
 

 

Zápisnica  
  z 11. rokovania Obecného zastupiteľstva  Obce Prašice, konaného dňa 15.4.2020 

 

 

Prítomní poslanci a hostia podľa prezenčnej listiny  

Prítomní poslanci : Ing. Jozef Michalka, Mgr. Lýdia Marková, Ing. Bystrík Hrutka, Peter Detko, 

Šimon, Pavol Lacika, Ing. Mária Malinková 

Ostatní prítomní: Ing. Hrubá – hlavná kontrolórka, Ing. Mrižová – kandidátka na post hlavného 

kontrolóra 

Ospravedlnení: Mgr. Antal kandidát na post hlavného kontrolóra 

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

Rokovanie obecného zastupiteľstva sa z bezpečnostných dôvodov hrozby koronavírusu  koná bez 

účasti verejnosti. 

 
Program: 

1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Návrh volebnej komisie 

4. Správa pracovnej komisie pre kontrolu prihlášok – voľba hlavného kontrolóra obce 

5. Voľba hlavného kontrolóra obce 

6. Správa o podanom daňovom priznaní Obce Prašice za rok 2019 

7. Rozpočtové opatrenia obce 

8. Návrh na zrušenie VZN č.3/2018 o podmienkach odvádzania odpadových vôd kanalizáciou 

a množstvo odvádzaných odpadových vôd v obci Prašice 

9. Rôzne 

- Žiadosť o  odkúpenie pozemku v k.ú. Prašice 

- Žiadosť nájomcu ATC Duchonka o schválenie výšky nájmu na rok 2020 

- Žiadosti podnikateľov o odpustenie nájmu za prenajaté nehnuteľnosti v majetku obce 

10. Diskusia a interpelácia poslancov 

11. Ukončenie zasadnutia 

 

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

 

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

Konštatovala, že  11. zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zúčastňujú 7 poslanci, takže obecné 

zastupiteľstvo je uznášania schopné.  

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

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 volebnej komisie 

4. Správa pracovnej komisie pre kontrolu prihlášok – voľba hlavného kontrolóra obce 

5. Voľba hlavného kontrolóra obce 

6. Správa o podanom daňovom priznaní Obce Prašice za rok 2019 

7. Rozpočtové opatrenia obce 

8. Návrh na zrušenie VZN č.3/2018 o podmienkach odvádzania odpadových vôd kanalizáciou 

a množstvo odvádzaných odpadových vôd v obci Prašice 

9. Rôzne 



 

- Žiadosť o  odkúpenie pozemku v k.ú. Prašice 

- Žiadosť nájomcu ATC Duchonka o schválenie výšky nájmu na rok 2020 

- Žiadosti podnikateľov o odpustenie nájmu za prenajaté nehnuteľnosti v majetku obce 

10. Diskusia a interpelácia poslancov 

11. Ukončenie zasadnutia 

 

Starostka vyzvala poslancov na  doplnenie programu 11. zasadnutia OZ. Poslanci nemali žiadne pripomienky  

a nedoplnili žiadny bod programu a  nenavrhli zmeny.  

Následne dala starostka obce o návrhu programu  hlasovať. 

 

Uznesenie č. 139/2020 

 

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

neskorších predpisov 

 

Schvaľuje:  

 

program 11. rokovania  OZ nasledovne 

 

Program: 

 

1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Návrh volebnej komisie 

4. Správa pracovnej komisie pre kontrolu prihlášok – voľba hlavného kontrolóra obce 

5. Voľba hlavného kontrolóra obce 

6. Správa o podanom daňovom priznaní Obce Prašice za rok 2019 

7. Rozpočtové opatrenia obce 

8. Návrh na zrušenie VZN č.3/2018 o podmienkach odvádzania odpadových vôd kanalizáciou 

a množstvo odvádzaných odpadových vôd v obci Prašice 

9. Rôzne 

- Žiadosť o  odkúpenie pozemku v k.ú. Prašice 

- Žiadosť nájomcu ATC Duchonka o schválenie výšky nájmu na rok 2020 

- Žiadosti podnikateľov o odpustenie nájmu za prenajaté nehnuteľnosti v majetku obce 

10. Diskusia a interpelácia poslancov 

11. Ukončenie zasadnutia 

 

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

 

Hlasovanie:                                                  za:            7   / Mgr. Marková, Detko, Šimon, Ing. Malinková  

                                                                                           Ing. Michalka, Lacika, Ing. Hrutka/   

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

 

K bodu č.3 Návrh volebnej komisie 

 

Starostka obce navrhla členov volebnej komisie pre voľbu hlavného kontrolóra obce v zložení: predseda – 

Jozef Šimon, člen – Ing. Jozef Michalka, člen – Mgr. Lýdia Marková a následne dala o návrhu hlasovať. 

 

Uznesenie č. 140/2020 

 

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

neskorších predpisov 

 

Schvaľuje:  

 



 

Volebnú komisiu pre voľbu hlavného kontrolóra obce v zložení:   

predseda – Jozef Šimon  

člen – Ing. Jozef Michalka 

člen – Mgr. Lýdia Marková 

 

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

 

Hlasovanie:                                                  za:            7   / Mgr. Marková, Detko, Šimon, Ing. Malinková  

                                                                                           Ing. Michalka, Lacika, Ing. Hrutka/   

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

K bodu č.4 Správa pracovnej komisie pre kontrolu prihlášok – voľba hlavného kontrolóra obce 

 

Ing. Katarína Bruchatá, predsedníčka pracovnej komisie k voľbe hlavného kontrolóra obce  predložila 

poslancom správu zo stretnutia tejto komisie zo dňa 14.4.2020. Informovala poslancov o postupe kontroly 

náležitosti uchádzačov o post hlavného kontrolóra. Konštatovala, že v určenom termíne do 31.3.2020 boli do 

podateľne obce doručené  3 obálky, ktoré komisia otvorila a skontrolovala požadované údaje kandidátov 

o post hlavného kontrolóra a náležitosti v zmysle platnej legislatívy a uznesenia OZ č.130/2020. Taktiež 

vyžiadala v rámci programu DCOM výpis registra trestov všetkých kandidátov, kde konštatovala, že výpisy 

sú v poriadku. Na záver komisia konštatovala, že kandidáti: Mgr. Antal, Ing. Hrubá a Ing. Mrižová  spĺňajú 

kvalifikačné predpoklady na funkciu hlavného kontrolóra a odporúča poslancom OZ  pokračovať vo voľbe 

hlavného kontrolóra obce  v zmysle prijatého uznesenia č. 130/2020.   Poslanci vzali správu na vedomie 

a starostka  dala o nej hlasovať: 

 

 

Uznesenie č. 141/2020 

 

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 pracovnej komisie z kontroly požiadaviek a náležitostí  prihlášok kandidátov na post hlavného 

kontrolóra obce  v zmysle platnej legislatívy  a uznesenia OZ č. 130/2020 

 

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

 

Hlasovanie:                                                  za:            7   / Mgr. Marková, Detko, Šimon, Ing. Malinková  

                                                                                           Ing. Michalka, Lacika, Ing. Hrutka/   

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

K bodu č.5 Voľba hlavného kontrolóra obce 

 

Po predložení správy pracovnej komisie starostka obce informovala, že kandidát Mgr. Antal sa ospravedlnil 

z účasti na zasadnutí zo zdravotných dôvodov. Potom vyzvala ďalšie dve kandidátky Ing. Hrubú a Ing. 

Mrižovú, aby sa v stanovenom limite predstavili poslancom. Prvá predstúpila Ing. Hrubá a predstavila 

poslancom svoje doterajšie pôsobenie, kvalifikačné predpoklady, skúsenosti a informácie  z osobného života.  

Ďalej sa predstavila poslancom Ing. Mrižová,  kde spomenula informácie o vzdelaní, o doterajšej práci, o 

kvalifikačných predpokladoch a ďalšie relevantné informácie. Po svojich  vystúpeniach vyzvala starostka 

členov volebnej komisie, aby sa ujali svojej funkcie. Predseda volebnej komisie rozdal poslancom hlasovacie 

lístky a v zmysle uznesenia č.130/2020 prebehlo tajné hlasovanie.  Priebeh hlasovania: 

Počet prítomných poslancov: 7 Mgr. Marková, Detko, Šimon, Ing. Malinková Ing. Michalka, Lacika, Ing. 

Hrutka 

 



 

Počet poslancov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky : 7 Mgr. Marková, Detko, Šimon, Ing. 

Malinková Ing. Michalka, Lacika, Ing. Hrutka 

 

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov:  7 

Počet hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov: 

Mgr. Antal Ivan – 0 

Ing. Hrubá Mária – 7 

Ing. Mrižová Silvia - 0 

Výsledky voľby: zvolený kandidát – Ing. Mária Hrubá 

Poslanci a starostka obce zablahoželali novozvolenej hlavnej kontrolórke obce Prašice. 

 

Uznesenie č. 142/2020 

 

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

neskorších predpisov 

 

volí: 

 

Ing. Máriu Hrubú na post hlavného kontrolóra obce Prašice s pracovným úväzkom v rozsahu 0,30 % 

úväzku, t. j. 11,25 hod. týždenne. 

 

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

 

Hlasovanie:                                                  za:            7   / Mgr. Marková, Detko, Šimon, Ing. Malinková  

                                                                                           Ing. Michalka, Lacika, Ing. Hrutka/   

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

K bodu č.6 -  Správa o podanom daňovom priznaní Obce Prašice za rok 2019 

 

Ing.  Katarína Bruchatá predniesol poslancom správu o podanom daňovom priznaní za rok 2019.  

Informovala, že je to zákonná povinnosť aj keď obce nie sú platcami daní. Poslanci nemali otázky a starostka 

obce dala o návrhu hlasovať: 

 

Uznesenie č. 143/2020 

 

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 o podanom daňovom priznaní obce Prašice za rok 2019 

 

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

 

Hlasovanie:                                                  za:            7   / Mgr. Marková, Detko, Šimon, Ing. Malinková  

                                                                                           Ing. Michalka, Lacika, Ing. Hrutka/   

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

 

 



 

K bodu č.7  Rozpočtové opatrenia obce 

 

Ing. Katarína Bruchatá predložila poslancom rozpočtové opatrenia č. III/2020  a IV/2020. Informovala 

poslancov, že rozpočtové opatrenia č. III/2020  a IV/2020 schválila starostka v rámci svojich kompetencií. 

Poslanci vzali tieto opatrenia na vedomie. Starostka obce dala následne hlasovať: 

 

Uznesenie č. 144/2020 

 

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 č. III/2020  a IV/2020 

 

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

 

Hlasovanie:                                                  za:            7   / Mgr. Marková, Detko, Šimon, Ing. Malinková  

                                                                                           Ing. Michalka, Lacika, Ing. Hrutka/   

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

K bodu č.8  Návrh na zrušenie VZN č.3/2018 o podmienkach odvádzania odpadových vôd kanalizáciou 

a množstvo odvádzaných odpadových vôd v obci Prašice 

 

Starostka obce predložila poslancom  návrh na zrušenie VZN č.3/2018 o podmienkach odvádzania 

odpadových vôd kanalizáciou a množstvo odvádzaných odpadových vôd v obci Prašice.  K tomuto prišiel 

protest prokurátora č. Pd 170/19/4406-4. Poslanci protestu vyhoveli. Toto VZN bude nahradené interným 

predpisom obce Prašice. Poslanci nemali výhrady a tak starostka  obce dala o návrhu hlasovať: 

 

Uznesenie č. 145/2020 

 

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

neskorších predpisov 

 

Vyhovuje: 

 

Protestu prokurátora  Pd 170/19/4406-zo dňa 25.10.2019 k VZN č.3/2018 o podmienkach odvádzania 

odpadových vôd kanalizáciou a množstvo odvádzaných odpadových vôd v obci Prašice 

 

Ruší: 

 

VZN č.3/2018 o podmienkach odvádzania odpadových vôd kanalizáciou a množstvo odvádzaných 

odpadových vôd v obci Prašice 

 

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

 

Hlasovanie:                                                  za:            7   / Mgr. Marková, Detko, Šimon, Ing. Malinková  

                                                                                           Ing. Michalka, Lacika, Ing. Hrutka/   

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

K bodu č.9 -  Rôzne - Žiadosť 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 chaty a uzatvorenie kúpnej zmluvy  

pre   Igora Králika, rod. Králika, nar. 10.12.1974, bytom Kút 141/279, Veľké Ripňany 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. 48243337-154/2019 ide o novozakreslenú parc. č. 3548/335, 

ostatná plocha  vo výmere 271 m2, ktorú obec odpredáva za cenu 7 €/m2, čo predstavuje čiastku 1897 €. 

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. 146/2020 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Prašice 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 rekreačného chaty a uzatvorenie kúpnej zmluvy  pre   Igora Králika, rod. Králika, nar. 

10.12.1974, bytom Kút 141/279, Veľké Ripňany 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. 

48243337-154/2019 ide o novozakreslenú parc. č. 3548/335, ostatná plocha  vo výmere 271 m2, ktorú obec 

odpredáva za cenu 7 €/m2, čo predstavuje čiastku 1897 €. 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/: 7/7/4 

 

Hlasovanie:                                                  za:            7   / Mgr. Marková, Detko, Šimon, Ing. Malinková  

                                                                                           Ing. Michalka, Lacika, Ing. Hrutka/   

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

K bodu č.9 -  Rôzne - Žiadosť nájomcu ATC Duchonka o schválenie výšky nájmu na rok 2020 

 

Starostka obce predniesla poslancom žiadosť nájomcu  ATC Duchonka p. Balušku o schválenie výšky nájmu 

pre rok  2020. Výška nájmu je navrhnutá na sumu 3000 Eur.  Starostka informovala, že v prípade ak situácia 

ohľadne covid 19 bude pretrvávať, obec bude výšky nájmov pravdepodobne prehodnocovať.  Starostka dala 

o návrhu  hlasovať: 

 

Uznesenie č. 147/2020 

 

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

neskorších predpisov 

 

Schvaľuje: 

 

Výšku nájomného pre LD RELAX za ATC Duchonka na rok 2020  v sume 3000 EUR 

 

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

 

Hlasovanie:                                                  za:            7   / Mgr. Marková, Detko, Šimon, Ing. Malinková  

                                                                                           Ing. Michalka, Lacika, Ing. Hrutka/   

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

 

 

 



 

K bodu č.9 -  Rôzne - Žiadosti podnikateľov o odpustenie nájmu za prenajaté nehnuteľnosti v majetku 

obce 

 

1.Starostka obce predložila poslancom žiadosť o neplatenie nájmu nájomcu Penziónu Fortunato  a RBV s.r.o.   

Tiež informovala, že je prísľub od štátu, že sa bude spolupodieľať na financovaní nájmov tých prevádzok, 

ktoré boli uzavreté z dôvodu šírenia pandémie COVID 19. Preto aj obec bude túto žiadosť riešiť až po 

zverejnení pokynov príslušných ministerstiev. Poslanci vzali žiadosť na vedomie. Starostka dala hlasovať: 

 

 

 

Uznesenie č. 148/2020 

 

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: 

 

Žiadosť o odpustenie nájmu za prenájom penziónu Fortunato spoločnosťou RBV s.r.o. Trenčín 

 

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

 

Hlasovanie:                                                  za:            7   / Mgr. Marková, Detko, Šimon, Ing. Malinková  

                                                                                           Ing. Michalka, Lacika, Ing. Hrutka/   

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

2.Starostka obce predložila poslancom  ďalšiu žiadosť o odpustenie nájmu nájomcu nebytových priestorov 

v budove obecného úradu p. Laciku – Pizza Jolly.   V tomto prípade odporúča postupovať ako pri žiadosti 

RBV s.r.o. Trenčín. Poslanci vzali žiadosť na vedomie. Starostka dala hlasovať: 

 

Uznesenie č. 149/2020 

 

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: 

 

Žiadosť o odpustenie nájmu za prenájom nebytových priestorov  v budove obecného úradu p. Petrom 

Lacikom, Prašice 

 

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

 

Hlasovanie:                                                  za:            7   / Mgr. Marková, Detko, Šimon, Ing. Malinková  

                                                                                           Ing. Michalka, Lacika, Ing. Hrutka/   

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

 

 

K bodu č.10 Diskusia a interpelácia poslancov 

 

V diskusii sa spýtal poslanec Šimon, že v akom štádiu je realizácia chodníka ma MK Nemečkovská. 

Starostka odpovedala, že vzhľadom  na vzniknutú pandemickú situáciu obec pozastavila investičné 

akcie a čakáme ako sa situácia bude vyvíjať. Poslanec podotkol, aby sa aspoň projekt, potrebné 

doklady a povolenia pripravili. Následne po tejto situácii budeme pripravení na realizáciu tohto 

projektu. Starostka odpovedala, že potrebné dokumenty k realizácii obec zabezpečí. Poslanec Ing. 

Hrutka sa spýtal ako je to s kanalizáciou, kde nie je možné riešenie samo spádom, či je ešte 



 

myšlienka spájať susedov do jednej čerpacej stanice. Starostka odpovedala, že to je o dohode 

susedov a napojenie si každý občan musí zabezpečiť na vlastné náklady, nakoľko obci to legislatíva 

neumožňuje.  

Ďalej požiadali poslanci Ing. Hrutka a Šimon o zabetónovanie výtlkov na MK v obci. Starostka 

odpovedala, že so zodpovedným zamestnancom to zabezpečí. 

Ing. Malinková sa spýtala na kopu zeme v strede cintorína pri kaplnke, či ju je  možné odpratať  a či 

je možné vyhradiť iné miesto na cintoríne pre umiestnenie tejto odpadovej zeminy, ktorá vzniká pri 

výkope hrobových miest. Starostka prisľúbila, že vecou sa budú zaoberať  zodpovední zamestnanci 

obce. 
 

 

 

K bodu č.11  Záver 

 

Starostka obce  poďakovala poslancom za účasť na 11. rokovaní OZ a  rokovanie ukončila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Ing. Katarína Bruchatá                                                                           Erika Nemešová 

    prednostka obecného úradu                                                                        starostka  obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

Zapisovateľ : Michal Glos 


