Zápisnica
z 25. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Prašice, konaného dňa 16.12.2021
Prítomní poslanci a hostia podľa prezenčnej listiny
Prítomní poslanci : Regína Štefkovičová, Peter Detko, Jozef Šimon, Mgr. Lýdia Marková,
Ing. Mária Malinková, Ing. Jozef Michalka, Pavol Lacika
Zvukový záznam zo zasadnutia sa nevyhotovoval, nakoľko nikto o to nežiadal.
Program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia
Odovzdanie ceny starostky obce Mgr. Kataríne Uríkovej a Mgr. Elene Novanskej
Odovzdanie ocenenia Slovenského Zväzu protifašistických bojovníkova a Zväzu vojakov SE – klub
Topoľčany
5. Ukončenie zasadnutia
K bodu č.1 Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Starostka obce Erika Nemešová privítala poslancov obecného zastupiteľstva, hostí a ostatných prítomných.
Konštatovala, že 25. zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zúčastňujú 7 poslanci, takže obecné
zastupiteľstvo je uznášania schopné.
Starostka obce za overovateľov zápisnice určila poslancov: Mgr. Lýdiu Markovú, Petra Detka
Za zapisovateľa určila Michala Glosa
Následne dala hlasovať:
Uznesenie č. 330/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
schvaľuje
overovateľov zápisnice poslancov: Mgr. Lýdiu Markovú, Petra Detka
Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/7/4
Hlasovanie:

za:
proti:

7 / Detko, Lacika, Ing. Malinková, Šimon
Štefkovičová, Ing. Michalka, Mgr. Marková/
0

zdržal sa: 0

K bodu č.2 Schválenie programu zasadnutia
Starostka navrhla, aby sa rokovanie riadilo ďalej týmto programom:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia
Odovzdanie ceny starostky obce Mgr. Kataríne Uríkovej a Mgr. Elene Novanskej
Odovzdanie ocenenia Slovenského Zväzu protifašistických bojovníkova a Zväzu vojakov SE – klub
Topoľčany
5. Ukončenie zasadnutia
Starostka vyzvala poslancov na doplnenie programu 25. zasadnutia OZ. Poslanci nemali žiadne pripomienky
a nedoplnili žiadny bod programu a nenavrhli zmeny.
Následne dala starostka obce o návrhu programu hlasovať.
Uznesenie č. 331/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
Schvaľuje:
Program 25. rokovania OZ nasledovne
1.
2.
3.
4.

Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia
Odovzdanie ceny starostky obce Mgr. Kataríne Uríkovej a Mgr. Elene Novanskej
Odovzdanie ocenenia Slovenského Zväzu protifašistických bojovníkova a Zväzu vojakov SE – klub
Topoľčany
5. Ukončenie zasadnutia
Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/7/4
Hlasovanie:

za:
proti:

7 / Detko, Lacika, Ing. Malinková, Šimon
Štefkovičová, Ing. Michalka, Mgr. Marková/
0

zdržal sa: 0
K bodu č.3 Odovzdanie ceny starostky obce Mgr. Kataríne Uríkovej a Mgr. Elene Novanskej
Starostka obce odovzdala pani učiteľke Mgr. Kataríne Uríkovej a Mgr. Elene Novanskej cenu starostky obce
spolu s finančnou odmenou za dlhoročnú pedagogickú prácu v oblasti vzdelávania a výchovy mladej
generácie pri príležitosti odchodu do dôchodku.
Pani učiteľka Mgr. Novanská sa ospravedlnila. Mgr. Katarína Uríkova sa pri tejto príležitosti podpísala do
pamätnej knihy obce Prašice.

K bodu č. 4 Odovzdanie ocenenia Slovenského Zväzu protifašistických bojovníkova a Zväzu vojakov SE –
klub Topoľčany
Delegácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov vedená Dr. Jozefom Havlom udelila medailu
Milana Rastislava Štefánika II. stupňa starostke obce Prašice Erike Nemešovej za to, že z pozície starostky
obce venuje trvalú pozornosť údržbe a obnove pomníkov padlých v I. a II. svetovej vojne, ktoré sa nachádzajú

v obci Prašice a na Duchonke. Každý rok organizuje a osobne sa zúčastňuje na pietnom akte kladenia vencov
k pomníkom padlých pri príležitosti osláv SNP a víťazstva nad fašizmom. Už tri roky organizuje pietnu
spomienku pri príležitbsti ukončenia I. svetovej vojny – Červené maky a úzko spolupracuje s občianskym
združením Zväz vojakov SR – klub Topoľčany. Ako starostka obce sa rozhodujúcou mierou zaslúžila
o zabezpečenie finančných prostriedkov na vydanie dvoch kníh MUDr. Rozálie Barátovej. Zároveň
Rada Klubu Zväzu vojakov SR Topoľčany jej udelila čestné uznanie.
Ústredná rada SZPB udelila čestné uznanie MUDr. Rozálii Barátovej za výrazný publikačný podiel na
zachovaní pamätí na spoluobčanov bojujúcich proti fašizmu a za národné oslobodenie vydaním dvoch kníh :
„Hrdinovia z Prašíc padlí v I. svetovej vojne 1914-1918“ a „Občania Prašíc a II. svetová vojna 1939-1945“.
Rada klubu Zväzu vojakov SR v Topoľčanoch udelila čestné uznanie MUDr. Rozálii Barátovej za výrazný
publikačný podiel na zachovaní pokrokových tradícií národnooslobodzovanieho boja, na zachovaní pamätí na
spoluogčanov bojujúcich proti fašizmu na národné oslobodenie.
Rada Klubu zväzu vojakov SR Topoľčany udelila čestné uznania kultúrnej pracovníčke Stanislave Dojčárovej
a predsedníčke ZO Jednoty dôchodcov Slovenska v Prašiciach Márii Novotnej za výrazný podiel na
zachovaní tradícií, organizovanie podujatí, zájazdov, kladení vencov, organizovaní partizánskej vatry pri
výročiach SNP, streleckých a iných športových súťaží a pod.
K bodu č.5 - ukončenie zasadnutia
Starostka obce poďakovala všetkým prítomným za účasť na slávnostnom zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Popriala všetkým pekne Vianoce a veľa zdravia, šťastia a spokojnosti v novom roku a zasadnutie ukončila.

Ing. Katarína Bruchatá
prednostka obecného úradu

Erika Nemešová
starostka obce

Overovatelia zápisnice:

Peter Detko

.............................................

Mgr. Lýdia Marková

..............................................

Zapisovateľ : Michal Glos

