
 

 

Zápisnica  
  z 2. rokovania Obecného zastupiteľstva  Obce Prašice, konaného dňa 13.12.2022 

 

 

Prítomní poslanci a hostia podľa prezenčnej listiny  

Prítomní poslanci : Regína Štefkovičová, Peter Detko, Jozef Šimon, Mgr. Martin Režo, Juraj 

Martinček, Tomáš Naňo, MUDr.  Adrián Aschengeschvantner 

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

 
Program: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

3. Schválenie návrhu programu rokovania obecného zastupiteľstva 

4. Rozpočtové opatrenie obce XV/2022 a XVI/2022 

5. Správy hlavnej kontrolórky z kontrolnej činnosti 

6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky  na I. polrok 2023 

7. Schválenie harmonogramu zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2023 

8. Návrh na zriadenie ekonomickej komisie  a voľba predsedu ekonomickej komisie  OZ 

9. Návrh na voľbu členov komisií obecného zastupiteľstva 

10. Návrh na ustanovenie členov povodňovej komisie a krízového štábu CO obce 

11. Návrh na schválenie VZN č.3/2022 o určení finančných prostriedkov v školách a školských 

zariadeniach zriadených obcou Prašice 

12. Návrh na schválenie VZN č.4/2022 o dani z nehnuteľností 

13. Návrh na schválenie VZN č.5/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady 

14. Rôzne 

- Návrh na odpredaj pozemkov žiadateľom 

- Návrh na delimitáciu majetku ukončeného projektu Modernizácia technického vybavenia učební 

ZŠ do správy Základnej školy 

15. Diskusia a interpelácia poslancov 

16. Záver 

 

K bodu č.1 a č.2. Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

 

Starostka obce Mgr. Karin ŠImková privítala poslancov  obecného zastupiteľstva a ostatných prítomných. 

Konštatovala, že  2. zasadnutia obecného zastupiteľstva za zúčastňuje 7 poslancov, takže obecné 

zastupiteľstvo je uznášania schopne. 

Starostka obce za overovateľov  zápisnice navrhla poslancov: Juraj Martinček, MUDr. Adrián 

Aschengeschvantner 

Za zapisovateľa určila Michala Glosa 

Následne dala o návrhu hlasovať. 

 

Uznesenie č. 12/2022 

 

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:  Juraj Martinček, MUDr. Adrián Aschengeschvantner 

 

 



 

 

 

 

 

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

 

Hlasovanie:                                                  za:            7  / Detko, Štefkovičová, Mgr. Režo, Naňo 

                                                                                             Šimon, Martinček, Aschengeschvantner/   

                                                                     proti:        0 

 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

K bodu č.3  Schválenie programu zasadnutia 

 

Starostka navrhla, aby sa rokovanie  riadilo ďalej týmto programom: 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

3. Schválenie návrhu programu rokovania obecného zastupiteľstva 

4. Rozpočtové opatrenie obce XV/2022 a XVI/2022 

5. Správy hlavnej kontrolórky z kontrolnej činnosti 

6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky  na I. polrok 2023 

7. Schválenie harmonogramu zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2023 

8. Návrh na zriadenie ekonomickej komisie  a voľba predsedu ekonomickej komisie  OZ 

9. Návrh na voľbu členov komisií obecného zastupiteľstva 

10. Návrh na ustanovenie členov povodňovej komisie a krízového štábu CO obce 

11. Návrh na schválenie VZN č.3/2022 o určení finančných prostriedkov v školách a školských 

zariadeniach zriadených obcou Prašice 

12. Návrh na schválenie VZN č.4/2022 o dani z nehnuteľností 

13. Návrh na schválenie VZN č.5/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady 

14. Rôzne 

- Návrh na odpredaj pozemkov žiadateľom 

- Návrh na delimitáciu majetku ukončeného projektu Modernizácia technického vybavenia učební 

ZŠ do správy Základnej školy 

15. Diskusia a interpelácia poslancov 

16. Záver 

 

Starostka vyzvala poslancov na  doplnenie programu. Poslanec MUDr. Aschengeschvantner navrhol stiahnuť 

z rokovania bod  č. 4, konkrétne návrh rozpočtového opatrenia č. XVI/2022, nakoľko materiál bol poslancom 

zaslaný dva dni pred zasadnutím a nemali dostatok času na jeho naštudovanie.  Taktiež Mgr. Režo navrhol 

stiahnuť z rokovania bod č. 14 – návrh na odpredaj pozemkov žiadateľom z dôvodu nezaslania materiálov  

k tomuto bodu rokovania.  O upravenom návrhu dala starostka hlasovať: 

 

Uznesenie č. 13/2022 

 

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

neskorších predpisov 

 

Schvaľuje:  

 

program 2.rokovania  OZ nasledovne 

 

 

 

 



 

Program: 

 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

3. Schválenie návrhu programu rokovania obecného zastupiteľstva 

4. Rozpočtové opatrenie obce XV/2022  

5. Správy hlavnej kontrolórky z kontrolnej činnosti 

6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky  na I. polrok 2023 

7. Schválenie harmonogramu zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2023 

8. Návrh na zriadenie ekonomickej komisie  a voľba predsedu ekonomickej komisie  OZ 

9. Návrh na voľbu členov komisií obecného zastupiteľstva 

10. Návrh na ustanovenie členov povodňovej komisie a krízového štábu CO obce 

11. Návrh na schválenie VZN č.3/2022 o určení finančných prostriedkov v školách a školských 

zariadeniach zriadených obcou Prašice 

12. Návrh na schválenie VZN č.4/2022 o dani z nehnuteľností 

13. Návrh na schválenie VZN č.5/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady 

14. Rôzne 

- Návrh na delimitáciu majetku ukončeného projektu Modernizácia technického vybavenia učební 

ZŠ do správy Základnej školy 

15. Diskusia a interpelácia poslancov 

16. Záver 

 

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

 

Hlasovanie:                                                  za:            7  / Detko, Štefkovičová, Mgr. Režo, Naňo 

                                                                                             Šimon, Martinček, Aschengeschvantner/   

                                                                     proti:        0 

 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

K bodu č.4 Rozpočtové opatrenie obce XV/2022 

 

Ing. Bruchatá, prednostka obecného úradu predložila poslancom  rozpočtové opatrenie č. XV/2022. Toto 

opatrenie schválila starostka obce vo svojej kompetencii. Vysvetlila poslancom jednotlivé zmeny. Informovala 

poslancov, že toto opatrenie schválila starostka obce vo svojej kompetencii. Poslanci vzali toto opatrenie na 

vedomie. 

Starostka obce dala o rozpočtovom opatrení č. XV/2022 hlasovať: 

 

 

Uznesenie č. 14/2022 

 

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 opatrenie č. XV/2022 

 

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

 

Hlasovanie:                                                  za:            7  / Detko, Štefkovičová, Mgr. Režo, Naňo 

                                                                                             Šimon, Martinček, Aschengeschvantner/   

                                                                     proti:        0 

 

                                                                     zdržal sa:  0 

 



 

K bodu č.5  Správy hlavnej kontrolórky z kontrolnej činnosti 

 

Hlavná kontrolórka obce Ing. Hrubá predložila poslancom správy z kontrolnej činnosti. O správach podrobne 

poslancov informovala. V správe č.5/2022 – Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami obce za I. 

polrok 2022 – plnenie rozpočtu k 30.6.2022, neboli zistené žiadne nedostatky. V predloženej správe č. 6/2022  

- Úverová zadlženosť, stav a vývoj dlhu k 30.6.2022.  Následne dala starostka  obce o návrhu hlasovať: 

 

Uznesenie č. 15/2022 

 

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 č.5/2022 – Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami obce za I. polrok 2022 – 

plnenie rozpočtu k 30.6.2022 

- správu č. 4/2022 - č. 6/2022  - Úverová zadlženosť, stav a vývoj dlhu k 30.6.2022  

 

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

 

Hlasovanie:                                                  za:            7  / Detko, Štefkovičová, Mgr. Režo, Naňo 

                                                                                             Šimon, Martinček, Aschengeschvantner/   

                                                                     proti:        0 

 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

K bodu č.6  Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky  na I. polrok 2023 

 

Ing. Hrubá, hlavná kontrolórka obce Prašice predniesla svoj „Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 

I. polrok 2023“. Plán bol zverejnený  na úradnej tabuli obce, na webe, na centrálnej úradnej tabuli /CUET/ 

a taktiež zaslaný poslancom elektronicky. Ing. Hrubá priblížila poslancom návrh plánu a informovala 

o jednotlivých bodoch. Poslanci k návrhu nemali pripomienky. Starostka obce dala o návrhu hlasovať: 

 

Uznesenie č. 16/2022 

 

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

neskorších predpisov 

 

schvaľuje: 

 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky  na I. polrok 2023 

 

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

 

Hlasovanie:                                                  za:            7  / Detko, Štefkovičová, Mgr. Režo, Naňo 

                                                                                             Šimon, Martinček, Aschengeschvantner/   

                                                                     proti:        0 

 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

K bodu č.7 Schválenie harmonogramu zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2023 

 

Starostka obce predniesla   na schválenie harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2023. 

Informovala poslancov, že rokovania obecného zastupiteľstva by sa mali v zmysle zákona 369/1991 Z.z. . 

o obecnom zriadení v znení neskorších zmien konať minimálne štyri krát do roka. Harmonogram obsahuje 

šesť zasadnutí každý párny mesiac , čiže šesť krát do roka. V nepárnych mesiacoch by mali zasadať komisie 



 

obecného zastupiteľstva. Taktiež informovala, že v prípade potreby je možné zastupiteľstvo zvolať hocikedy. 

Poslanci z návrhom harmonogramu súhlasili a tak dala starostka obce dala o ňom hlasovať: 

 

 

 

Uznesenie č. 17/2022 

 

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

neskorších predpisov 

 

schvaľuje: 

 

Harmonogram zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2023 

 

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

 

Hlasovanie:                                                  za:            7  / Detko, Štefkovičová, Mgr. Režo, Naňo 

                                                                                             Šimon, Martinček, Aschengeschvantner/   

                                                                     proti:        0 

 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

K bodu č.8  Návrh na zriadenie ekonomickej komisie  a voľba predsedu ekonomickej komisie  OZ 

 

Starostka predložila poslancom návrh na zriadenie ekonomickej komisie  a voľbu predsedu ekonomickej 

komisie  OZ na základe odporúčania hlavnej kontrolórky obce. V tomto bode hlavná kontrolórka informovala 

o povinných a dobrovoľných komisiách zriadených pri obecnom zastupiteľstve.  Poslanci z návrhom súhlasili. 

Starostka dala o návrhu zriadiť ekonomickú komisiu hlasovať: 

 

Uznesenie č. 18/2022 

 

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

neskorších predpisov 

 

zriaďuje: 

 

Ekonomickej komisie 

 

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

 

Hlasovanie:                                                  za:            7  / Detko, Štefkovičová, Mgr. Režo, Naňo 

                                                                                             Šimon, Martinček, Aschengeschvantner/   

                                                                     proti:        0 

 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

Taktiež v tomto bode programu starostka navrhla za predsedu ekonomickej komisie MUDr. Adriána 

Aschengeschvantnera. O voľbe predsedu ekonomickej komisie dala hlasovať: 

 

 

Uznesenie č. 19/2022 

 

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

neskorších predpisov 

 

 

 



 

volí: 

 

predsedu ekonomickej komisie MUDr. Adriána Aschengeschvantnera 

 

 

 

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

 

Hlasovanie:                                                  za:            7  / Detko, Štefkovičová, Mgr. Režo, Naňo 

                                                                                             Šimon, Martinček, Aschengeschvantner/   

                                                                     proti:        0 

 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

K bodu č.9  Návrh na voľbu členov komisií obecného zastupiteľstva 

 

Starostka predložila poslancom návrhy na schválenie členov jednotlivých komisií nasledovne: 

 

Komisia výstavby, životného prostredia a územného plánovania – predseda Jozef Šimon  

Členovia: Juraj Novotný, Jozef Kišac, Mgr. Ladislav Paluš, Marek Máliš,  

 

Komisia pre ochranu verejného poriadku – predseda Juraj Martinček 

Členovia: Silvia Labudová, Mgr. Martin Režo, Mgr. Jana Režová, Iveta Štefkovičová, Patrik Štefkovič 

 

Komisia kultúry a vzdelávania mládeže – predseda Regína Štefkovičová 

Členovia: Mária Novotná, Ing. Kristína Šmatláková, Marcel Vaňo, Drahoslava Dolinková, Mgr. Renáta 

Miková, Mgr. Jana Režová, Jana Štefkovičová, Mgr. Lýdia Marková 

zapisovateľka: Stanislava Dojčárová 

 

Komisia športu – predseda Mgr. Martin Režo 

Členovia: Juraj Martinček, Jozef Šimon, Peter Detko, Bc. Mária Zachar, Peter Duchoslav, MUDr. 

Adrián Aschengeschvantner,  

Zapisovateľ: Michal Glos 

 

Následne dala starostka hlasovať: 

 

Uznesenie č. 20/2022 

 

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

neskorších predpisov 

 

 

volí: 

 

členov Komisie výstavby, životného prostredia a územného plánovania v zložení Juraj Novotný, Jozef 

Kišac, Mgr. Ladislav Paluš, Marek Máliš,  

Zapisovateľ: Michal Glos 

 

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

 

Hlasovanie:                                                  za:            7  / Detko, Štefkovičová, Mgr. Režo, Naňo 

                                                                                             Šimon, Martinček, Aschengeschvantner/   

                                                                     proti:        0 

 

                                                                     zdržal sa:   0 

 

 



 

Uznesenie č. 21/2022 

 

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

neskorších predpisov 

 

 

volí: 

 

členov Komisie pre ochranu verejného poriadku v zložení Silvia Labudová, Mgr. Martin Režo, Mgr. Jana 

Režová, Iveta Štefkovičová, Patrik Štefkovič 
 

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

 

Hlasovanie:                                                  za:            7  / Detko, Štefkovičová, Mgr. Režo, Naňo 

                                                                                             Šimon, Martinček, Aschengeschvantner/   

                                                                     proti:        0 

 

                                                                     zdržal sa:    0 

  

Uznesenie č. 22/2022 

 

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

neskorších predpisov 

 

volí: 

 

členov Komisie kultúry a vzdelávania mládeže v zložení  Mária Novotná, Ing. Kristína Šmatláková, 

Marcel Vaňo, Drahoslava Dolinková, Mgr. Renáta Miková, Mgr. Jana Režová, Jana Štefkovičová, Mgr. 

Lýdia Marková 

zapisovateľka: Stanislava Dojčárová,  

 

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

 

Hlasovanie:                                                  za:            7  / Detko, Štefkovičová, Mgr. Režo, Naňo 

                                                                                             Šimon, Martinček, Aschengeschvantner/   

                                                                     proti:        0 

 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

Uznesenie č. 23/2022 

 

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

neskorších predpisov 

 

volí: 

 

členov Komisie športu v zložení  : Juraj Martinček, Jozef Šimon, Peter Detko, Bc. Mária Zachar, Peter 

Duchoslav, MUDr. Adrián Aschengeschvantner,  

Zapisovateľ: Michal Glos 

 

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

 

Hlasovanie:                                                  za:            7  / Detko, Štefkovičová, Mgr. Režo, Naňo 

                                                                                             Šimon, Martinček, Aschengeschvantner/   

                                                                     proti:        0 

 

                                                                     zdržal sa:  0 



 

 

 

 

 

 

 

K bodu č.10  Návrh na ustanovenie členov povodňovej komisie a krízového štábu CO obce 

 

Starostka obce informovala poslancov, že v obci je zriadená povodňová komisia a krízový štáb, kde 

predsedom je štatutár obce, podpredsedom jeho zástupca a členovia sú poslanci obecného zastupiteľstva. 

Starostka dala o ustanovení členov hlasovať: 

 

Uznesenie č. 24/2022 

 

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: 

 

a) Ustanovenie členov povodňovej komisie v zložení: predseda Mgr. Karin Šimková, podpredseda 

MUDr. Adrián Aschengeschvantner, členovia: Regína Štefkovičová, Mgr. Martin Režo, Juraj 

Martinček, Jozef Šimon, Peter Detko a Tomáš Naňo 

 

 

b) Ustanovenie členov krízového štábu v zložení: Regína Štefkovičová, predseda Mgr. Karin Šimková, 

podpredseda MUDr. Adrián Aschengeschvantner, členovia: Mgr. Martin Režo, Juraj Martinček, Jozef 

Šimon, Peter Detko a Tomáš Naňo 

 

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

 

Hlasovanie:                                                  za:            7  / Detko, Štefkovičová, Mgr. Režo, Naňo 

                                                                                             Šimon, Martinček, Aschengeschvantner/   

                                                                     proti:        0 

 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

K bodu č.11  Návrh na schválenie VZN č.3/2022 o určení finančných prostriedkov v školách a školských 

zariadeniach zriadených obcou Prašice 

 

Michal Glos predniesol poslancom na schválenie Návrh  VZN č.3/2022 o určení finančných prostriedkov 

v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Prašice. Dôvodom zmeny je zvýšenie cien vo 

finančných pásmach schváleným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 

Zvýšenie je platné od 1.1.2023. Hlavná kontrolórka tiež podrobne informovala poslancov o jednotlivých 

položkách z ktorých sa skladá stravná jednotka. VZN bolo zaslané poslancom v elektronickej podobe, 

zverejnené na úradnej tabuli a taktiež na centrálnej úradnej tabuli /CUET/. Poslanci nemali k VZN žiadne 

pripomienky a starostka dala o návrhu hlasovať: 

 

Starostka dala o ustanovení členov hlasovať: 

 

Uznesenie č. 25/2022 

 

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

neskorších predpisov 

 

schvaľuje: 

 

VZN č.3/2022 o určení finančných prostriedkov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Prašice 



 

 

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

 

Hlasovanie:                                                  za:            7  / Detko, Štefkovičová, Mgr. Režo, Naňo 

                                                                                             Šimon, Martinček, Aschengeschvantner/   

                                                                     proti:        0 

 

                                                                     zdržal sa:  0 

 
K bodu č.12  Návrh na schválenie VZN č.4/2022 o dani z nehnuteľností 

 

Alena Vaváková predniesla poslancom na schválenie návrh VZN č.4/2022 o dani z nehnuteľností. Dôvodom 

zmeny a zvýšenia je dofinancovanie rozpočtu obce. VZN bolo zaslané poslancom v elektronickej podobe, 

zverejnené na úradnej tabuli a taktiež na centrálnej úradnej tabuli /CUET/. V bode programu poslanec Jozef 

Šimon navrhol zmeny:  

- v § 3 bod 1/ písmeno a/ zmeniť z 1 % na 0,75 %  

- v § 3 bod 1/ písmeno b/ zmeniť z 1 % na 0,75 % 

- v § 3 bod 1/ písmeno c/ zmeniť z 0,40 % na 0,45 % 

- v § 3 bod 1/ písmeno e/ zmeniť z 0,3 % na 0,35 %  

- v § 4 bod 1/ písmeno c/ zmeniť sadzbu z 0,7 € /m2 na 1 € /m2  

Poslanci nemali k VZN žiadne pripomienky a starostka dala o návrhu hlasovať: 

 

Starostka dala o návrhu zmien hlasovať: 

 

Uznesenie č. 26/2022 

 

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

neskorších predpisov 

 

schvaľuje: 

 

zmeny v navrhnutom VZN č.4/2022 o dani z nehnuteľností: 

- v § 3 bod 1/ písmeno a/ zmeniť z 1 % na 0,75 %  

- v § 3 bod 1/ písmeno b/ zmeniť z 1 % na 0,75 % 

- v § 3 bod 1/ písmeno c/ zmeniť z 0,40 % na 0,45 % 

- v § 3 bod 1/ písmeno e/ zmeniť z 0,3 % na 0,35 %  

- v § 4 bod 1/ písmeno c/ zmeniť sadzbu z 0,7 € /m2 na 1 € /m2  

 

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

 

Hlasovanie:                                                  za:            7  / Detko, Štefkovičová, Mgr. Režo, Naňo 

                                                                                             Šimon, Martinček, Aschengeschvantner/   

                                                                     proti:        0 

 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

Poslanci nemali k návrhu  VZN už  žiadne pripomienky a starostka dala o doplnenom návrhu hlasovať: 

 

Uznesenie č. 27/2022 

 

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

neskorších predpisov 

 

schvaľuje: 

 

VZN č.4/2022 o dani z nehnuteľností 

 



 

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

 

Hlasovanie:                                                  za:            7  / Detko, Štefkovičová, Mgr. Režo, Naňo 

                                                                                             Šimon, Martinček, Aschengeschvantner/   

                                                                     proti:        0 

 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

K bodu č.13  Návrh na schválenie VZN č.5/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady 

 

Lýdia Miková predniesla poslancom na schválenie Návrh VZN č.5/2022 o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady. VZN bolo zaslané poslancom v elektronickej podobe, zverejnené na 

úradnej tabuli a taktiež na centrálnej úradnej tabuli /CUET/. Poplatok sa zvyšuje na základe nárastu cien 

pohonných hmôt, zvýšenia cien za skládkovanie odpadu, inflácie a ďalších ekonomických ukazovateľov. 

Poslanci po diskusii nemali k VZN žiadne pripomienky a starostka dala o návrhu hlasovať: 

 

Uznesenie č. 28/2022 

 

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

neskorších predpisov 

 

schvaľuje: 

 

VZN č.5/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  

 

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

 

Hlasovanie:                                                  za:            7  / Detko, Štefkovičová, Mgr. Režo, Naňo 

                                                                                             Šimon, Martinček, Aschengeschvantner/   

                                                                     proti:        0 

 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

K bodu č.14 Rôzne  -  Návrh na delimitáciu majetku ukončeného projektu Modernizácia technického 

vybavenia učební 

 

Ing. Katarína Bruchatá predniesla poslancom návrh na delimitáciu majetku ukončeného projektu 

Modernizácia technického vybavenia učební v celkovej výške 100 022,12 €. Majetok sa bude delimitovať 

Základnej škole s materskou školou k 13.12.2022.  Projekt sa realizoval od roku 2017 a aktuálne sa ukončuje.  

Z projektu sa realizovali  stavebné úpravy učebne IKT a knižnice, nákup nábytku, nákup výpočtovej techniky, 

nákup softvéru, licencií a taktiež knižného fondu.  Poslanci po oboznámení skutočností nemali k návrhu 

delimitácie  pripomienky a starostka dala o návrhu hlasovať: 

 

Uznesenie č. 29/2022 

 

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

neskorších predpisov 

 

schvaľuje: 

 

delimitáciu majetku ukončeného projektu Modernizácia technického vybavenia učební v celkovej výške 

100 022,12 € ku dňu 13.12,2022. 

 

 

 

 



 

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

 

Hlasovanie:                                                  za:            7  / Detko, Štefkovičová, Mgr. Režo, Naňo 

                                                                                             Šimon, Martinček, Aschengeschvantner/   

                                                                     proti:        0 

 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

K bodu č.15 Diskusia a interpelácia poslancov 

 

Starostka obce informovala o prebiehajúcich personálnych zmenách. Taktiež informovala poslancov 

o návšteve koordinátorov Plánu obnovy v Nitre u p. Štefánika a p. Slezákov. Rokovania prebehli ohľadne 

možnosti čerpania finančných prostriedkov z plánu obnovy. Podklady budú zaslané Poslancom OZ.  Taktiež 

informovala o pripravovanom stretnutí s Ing. Szabom dopravným projektantom o riešení dopravných značiek 

a dopravných doplnkov na základe podnetov od občanov. 

Poslanci sa v diskusii dohodli na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 19.12.2022 o 17.30.  

 

K bodu č.16  Záver 

 

Starostka obce  poďakovala poslancom za aktívnu účasť na 2. rokovaní OZ, pozvala poslancov na vianočné 

trhy, ktoré sa budú konať dňa 18.12.2022 a toto rokovanie ukončila.  

 

 

 

 

 

 

Ing. Katarína Bruchatá                                                                           Mgr. Karin Šimková 

    prednostka obce                                                                                      starostka  obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

MUDr. Adrián Aschengeschvantner                                  ............................................. 

 

 

 

 

 

Juraj Martinček                                                                  ............................................... 

 

 

 

 

 

Zapisovateľ : Michal Glos 


