov tak aj na strane príjmov v rámci 

rozpočtu obce ako aj rozpočtu školy.  Dokumenty boli poslancom zaslané elektronicky. K predloženému 

materiálu poslanci nemali žiadne dotazy ani pripomienky. Starostka obce dala o rozpočtových opatreniach 

hlasovať: 



 

 

Uznesenie č. 128/2020 

 

 

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: 

 

-  rozpočtové  opatrenia XV/2019,XVI/2019 a I/2020 

 

 

schvaľuje: 

 

- rozpočtové opatrenie č. II/2020 s nasledovnými zmenami 

 

 

Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/6/6 

 

Hlasovanie:                                                 za:            6   / Mgr. Marková, Detko, Šimon,   

                                                                       Ing. Michalka, Lacika, Ing. Hrutka/   

                                                proti:        0 

                                                zdržal sa:  0 

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. II/2020 - REKAPITULÁCIA   

prijaté k 26.02.2020      

PRÍJMY 

Schválený rozpočet Upravený rozpočet 

Rozpočtové opatrenie 
č.         II/2020          

Zvýšenie                   + 

Rozpočtové 
opatrenie č.      

II/2020       Zníženie                   
- 

ROZPOČET     po 
rozpočtovom 

opatrení                   
č. II/2020 

Bežné 1 753 105,00 1 765 015,00 4 105,00 1 200,00 1 767 920,00 

Kapitálové 0,00 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00 

Finančné operácie 21 085,00 9 535,00 0,00 0,00 9 535,00 

Základná škola - bežné 103 425,00 105 220,00 2 410,00 0,00 107 630,00 

Základná škola - fin. oper. 140,00 140,00 1 060,00 0,00 1 200,00 



 

CELKOM 1 877 755,00 1 879 910,00 12 575,00 1 200,00 1 891 285,00 

VÝDAVKY 

Schválený rozpočet Upravený rozpočet 

Rozpočtové opatrenie 
č.         II/2020          

Zvýšenie                   + 

Rozpočtové 
opatrenie č.      

II/2020       Zníženie                   
- 

ROZPOČET     po 
rozpočtovom 

opatrení                   
č. II/2020 

Bežné 672 395,00 673 800,00 15 825,00 2 000,00 687 625,00 

Kapitálové 56 980,00 56 980,00 5 740,00 11 660,00 51 060,00 

Finančné operácie 69 875,00 69 875,00 0,00 0,00 69 875,00 

Základná škola - bežné 1 078 505,00 1 079 255,00 4 380,00 910,00 1 082 725,00 

Základná škola - kapitálové 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CELKOM 1 877 755,00 1 879 910,00 25 945,00 14 570,00 1 891 285,00 

Rozpočet po rozp. opatr. č. II/2020     

Príjmy 1 891 285,00     

Výdavky 1 891 285,00     

Rozdiel: 0,00 0,00    

Bežný rozpočet:       

Príjmy 1 875 550,00     

Výdavky 1 770 350,00     

Rozdiel: + prebytok 105 200,00     

Kapitálový rozpočet:       

Príjmy 5 000,00     

Výdavky 51 060,00     

Rozdiel: - schodok -46 060,00     

FO rozpočet:       

Príjmy 10 735,00     

Výdavky 69 875,00     

Rozdiel: - schodok -59 140,00     
 



 

 

K bodu č.5  Správy hlavnej kontrolórky obce 

 

Ing. Katarína Bruchatá predložila poslancom správu hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti za rok 2019. 

Správa sa je v súlade s § 18f zákona č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Správa 

bola poslancom v predstihu zaslaná aj elektronicky. Poslanci vzali správu na vedomie a následne dala starostka 

obce o návrhu hlasovať: 

 

Uznesenie č. 129/2020 

 

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 obce z kontrolnej činnosti: 

- Správa hlavného kontrolóra  o kontrolnej činnosti za rok 2019 

 

Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/6/6 

 

Hlasovanie:                                                 za:            6   / Mgr. Marková, Detko, Šimon,   

                                                                       Ing. Michalka, Lacika, Ing. Hrutka/   

                                                proti:        0 

                                                zdržal sa:  0 

 

K bodu č.6 -  Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Prašice 

 

Michal Glos predniesol poslancom materiál k vyhláseniu voľby hlavného kontrolóra obce Prašice a taktiež 

zaslal poslancom dokumenty elektronicky emailom. Informoval poslancov, že funkčné obdobie hlavnej 

kontrolórky obce Prašice končí dňa  17.4.2020 a nový hlavný kontrolór bude volený dňa 15.4.2020 

z nástupom na túto pozíciu od 18.4.2020. Poslanci nemali námietky a starostka obce dala o návrhu hlasovať: 

 

Uznesenie č. 130/2020 

 

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

neskorších predpisov 

 

schvaľuje: 

 

- Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Prašice, ktorá sa uskutoční dňa 15.4.2020 o 15.00 

hod. v zasadačke obecného úradu 

- Podmienky a náležitosti kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra obce Prašice 

- Spôsob a vykonanie voľby hlavného kontrolóra obce Prašice 

 

Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/6/6 

 

Hlasovanie:                                                 za:            6   / Mgr. Marková, Detko, Šimon,   

                                                                       Ing. Michalka, Lacika, Ing. Hrutka/   

                                                proti:        0 

                                                zdržal sa:  0 

 

K bodu č.7  Kalendár pripravovaných kultúrno-spoločenských akcií na rok 2020 

 

Stanislava Dojčarová predniesla poslancom predbežný kalendár podujatí. Kalendár vypracovala komisia 

kultúry, športu a vzdelávania a bol poslancom zaslaný emailom. Jedná sa o kultúrno-spoločenské akcie obce 

a jednotlivých združení pôsobiacich na území obce Prašice. Poslanci vzali kalendár na vedomie. Starostka 

obce dala následne hlasovať: 



 

 

Uznesenie č. 131/2020 

 

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: 

 

Kalendár pripravovaných kultúrno-spoločenských akcií na rok 2020 

 

Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/6/6 

 

Hlasovanie:                                                 za:            6   / Mgr. Marková, Detko, Šimon,   

                                                                       Ing. Michalka, Lacika, Ing. Hrutka/   

                                                proti:        0 

                                                zdržal sa:  0 

 

K bodu č.8  Žiadosť Kynologického klubu Prašice o poskytnutie mimoriadnej dotácie 

 

Starostka obce predložila poslancom  žiadosť Základnej organizácie Kynologického klubu Prašice zo dňa 

1.2.2020. Kynológovia žiadajú obecné zastupiteľstvo o schválenie mimoriadnej dotácie vo výške 5000 EUR. 

Žiadosť odôvodňujú tým, že v mesiaci január zasiahol ich areál požiar, kde im všetko zhorelo.  Financie 

využijú na obnovu činnosti klubu. Poslanci nemali výhrady k žiadosti a tak starostka  obce  dala o návrhu 

hlasovať: 

 

Uznesenie č. 132/2020 

 

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

neskorších predpisov 

 

Schvaľuje: 

 

Žiadosť Kynologického klubu Prašice o poskytnutie mimoriadnej dotácie vo výške 5000 EUR 

 

Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/6/6 

 

Hlasovanie:                                                 za:            6   / Mgr. Marková, Detko, Šimon,   

                                                                       Ing. Michalka, Lacika, Ing. Hrutka/   

                                                proti:        0 

                                                zdržal sa:  0 

 

K bodu č.9  Návrh Dodatku č. 1 k VZN obce Prašice  č. 1/2018 – Požiarny poriadok obce 

 

Starostka obce predložila v tomto bode poslancom  návrh Dodatku č. 1 k VZN obce Prašice  č. 1/2018 – 

Požiarny poriadok obce. Návrh bol zverejnený na www.prasice.sk a taktiež v informačných tabuliach v obci. 

V dodatku  č. 1 sa jedná o aktualizáciu osôb v rámci DHZ Prašice a preventivára obce Prašice. Dodatok bol 

zaslaný poslancom aj elektronicky. Poslanci nemali výhrady a tak starostka  obce o návrhu hlasovať: 

 

Uznesenie č. 133/2020 

 

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

neskorších predpisov 

 

Schvaľuje: 

 

Dodatok č. 1 k VZN obce Prašice  č. 1/2018 – Požiarny poriadok obce Prašice 

 

http://www.prasice.sk/


 

Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/6/6 

 

Hlasovanie:                                                 za:            6   / Mgr. Marková, Detko, Šimon,   

                                                                       Ing. Michalka, Lacika, Ing. Hrutka/   

                                                proti:        0 

                                                zdržal sa:  0 

 

K bodu č.10 -  Rôzne - Žiadosti o  odkúpenie pozemku v k.ú. Prašice 

 

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 rekreačného zariadenia a uzatvorenie kúpnej 

zmluvy  pre   Jozefa Štefkoviča, rod. Štefkoviča, nar. 8.12.1968, bytom 1.mája 75/75, 956 22 Prašice a to  

podľa registra CKN ako parc. č. 3548/1 – ostatná plocha  vo výmere 50 743 m2, ktorej je predávajúci 

výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 48243337-021/2020 ide o novozakreslenú 

parc. č. 3548/336, ostatná plocha  vo výmere 248 m2, ktorú obec odpredáva za cenu 10 €/m2, čo predstavuje 

čiastku 2480 €. Predmetný pozemok tvorí priľahlý pozemok k pozemku  vo vlastníctve nadobúdateľa a tento 

svojim umiestnením a využitím tvorí nedeliteľný celok so stavbou hlavnou.  Následne dala starostka  obce 

o návrhu hlasovať: 

 

Uznesenie č. 134/2020 

 

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

neskorších predpisov 

 

Schvaľuje: 

 

na predaj pozemku v zmysle §-9a, ods.8 písm.b/zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

zmien pre vlastníka rekreačného zariadenia a uzatvorenie kúpnej zmluvy  pre   Jozefa Štefkoviča, rod. 

Štefkoviča, nar. 8.12.1968, bytom 1.mája 75/75, 956 22 Prašice a to  podľa registra CKN ako parc. č. 3548/1 

– ostatná plocha  vo výmere 50 743 m2, ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa 

vypracovaného GP č. 48243337-021/2020 ide o novozakreslenú parc. č. 3548/336, ostatná plocha  vo výmere 

248 m2 , ktorú obec odpredáva za cenu 10 €/m2, čo predstavuje čiastku 2480 €. Predmetný pozemok tvorí 

priľahlý pozemok k pozemku  vo vlastníctve nadobúdateľa a tento svojim umiestnením a využitím tvorí 

nedeliteľný celok so stavbou hlavnou 

 

Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/6/6 

 

Hlasovanie:                                                 za:            6   / Mgr. Marková, Detko, Šimon,   

                                                                       Ing. Michalka, Lacika, Ing. Hrutka/   

                                                proti:        0 

                                                                   zdržal sa:  0  

 

K bodu č.10 -  Rôzne - Informácia o predloženom podnikateľskom zámere 

 

Starostka obce poslancom informáciu o predloženom podnikateľskom zámere p. Chudého, bytom Topoľčany 

ohľadne prevádzkovania kempu a turista baru  Duchonka. Nakoľko je ATC a turista bar aktuálne v prenájme 

a je platná nájomná  zmluva nie je možné meniť nájomcu. V prípade ukončenia nájomného vzťahu bude 

vyhlásený nový zámer prenájmu ATC Duchonka, kde sa určite bude môcť prihlásiť aj p. Chudý. Poslanci 

ďalšie otázky nemali.  Starostka dala hlasovať: 

 

Uznesenie č. 135/2020 

 

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: 

 

Informáciu o predloženom podnikateľskom zámere  p. Chudého – ATC Duchonka a Turista bar Duchonka  

 

Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/6/6 

 

Hlasovanie:                                                 za:            6   / Mgr. Marková, Detko, Šimon,   

                                                                       Ing. Michalka, Lacika, Ing. Hrutka/   

                                                proti:        0 

                                                                   zdržal sa:  0  

 

K bodu č.10 -  Rôzne - Delimitácia rekonštrukcie kotolne ZŠ 

 

Starostka obce predložila poslancom informáciu o ukončení rekonštrukcie kotolne ZŠ Prašice.  Následne je 

potrebné schváliť delimitačný protokol tejto rekonštrukcie do správy Základnej školy s Materskou školou 

Prašice. Starostka dala o delimitácii  hlasovať: 

 

Uznesenie č. 136/2020 

 

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

neskorších predpisov 

 

Schvaľuje: 

 

Delimitačný protokol o zverení majetku obce do správy Základnej školy s Materskou školou Prašice – 

rekonštrukcia kotolne ZŠ 

 

Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/6/6 

 

Hlasovanie:                                                 za:            6   / Mgr. Marková, Detko, Šimon,   

                                                                       Ing. Michalka, Lacika, Ing. Hrutka/   

                                                proti:        0 

                                                                   zdržal sa:  0  

 

K bodu č.10 -  Rôzne - Schválenie vyradenia kníh z obecnej knižnice podľa predloženého zoznamu pre rok 

2020 

 

Stanislava Dojčarová predložila  poslancom zoznam kníh navrhnutých na vyradenie v roku 2020.  Jedná sa 

o knihy, ktoré sa už niekoľko rokov nepožičali a taktiež o knihy vo viacerých vydaniach. Starostka dala 

o vyradení kníh hlasovať: 

 

Uznesenie č. 137/2020 

 

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

neskorších predpisov 

 

Schvaľuje: 

 

Vyradenie kníh z Obecnej knižnice pre rok 2020 v zmysle predloženého zoznamu za celkovú cenu  

522,27 EUR 

 

Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/6/6 

 

Hlasovanie:                                                 za:            6   / Mgr. Marková, Detko, Šimon,   

                                                                       Ing. Michalka, Lacika, Ing. Hrutka/   

                                                proti:        0 

                                                                   zdržal sa:  0  



 

K bodu č.10 -  Rôzne - Návrh na odpísanie nedaňových pohľadávok z účtovníctva obce Prašice 

 

Ing. Bruchatá predložila  poslancom návrh na odpis nedaňových pohľadávok v celkovej výške 3.012,77 EUR 

(100% hodnota pohľadávok) z účtovníctva obce Prašice voči nasledovným dlžníkom: 

1./ Božena Sudovská – EVITA TEX, Hlohovec – pohľadávka vo výške 182,17 EUR /nájom nebytových 

priestorov – účet 79103/ - Upovedomenie o zastavení starej exekúcie č. EX 13/10, 5Er/1721/2010 zo dňa 

23.01.2020 

2./ Marta Majláthová, Vozokany – pohľadávka vo výške 590,02 EUR /nájom bytových priestorov – účet 

318AÚ/ - Upovedomenie o zastavení starej exekúcie č. EX 14/10, 11Er/587/2010 zo dňa 23.01.2020 

3./ Šefit Ibrahimi, Topoľčany – pohľadávka vo výške 2.240,58 EUR /nájom nebytových priestorov – 

účet 31809/ - Upovedomenie o zastavení starej exekúcie č. EX 15/10, 8Er/587/2010 zo dňa 23.01.2020 

K návrhu na odpis pohľadávok zo strany Obce Prašice dochádza na základe zaslania upovedomenia 

o zastavení starej exekúcie od exekútorského úradu JUDr. Natália Ďuráková, súdny exekútor, Bernolákova 

1546/32, Topoľčany  zo dňa 23.01.2020 a poučenia advokátskej kancelárie JUDr. Slávik a partneri, 

Topoľčany o ďalších možnostiach postupu pri jednotlivých exekúciách.  

Na základe zastavenia starých exekúcií a odporúčania JUDr. Miroslava Slávika, ktorý Obec Prašice právne 

zastupoval vo vymáhaní týchto exekúcií, podáva Obec Prašice návrh na odpis starých nedaňových 

pohľadávok v 100% hodnote, ktorá je vo výške 3.012,77 EUR. Na uvedené nedaňové pohľadávky Obec 

Prašice v účtovníctve za predchádzajúce roky tvorila 100% opravnú položku. Starostka dala o návrhu 

hlasovať: 

 

Uznesenie č. 138/2020 

 

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

neskorších predpisov 

 

Schvaľuje: 

 

1./ odpis nedaňových pohľadávok Obce Prašice voči Božena Sudovská – EVTIA TEX, Pribinova 2, 920 

01  Hlohovec v celkovej výške 182,17 EUR. 

 

2./ odpis nedaňových pohľadávok Obce Prašice voči Marta Majláthová, Vozokany 121, Radošina 

v celkovej výške 590,02 EUR. 

 

3./ odpis nedaňových pohľadávok Obce Prašice voči Šefit Ibrahimi, J. Matušku 2139/3, 955 01 

Topoľčany v celkovej výške 2.240,58 EUR. 

 

Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/6/6 

 

Hlasovanie:                                                 za:            6   / Mgr. Marková, Detko, Šimon,   

                                                                       Ing. Michalka, Lacika, Ing. Hrutka/   

                                                proti:        0 

                                                                   zdržal sa:  0  

 

K bodu č.11 Diskusia a interpelácia poslancov 

 

V diskusii sa vzniesol dotaz poslanec Ing. Michalka, kedy sa plánuje opraviť chodník na hornom 

konci ulica 1.mája, kde starostka odpovedala, že stavebné práce začnú hneď ako to dovolí počasie. 

Taktiež sa spýtal, ako pokračuje príprava na rekonštrukciu MK Slnečná, Mlynská, Mládežnícka 

a Partizánska, kde starostka taktiež odpovedala, že obec čaká na predloženie cenovej ponuky 

a následne  Obecné zastupiteľstvo  rozhodne v akom rozsahu sa budú práce realizovať a z akých 

finančných zdrojov. 

Ďalej poslanec Peter Detko poďakoval poslancom za schválenie dotácie pre Kynologický klub 

Prašice a vyslovil presvedčenie, že v čo najkratšom čase sa klubu podarí  obnoviť svoju činnosť. 

Ďalej v diskusii vystúpil občan p. Slezák, ktorý sa vyjadril ohľadne stavu v RO Duchonka. Vo 

svojom vystúpení hovoril o možnostiach obnovy ATC, amfiteátra, cyklotrailov a iných potenciálov, 



 

ktoré Duchonka ponúka. Starostka obce odpovedala, že obec by bola veľmi rada, keby sa niečo 

podobné na Duchonke zrealizovalo. Argumentovala, že Obec Prašice nemá vlastné zdroje a ani 

možnosť čerpania dotácií na cestovný ruch. Obec by určite privítala legislatívne zmeny v tejto 

oblasti a taktiež poskytnutie financií na rozvoj turizmu.  
 

K bodu č.12  Záver 

 

Starostka obce  poďakovala poslancom za účasť na 10. rokovaní OZ a  rokovanie ukončila. 

 

 

 

 

 

 

 

      Ing. Katarína Bruchatá                                                                           Erika Nemešová 

    prednostka obecného úradu                                                                        starostka  obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jozef Michalka                                                          ............................................. 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

Zapisovateľ : Michal Glos 


