
 

 

Zápisnica  
 z 29. rokovania Obecného zastupiteľstva  Obce Prašice, konaného dňa 30.6.2022 

 

 

Prítomní poslanci a hostia podľa prezenčnej listiny  

Prítomní poslanci : Regína Štefkovičová, Peter Detko, Jozef Šimon, Mgr. Lýdia Marková, Ing. 

Jozef Michalka 

Ospravedlnení poslanci: Pavol Lacika, , Ing. Mária Malinková 

 

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

 
Program: 

 

1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Rozpočtové opatrenia 

4. Schválenie návrhu záverečného účtu 

5. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu 

6. Návrh plánu práce hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2022 

7. Rôzne 

- Návrh zmluvy o dielo na stavebné a udržiavacie práce – MK a spevnené plochy 

- Obchodné verejné súťaže – vyhodnotenie, návrhy 

- Žiadosti o predaj pozemkov žiadateľom 

- Voľby 2022 – určenie obvodu, počtu poslancov a pracovný úväzok starostu obce 

8. Diskusia a interpelácia poslancov 

9. Ukončenie zasadnutia 

 

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

 

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

Konštatovala, že  29. zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zúčastňuje 5 poslancov, takže obecné 

zastupiteľstvo je uznášania schopné.  

Starostka obce za overovateľov  zápisnice navrhla poslancov:  Mgr. Marková, Štefkovičová 

Za zapisovateľa určila Michala Glosa 

Následne dala o návrhu hlasovať. 

 

Uznesenie č. 394/2022 

 

 

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 poslancov:  Mgr. Marková, Štefkovičová  

Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/5/3 

 

Hlasovanie:                                                  za:            5  / Detko, Štefkovičová, Ing. Michalka,  

                                                                                             Šimon, Mgr. Marková/   

                                                                     proti:        0 

 

                                                                     zdržal sa:  0 

 



 

 

K bodu č.2  Schválenie programu zasadnutia 

 

Starostka navrhla, aby sa rokovanie  riadilo ďalej týmto programom: 

 

1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Rozpočtové opatrenia 

4. Schválenie návrhu záverečného účtu 

5. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu 

6. Návrh plánu práce hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2022 

7. Rôzne 

- Návrh zmluvy o dielo na stavebné a udržiavacie práce – MK a spevnené plochy 

- Obchodné verejné súťaže – vyhodnotenie, návrhy 

- Žiadosti o predaj pozemkov žiadateľom 

- Voľby 2022 – určenie obvodu, počtu poslancov a pracovný úväzok starostu obce 

8. Diskusia a interpelácia poslancov 

9. Ukončenie zasadnutia 

 

 

Starostka vyzvala poslancov na  doplnenie programu 29. zasadnutia OZ. Poslanci nemali žiadne pripomienky  

a nedoplnili žiadny bod programu a  nenavrhli zmeny.  

Následne dala starostka obce o návrhu programu  hlasovať. 

 

Uznesenie č. 395/2022 

 

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

neskorších predpisov 

 

Schvaľuje:  

 

Program 29. rokovania  OZ nasledovne: 

 

1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Rozpočtové opatrenia 

4. Schválenie návrhu záverečného účtu 

5. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu 

6. Návrh plánu práce hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2022 

7. Rôzne 

- Návrh zmluvy o dielo na stavebné a udržiavacie práce – MK a spevnené plochy 

- Obchodné verejné súťaže – vyhodnotenie, návrhy 

- Žiadosti o predaj pozemkov žiadateľom 

- Voľby 2022 – určenie obvodu, počtu poslancov a pracovný úväzok starostu obce 

8. Diskusia a interpelácia poslancov 

9. Ukončenie zasadnutia 

 

 

 

Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/5/3 

 

 

Hlasovanie:                                                  za:            5  / Detko, Štefkovičová, Ing. Michalka,  

                                                                                             Šimon, Mgr. Marková/   

                                                                     proti:        0 

 

                                                                     zdržal sa:  0 



 

K bodu č.3 Rozpočtové opatrenia  

 

Ing. Bruchatá predložila poslancom rozpočtové opatrenia č. VII/2022 a VIII/2022. Informovala poslancov, že 

rozpočtové opatrenie č. VII/2022 schválila starostka v rámci svojich kompetencií. Rozpočtové opatrenie 

č.  VIII/2022 budú poslanci schvaľovať na dnešnom zasadnutí.  Jednotlivé opatrenia aj s podrobným popisom 

zmien boli poslancom zaslané elektronicky. Poslanci vzali  opatrenia č. VII/2022 na vedomie. Starostka obce 

dala následne hlasovať o rozpočtových opatreniach: 

 

Uznesenie č. 396/2022 

 

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. VII/2022 

 

 

Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/5/3 

 

Hlasovanie:                                                  za:            5  / Detko, Štefkovičová, Ing. Michalka,  

                                                                                             Šimon, Mgr. Marková/   

                                                                     proti:        0 

 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 397/2022 

 

 

 

 

 

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

neskorších predpisov 

 

Schvaľuje: 

 

rozpočtové opatrenie č. VIII/2022 s nasledovnými zmenami:



 

 

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. VIII/2022 - REKAPITULÁCIA   

      

prijaté k 30.06.2022      

PRÍJMY 

Schválený 
rozpočet Upravený rozpočet 

Rozpočtové opatrenie 
č.         VIII/2022          

Zvýšenie                   + 

Rozpočtové 
opatrenie č.      

VIII/2022       
Zníženie                   

- 

ROZPOČET     po 
rozpočtovom 

opatrení                   
č. VIII/2022 

Bežné 1 815 525,00 1 875 155,00 0,00 0,00 1 875 155,00 

Kapitálové 0,00 372 405,00 4 000,00 0,00 376 405,00 

Finančné operácie 33 955,00 34 395,00 0,00 0,00 34 395,00 

Základná škola - bežné 64 365,00 61 625,00 0,00 0,00 61 625,00 

Základná škola - fin. oper. 125,00 20,00 0,00 0,00 20,00 

CELKOM 1 913 970,00 2 343 600,00 4 000,00 0,00 2 347 600,00 

     2 347 600,00 

      

      

VÝDAVKY 

Schválený 
rozpočet Upravený rozpočet 

Rozpočtové opatrenie 
č.         VIII/2022          

Zvýšenie                   + 

Rozpočtové 
opatrenie č.      

VIII/2022       
Zníženie                   

- 

ROZPOČET     po 
rozpočtovom 

opatrení                   
č. VIII/2022 

Bežné 794 795,00 835 425,00 14 200,00 12 580,00 837 045,00 

Kapitálové 10 260,00 44 085,00 12 300,00 0,00 56 385,00 

Finančné operácie 84 520,00 84 520,00 0,00 0,00 84 520,00 

Základná škola - bežné 1 022 540,00 1 053 005,00 80,00 80,00 1 053 005,00 

Základná škola - kapitálové 1 855,00 1 535,00 0,00 0,00 1 535,00 



 

CELKOM 1 913 970,00 2 018 570,00 26 580,00 12 660,00 2 032 490,00 

     2 032 490,00 

      

Rozpočet po rozp. opatr. č. VIII/2022     

Príjmy 2 347 600,00     

Výdavky 2 032 490,00     

Rozdiel: 315 110,00 315 110,00    

    315 110,00       

      

Bežný rozpočet:       

Príjmy 1 936 780,00     

Výdavky 1 890 050,00     

Rozdiel: + prebytok 46 730,00     

      

Kapitálový rozpočet:       

Príjmy 376 405,00     

Výdavky 57 920,00     

Rozdiel: + prebytok 318 485,00     

      

FO rozpočet:       

Príjmy 34 415,00     

Výdavky 84 520,00     

Rozdiel: - schodok -50 105,00     



 

Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/5/3 

 

Hlasovanie:                                                  za:            5  / Detko, Štefkovičová, Ing. Michalka,  

                                                                                             Šimon, Mgr. Marková/   

                                                                     proti:        0 

 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

 

K bodu č.4 -  Schválenie návrhu záverečného účtu a K bodu č.5 - Stanovisko hlavnej kontrolórky obce 

k záverečnému účtu 

 

Prednostka obecného úradu Ing. Bruchatá predložila na schválenie návrh záverečného účtu obce za rok 2021 

a oboznámila s celoročným hospodárením obce.  Vzhľadom na prebytok rozpočtového hospodárenia obce vo 

výške 114.196,75 € odporučila  použiť  túto čiastku  na tvorbu rezervného fondu opráv. Poslanci nemali 

k predloženému návrhu záverečného účtu žiadne pripomienky. K predloženému záverečného účtu obce 

predložila  hlavná kontrolórka obce stanovisko, v ktorom odporučila schváliť záverečný účet a celoročné 

hospodárenie bez výhrad. Následne dala starostka obce hlasovať 

 

Uznesenie č. 398/2022 

 

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: 

 

Stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu Záverečnému účtu Obce Prašice  za r. 2021. 

 

schvaľuje: 

 

a) Návrh Záverečného účtu Obce Prašice výrokom: ,,celoročné hospodárenie sa schvaľuje 

bez výhrad“   

b) Krytie schodku kapitálového rozpočtu vo výške 122.896,38 EUR prebytkom bežného 

rozpočtu 

c) Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2021 na tvorbu rezervného fondu 

vo výške 235.452,97 EUR. 
 

Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/5/3 

 

Hlasovanie:                                                  za:            5  / Detko, Štefkovičová, Ing. Michalka,  

                                                                                             Šimon, Mgr. Marková/   

                                                                     proti:        0 

 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

 

 

K bodu č.6 -  Návrh plánu práce hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2022 

 

 

Starostka obce predložila poslancom návrh plánu práce hlavnej kontrolórky obce Prašice na II. polrok 2022. 

Poslanci s návrhom súhlasili. Následne dala starostka  obce o návrhu hlasovať: 

 

 

 

 



 

Uznesenie č. 399/2022 

 

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

neskorších predpisov 

 

schvaľuje: 

 

- Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Prašice  na II.  polrok 2022. 
 

 

 

Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/5/3 

 

Hlasovanie:                                                  za:            5  / Detko, Štefkovičová, Ing. Michalka,  

                                                                                             Šimon, Mgr. Marková/   

                                                                     proti:        0 

 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

K bodu č.7  -  Rôzne - Návrh zmluvy o dielo na stavebné a udržiavacie práce – MK a spevnené plochy 

 

Starostka obce predložila poslancom „Návrh zmluvy o dielo na stavebné a udržiavacie práce – MK 

a spevnené plochy“, ktorá je výsledkom ukončeného verejného obstarávania. O priebehu verejného 

obstarávania informoval Michal Glos.   Starostka dala následne hlasovať: 

 

Uznesenie č.400/2022 

 

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: 

 

- výsledok verejného obstarávania na stavebné práce: “Stavebné úpravy a udržiavacie práce  - 

miestne komunikácie a spevnené plochy /rekonštrukcia/ 

 

Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/5/3 

 

Hlasovanie:                                                  za:            5  / Detko, Štefkovičová, Ing. Michalka,  

                                                                                             Šimon, Mgr. Marková/   

                                                                     proti:        0 

 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

Uznesenie č.401/2022 

 

 

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

neskorších predpisov 

 

schvaľuje : 

 

- zmluvu o dielo na stavebné práce: “Stavebné úpravy a udržiavacie práce  - miestne komunikácie 

a spevnené plochy /rekonštrukcia/ medzi obcou Prašice a spoločnosťou COLAS Slovakia a.s., 

Orešianska 3168/7, Trnava v celkovej výške 189 200,02 EUR. 

 

 

 



 

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

 

Hlasovanie:                                                  za:            5  / Detko, Štefkovičová, Ing. Michalka,  

                                                                                             Šimon, Mgr. Marková/   

                                                                     proti:        0 

 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

K bodu č.7 – Rôzne - Obchodné verejné súťaže – vyhodnotenie, návrhy 

 

1. Michal Glos informoval poslancov o výsledku obchodnej verejnej súťaže a to pozemok parcela č. 2582/83 

o výmere 13 662 m2 v kat. území obce Prašice. Informoval, že do súťaže sa nikto neprihlásil a navrhuje, aby 

sa súťaž vyhlásila znovu.  Poslanci vzali informáciu na vedomie a starostka obce dala hlasovať : 
 

Uznesenie č. 402/2022 

 

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: 

 

Informáciu o výsledku obchodnej verejnej súťaže a to pozemok parcela č. 2582/83 o výmere 13 662 m2 v kat. 

území obce Prašice. 

 

Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/5/3 

 

Hlasovanie:                                                  za:            5  / Detko, Štefkovičová, Ing. Michalka,  

                                                                                             Šimon, Mgr. Marková/   

                                                                     proti:        0 

 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

2. Starostka obce  predložila návrh  na vyhlásenie  zámeru, spôsobu a podmienok predaja nehnuteľného 

majetku vo vlastníctve obce Prašice a to pozemok parcela č. 2582/83 o výmere 13 662 m2 v kat. území obce 

Prašice. Spôsob navrhuje použiť par. 9a odst. 1 písm. a) zákona 138/1991  z.z. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov. Taktiež predkladá podmienky obchodnej verejnej súťaže, kde hlavným kritériom bude 

výška predloženej kúpnej ceny. Poslanci z návrhom súhlasili a starostka obce dala o návrhu hlasovať : 
 

Uznesenie č. 403/2022 

 

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

neskorších predpisov 

 

Schvaľuje: 

 

a/ zámer predaja nehnuteľného majetku obce Prašice a to pozemok parcela č. 2582/83 o výmere 13 662 m2 

v kat. území obce Prašice. 

 

b/ spôsob predaja nehnuteľného majetku obce a to pozemok parcela č. 2582/83 o výmere 13 662 m2 v kat. 

území obce Prašice v zmysle § 9a odst. 1 písm. a zákona 138/1991  z.z. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov vyhlásením obchodnej verejnej súťaže 

 

c/ podmienky predaja nehnuteľného majetku  obce Prašice a to pozemok parcela č. 2582/83 o výmere 13 662 

m2 v kat. území obce Prašice, kde hlavným kritériom bude výška predloženej kúpnej ceny 

 

 

 



 

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

 

Hlasovanie:                                                  za:            5  / Detko, Štefkovičová, Ing. Michalka,  

                                                                                             Šimon, Mgr. Marková/   

                                                                     proti:        0 

 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

3. Michal Glos  predložil vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže v zmysle par. 9a odst. 1 písm. a) zákona 

138/1991  Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a to na prenájom časti budovy Obecného úradu  

/66,46 m2/ nachádzajúcej sa v kat. územie Prašice, okres Topoľčany, zapísanej na LV č. 1526.  /s.č. 142/  

a taktiež návrh nájomnej zmluvy. Poslanci  vzali výsledok na vedomie a starostka obce dala o návrhu 

hlasovať: 
 

Uznesenie č. 404/2022 

 

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: 

 

vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže 3/2022 v zmysle par. 9a odst. 1 písm. a) zákona 138/1991  Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov a to na prenájom budovy Obecného úradu  /66,46 m2/ 

nachádzajúcej sa v kat. územie Prašice, okres Topoľčany, zapísanej na LV č. 1526.  /s.č. 142/   

 

Schvaľuje: 

 

nájomnú zmluvu na prenájom časti budovy Obecného úradu  /66,46 m2/ nachádzajúcej sa v kat. územie 

Prašice, okres Topoľčany, zapísanej na LV č. 1526.  /s.č. 142/ medzi obcou Prašice  a Michaelou Bartovou, 

1.mája 195/193, 956 22 Prašice na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže 3/2022. 

 

Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/5/4 

 

Hlasovanie:                                                  za:            5  / Detko, Štefkovičová, Ing. Michalka,  

                                                                                             Šimon, Mgr. Marková/   

                                                                     proti:        0 

 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

 

 

K bodu č.7 – Rôzne - Žiadosti o predaj pozemkov žiadateľom 

 

1. Starostka obce predložila poslancom návrh GP č. 48243337-099/2022 o vysporiadaní pozemkov medzi 

Obcou Prašice a Lindou Okšovou, Slnečná 356, Prašice. Jedná sa o parcele č. 110/3, 107, 113 a 114. Poslanci 

s návrhom súhlasili.  Následne dala starostka  obce hlasovať: 

 

Uznesenie č. 405/2022 

 

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: 

 

návrh GP č. 48243337-099/2022 o vysporiadaní pozemkov medzi Obcou Prašice a Lindou Okšovou, Slnečná 

356, Prašice. Jedná sa o parcele č. 110/3, 107, 113 a 114. Poslanci s návrhom súhlasili. 

 



 

Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/5/3 

 

Hlasovanie:                                                  za:            5  / Detko, Štefkovičová, Ing. Michalka,  

                                                                                             Šimon, Mgr. Marková/   

                                                                     proti:        0 

 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

2. 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 a doplnkov a uzatvorenie kúpno-zámennej zmluvy  pre 

Janettu Kučerovú, rod. Kučerovú, nar. 23.11.1972,   trvale bytom Agátová 2227, 955 01 Topoľčany a to  

podľa registra CKN ako parc. č. 2582/2 t.t.p. vo výmere 10 921 m2, ktorej je predávajúci výlučným 

vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 48243337-104/2022 ide o novozakreslené parc. č. 

2582/88 t.t.p. vo výmere 20 m2, 2582/89 t.t.p. vo výmere 30 m2 a 2582/90 t.t.p. vo výmere 5 m2, ktoré obec  

odpredáva a zamieňa za novovzniknuté parcele  2582/91 t.t.p. vo výmere 25 m2 a 2582/92 t.t.p. vo výmere 14 

m2   za cenu v zmysle znaleckého posudku, čo predstavuje čiastku po vysporiadaní – zámene 197  €. 

Predmetný pozemok tvorí priľahlý pozemok k pozemku  vo vlastníctve nadobúdateľov a tento svojim 

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

hlasovať: 

 

Uznesenie č. 406/2022 

 

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 a 

doplnkov a uzatvorenie kúpno-zámennej zmluvy  pre Janettu Kučerovú, rod. Kučerovú, nar. 23.11.1972,   

trvale bytom Agátová 2227, 955 01 Topoľčany a to  podľa registra CKN ako parc. č. 2582/2 t.t.p. vo výmere 

10 921 m2, ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 48243337-

104/2022 ide o novozakreslené parc. č. 2582/88 t.t.p. vo výmere 20 m2, 2582/89 t.t.p. vo výmere 30 m2 a 

2582/90 t.t.p. vo výmere 5 m2, ktoré obec  odpredáva a zamieňa za novovzniknuté parcele  2582/91 t.t.p. vo 

výmere 25 m2 a 2582/92 t.t.p. vo výmere 14 m2   za cenu v zmysle znaleckého posudku, čo predstavuje 

čiastku po vysporiadaní – zámene 197  €. Predmetný pozemok tvorí priľahlý pozemok k pozemku  vo 

vlastníctve nadobúdateľov a tento svojim umiestnením a využitím tvorí nedeliteľný celok so stavbou hlavnou 

 

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

 

Hlasovanie:                                                  za:            5  / Detko, Štefkovičová, Ing. Michalka,  

                                                                                             Šimon, Mgr. Marková/   

                                                                     proti:        0 

 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

 

3. 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 a uzatvorenie kúpnej zmluvy pre Igora Jonáška, rod. 

Jonáška, nar. 4.5.1965, trvale bytom M.A.Bazovského  2355, 955 01 T opoľčany  a to  podľa registra CKN 

ako parc. č. 3548/1 ost. plocha vo výmere 46 750  m2 , ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 

1/1 a podľa vypracovaného GP č. 48243337-33/2022 ide o novozakreslenú parc. č. 3548/357 ost.plocha vo 

výmere 269 m2, ktorú obec  odpredáva  za cenu v zmysle znaleckého posudku, čo predstavuje čiastku 3300 €. 

Predmetný pozemok tvorí priľahlý pozemok k pozemku  vo vlastníctve nadobúdateľov a tento svojim 

umiestnením a využitím tvorí nedeliteľný celok so stavbou hlavnou. Poslanci  s návrhom súhlasili a starostka 

obce dala o návrhu hlasovať: 

 

 



 

Uznesenie č. 407/2022 

 

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 

a uzatvorenie kúpnej zmluvy pre Igora Jonáška, rod. Jonáška, nar. 4.5.1965, trvale bytom M.A.Bazovského  

2355, 955 01 Topoľčany  a to  podľa registra CKN ako parc. č. 3548/1 ost. plocha vo výmere 46 750  m2 , 

ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 48243337-33/2022 ide 

o novozakreslenú parc. č. 3548/357 ost.plocha vo výmere 269 m2, ktorú obec  odpredáva  za cenu v zmysle 

znaleckého posudku, čo predstavuje čiastku 3300 €. Predmetný pozemok tvorí priľahlý pozemok k pozemku  

vo vlastníctve nadobúdateľov a tento svojim umiestnením a využitím tvorí nedeliteľný celok so stavbou 

hlavnou 

 

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

 

Hlasovanie:                                                  za:            5  / Detko, Štefkovičová, Ing. Michalka,  

                                                                                             Šimon, Mgr. Marková/   

                                                                     proti:        0 

 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

K bodu č.7-  Rôzne Voľby 2022 – určenie obvodu, počtu poslancov a pracovný úväzok starostu obce 

 

Starostka na základe skutočnosti, že bol vyhlásený termín konania komunálnych volieb uviedla, že obec má 

povinnosť prijať k voľbám uznesenia o počte volebných obvodov, počte volených poslancov, úväzku starostu 

obce na ďalšie funkčné obdobie a povinnosti zverejnenia údajov týkajúcich sa volieb na úradnej tabuli. 

Navrhla jeden volebný obvod, 7 poslancov a úväzok starostu 100%. Následne dala hlasovať:  

 

Uznesenie č. 408/2022 

 

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

neskorších predpisov 

 

určuje: 

 

v súlade s § 11 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie: 2022 - 2026 počet poslancov Obecného 

zastupiteľstva obce Prašice : 7. 
 

Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/5/3 

 

Hlasovanie:                                                  za:            5  / Detko, Štefkovičová, Ing. Michalka,  

                                                                                             Šimon, Mgr. Marková/   

                                                                     proti:        0 

 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uznesenie č. 409/2022 

 

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

neskorších predpisov 

 

určuje: 

 

v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie: 2022 - 2026 rozsah výkonu funkcie starostu obce 

Prašice takto : 100 % úväzok. 

 

Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/5/3 

 

Hlasovanie:                                                  za:            5  / Detko, Štefkovičová, Ing. Michalka,  

                                                                                             Šimon, Mgr. Marková/   

                                                                     proti:        0 

 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

Uznesenie č. 410/2022 

 

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

neskorších predpisov 

 

určuje: 

 

pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva obce Prašice konané dňa 29.októbra 2022 jeden volebný obvod, 

v ktorom sa bude voliť 7 poslancov obecného zastupiteľstva a to na základe § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 

Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do 

orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov, ktoré bolo uverejnené v 

Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod č. 209 /2022. Z. z.  

 

Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/5/3 

 

Hlasovanie:                                                  za:            5  / Detko, Štefkovičová, Ing. Michalka,  

                                                                                             Šimon, Mgr. Marková/   

                                                                     proti:        0 

 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

Uznesenie č. 411/2022 

 

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

neskorších predpisov 

 

žiada: 

 

obecný úrad zverejniť na úradnej tabuli obce Prašice a na webovom sídle obce www.prasice.sk v súlade s § 

166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov uznesenie, ktorým obecné zastupiteľstvo určilo pre voľby 7 poslancov 

Obecného zastupiteľstva obce Prašice konané dňa 29. októbra 2022 jeden volebný obvod. 

 

 

 

 

 



 

Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/5/3 

 

Hlasovanie:                                                  za:            5  / Detko, Štefkovičová, Ing. Michalka,  

                                                                                             Šimon, Mgr. Marková/   

                                                                     proti:        0 

 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

K bodu č. 8  Diskusia a interpelácia poslancov 

 
V diskusii vystúpil Jozef Šimon, kde požiadal o pokosenie parcele č. 2582/83 v k.u. Prašice.  

Starostka prisľúbila zabezpečiť pokosenie resp. zmulčovanie tejto  zaburinenej plochy. 

 

 
K bodu č.9 Záver 

 

Starostka obce  poďakovala poslancom za účasť na 29. rokovaní OZ a  rokovanie ukončila. 

 

 

 

 

 

       Ing. Katarína Bruchatá                                                                           Erika Nemešová 

    prednostka obecného úradu                                                                        starostka  obce 
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