
 

 

Zápisnica  
  z Ustanovujúceho rokovania Obecného zastupiteľstva  Obce Prašice, konaného 

dňa 28.11.2022 

 
Prítomní poslanci a hostia podľa prezenčnej listiny  

 

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

 
Program: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

3. Informácia predsedníčky MVK o výsledkoch volieb do obecného zastupiteľstva a výsledku voľby 

starostu obce 

4. Zloženie sľubu novozvolenej starostky obce 

5. Zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva 

6. Vystúpenie starostky obce 

7. Schválenie programu zasadnutia: 

1/ Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie 

2/ Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie 

3/ Zriadenie stálych komisií OZ, voľba predsedov 

4/ Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone   

    funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej členov 

5/ Schválenie poslanca obecného  zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutie      

    zastupiteľstva v súlade s § 12 zákona o obecnom zriadení 

6/ Schválenie poslanca  obecného zastupiteľstva, ktorý bude poverený sobášením v zmysle § 4  

    ods. 1 zákona č.36/2005 Z.z. o rodine 

7/ Slávnostné odovzdanie ocenenia  

8/ Rôzne 

- Žiadosť Eriky Nemešovej o náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku 

9/ Záver 

 

K bodu č.1 Otvorenie zasadnutia 

 

Starostka obce Erika Nemešová privítala poslancov, novozvolených poslancov  obecného zastupiteľstva a 

ostatných prítomných. Keďže sa končí jej volebné obdobie predniesla príhovor, kde zrekapitulovala svoje 

pôsobenie na pozícii starostky obce, poďakovala poslancom, zamestnancom ako aj riaditeľovi školy za dobrú 

spoluprácu. 

 

K bodu č.2 Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

 

Starostka obce poverila vedením zápisnice Michala Glosa a za overovateľov  zápisnice určila Jozefa Šimona 

a Regínu Štefkovičovú 

 
K bodu č .3 Informácia predsedníčky MVK o výsledkoch volieb do obecného zastupiteľstva a výsledku 

voľby starostu 

 

Starostka obce vyzvala p. Eleonóru Šimuneovú, predsedníčku miestnej volebnej komisie, aby oznámila 

výsledky volieb do orgánov samosprávy, ktoré sa konali dňa 29.10.202. Predsedníčka miestnej volebnej 

komisie predniesla správu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy v obci Prašice, kde konštatovala, že za 

poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení nasledovní kandidáti: 

MUDr. Adrián Aschengeschvantner s počtom 668 platných hlasov 

Mgr. Martin Režo  s počtom 367 platných hlasov  

Tomáš Naňo s počtom 362 platných hlasov  

Regína Štefkovičová  s počtom 348 platných hlasov  



 

Juraj Martinček s počtom 338 platných hlasov 

Jozef Šimon s počtom 331 platných hlasov 

Peter Detko s počtom  307 platných hlasov  

 

Za starostku obce bola zvolená Mgr. Karin Šimková s počtom hlasov 481. 

 

K bodu č.4  Zloženie sľubu novozvolenej starostky 

 

Mgr. Karin Šimová, novozvolená starostka obce Prašice zložila zákonom predpísaný sľub a následne jej 

predsedníčka miestnej volebnej komisie odovzdala osvedčenie o zvolení. 

 

K bodu č.5 Zloženie sľubu novozvolených poslancov 

 
Starostka obce  Mgr. Karin Šimková požiadala novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva, aby zložili 

zákonom predpísaný sľub poslanca. Po zložení a podpísaní sľubu  poslancov starostka odovzdala 

novozvoleným poslancom  osvedčenia o zvolení  a zablahoželala im k zvoleniu. 

 

K bodu č.6  Vystúpenie starostky obce 

 

Starostka obce Mgr. Karin Šimková predniesla slávnostný príhovor. Poďakovala sa za prejavenú dôveru, ktorá 

ju nesmierne zaväzuje. Poslancom popriala veľa úspechov v novom volebnom období, taktiež predniesla 

svoje ciele do ďalších  rokov.  

 

K bodu č.7  Schválenie programu zasadnutia 

 

Starostka obce skonštatovala, že Ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zúčastňujú všetci 

novozvolení poslanci, takže je uznášania schopné.  Starostka navrhla, aby sa rokovanie  riadilo ďalej týmto 

programom: 

 

1/ Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie 

2/ Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie 

3/ Zriadenie stálych komisií OZ, voľba predsedov 

4/ Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone      

    funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej členov 

5/ Schválenie poslanca obecného  zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutie  

    zastupiteľstva v súlade s § 12 zákona o obecnom zriadení 

6/ Schválenie poslanca  obecného zastupiteľstva, ktorý bude poverený sobášením v zmysle § 4 ods. 1 zákona 

č.36/2005 Z.z. o rodine 

7/ Slávnostné odovzdanie ocenenia p. Drahoslave Dolinkovej 

8/ Rôzne 

- Žiadosť Eriky Nemešovej o náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku 

9/ Záver 

 

Starostka vyzvala poslancov na  doplnenie programu. Poslanci nemali žiadne pripomienky  a nedoplnili 

žiadny bod programu a  nenavrhli zmeny. Následne dala starostka hlasovať: 

 

 

Uznesenie č. 1/2022 

 

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

neskorších predpisov 

 

 

Schvaľuje:  

 

Program ustanovujúceho rokovania  OZ nasledovne 

 



 

 

1/ Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie 

2/ Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie 

3/ Zriadenie stálych komisií OZ, voľba predsedov 

4/ Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej členov 

5/ Schválenie poslanca obecného  zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutie 

zastupiteľstva v súlade s § 12 zákona o obecnom zriadení 

6/ Schválenie poslanca  obecného zastupiteľstva, ktorý bude poverený sobášením v zmysle § 4 ods. 1 zákona 

č.36/2005 Z.z. o rodine 

7/ Slávnostné odovzdanie ocenenia p. Drahoslave Dolinkovej 

8/ Rôzne 

- Žiadosť o náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku 

9/ Záver 

 

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

 

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

                                                                                            MUDr. Aschengeschvantner, Martinček/   

                                                                     proti:        0 

 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

K bodu č.1 Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie 

 

1. Starostka obce predniesla  návrh na  zloženie mandátovej komisie v zložení: Mgr. Martin Režo,  Peter 

Detko, Jozef Šimon 

 

O predloženom návrhu dala  hlasovať: 

 

Uznesenie č. 2/2022 

 

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

neskorších predpisov 

 

schvaľuje: 

 

mandátovú komisiu v zložení: Mgr. Martin Režo,  Peter Detko, Jozef Šimon 

 

následne starostka obce vyzvala členov mandátovej komisie : 

 

 aby overili doklady o zložení sľubu novozvolenej starostky a novozvolených poslancov 

 aby zistili či nevykonávajú funkciu nezlučiteľnú s funkciou starostu alebo poslanca OZ na základe 

predloženého čestného vyhlásenia 

 podať o výsledku svojich zistení správu ustanovujúcemu OZ 

 

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

 

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

                                                                                            MUDr. Aschengeschvantner, Martinček/   

                                                                     proti:        0 

 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

 

 

 



 

2. Starostka obce predniesla návrh členov Návrhovej komisie v  zložení:  Regína Štefkovičová, MUDr. Adrián 

Aschengeschvantner, Tomáš Naňo 

O návrhu dala starostka hlasovať: 

 

Uznesenie č. 3/2022 

 

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

neskorších predpisov 

 

schvaľuje: 

 

návrhovú komisiu v zložení: Regína Štefkovičová, MUDr. Adrián Aschengeschvantner, Tomáš Naňo 

 

Starostka požiadala členov návrhovej komisie, aby  sledovali priebeh rokovania, predkladané návrhy  a obsah 

diskusie  a aby pripravovali návrhy na uznesení 

 

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

 

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

                                                                                            MUDr. Aschengeschvantner, Martinček/   

                                                                     proti:        0 

 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

3.Starostka obce predniesla návrh členov  Volebnej  komisie v  zložení:  Tomáš Naňo, Peter Detko, Regína 

Štefkovičová. O návrhu dala starostka hlasovať: 

 

Uznesenie č. 4/2022 

 

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 v zložení:   :  Tomáš Naňo, Peter Detko, Regína Štefkovičová 
 

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

 

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

                                                                                            MUDr. Aschengeschvantner, Martinček/   

                                                                     proti:        0 

 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

Starostka požiadala členov Volebnej  komisie, aby  dohliadali na priebeh volieb, v prípade tajného hlasovania 

sčítanie hlasov a aby podali obecnému zastupiteľstvu správu o výsledkoch volieb. 

 

K bodu č.2 Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie 

 

Starostka  vyzvala predsedu mandátovej komisie, aby predložil správu mandátovej komisie, ktorá overila 

zloženie sľubu poslancov a starostky obce a čestné vyhlásenia k nezlučiteľnosti funkcie starostky obce 

a poslancov obecného zastupiteľstva s funkciou starostky a poslanca OZ.  Mandátová komisia overila a 

podpísala  zápisnicu o osvedčení novozvolenej starostky a novozvolených poslancov OZ.  

Obecné zastupiteľstvo prijalo k tomuto bodu nasledovné uznesenie: 

 

 

 



 

Uznesenie č. 5/2022 

 

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 mandátovej komisie o overení zloženia sľubu novozvolenej starostky a novozvolených 

poslancov obecného zastupiteľstva a ich nezlučiteľnosť funkcií 

 

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

 

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

                                                                                            MUDr. Aschengeschvantner, Martinček/   

                                                                     proti:        0 

 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

K bodu č.3 Zriadenie stálych komisií OZ, voľba predsedov 

 

Starostka obce predniesla návrh  na zriadenie stálych komisií OZ a to: 

 

-  Komisiu výstavby, životného prostredia a územného plánovania  

-  Komisiu pre ochranu verejného poriadku  

-  Komisiu kultúry a vzdelávania mládeže  

-  Komisia športu 

 
Starostka dala o  návrhu zriadiť  hore uvedené komisie hlasovať: 

 

 

Uznesenie č. 6/2022 

 

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

neskorších predpisov 

 

zriaďuje: 

 

-  Komisiu výstavby, životného prostredia a územného plánovania  

-  Komisiu pre ochranu verejného poriadku  

-  Komisiu kultúry a vzdelávania mládeže  

-  Komisia športu 
 

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

 

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

                                                                                            MUDr. Aschengeschvantner, Martinček/   

                                                                     proti:        0 

 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

 

Starostka následne dala hlasovať o navrhnutých kandidátoch na predsedov komisií OZ: 

 

 

 

 



 

Uznesenie č.7/2022 

 

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

neskorších predpisov 

 

volí predsedov jednotlivých komisií nasledovne: 

 

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

 

Komisia pre ochranu verejného poriadku – predseda Juraj Martinček 

 

Komisia kultúry a vzdelávania mládeže – predseda Regína Štefkovičová 

 

Komisia športu – Mgr. Martin Režo 
 

 

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

 

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

                                                                                            MUDr. Aschengeschvantner, Martinček/   

                                                                     proti:        0 

 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

K bodu č.4 Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej členov 

 

Starostka predložila návrh na zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane 

verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej členov. 

Za predsedu navrhla Tomáša Naňu a za členov Petra Detku a Regínu Štefkovičovú.  Následne dala hlasovať: 

 

Uznesenie č. 8/2022: 

 

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

neskorších predpisov 

 

Zriaďuje 

 

- komisiu podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií 

verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov 

 

Volí 

- predsedu komisie Tomáš Naňo 

- členov komisie Petra Detku a Regína Štefkovičová 

 

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

 

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

                                                                                            MUDr. Aschengeschvantner, Martinček/   

                                                                     proti:        0 

 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

 

 

 



 

K bodu č.5 Schválenie poslanca obecného  zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutie 

zastupiteľstva v súlade s § 12 zákona o obecnom zriadení 

 

Starostka obce predniesla  návrh na poverenie MUDr. Adriána Aschengeschvantnera zvolávaním a vedením 

zasadnutí OZ v prípadoch podľa §12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta 

zákona č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v súlade s  ods. 1 a 3 § 13b zákona. 

Starostka obce dala o návrhu hlasovať: 

 

Uznesenie č. 9/2022 

 

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

neskorších predpisov 

 

poveruje: 

 

MUDr. Adriána Aschengeschvantnera zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch 

podľa §12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb.  o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

 

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

 

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

                                                                                            MUDr. Aschengeschvantner, Martinček/   

                                                                     proti:        0 

 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

K bodu č.6 Schválenie poslanca  obecného zastupiteľstva, ktorý bude poverený sobášením v zmysle § 4 ods. 

1 zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine 

 

Starostka obce predniesla  návrh na schválenie poslanca  Mgr. Martina Režu, ktorý  bude poverený sobášením 

v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine.  

Starostka obce dala o návrhu hlasovať: 

 

Uznesenie č. 10/2022 

 

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

neskorších predpisov 

 

poveruje: 

 

Mgr. Martina Režu  sobášením v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine 

 

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

 

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

                                                                                            MUDr. Aschengeschvantner, Martinček/   

                                                                     proti:        0 

 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

K bodu č.7  Slávnostné odovzdanie ocenenia Drahoslave Dolinkovej 

 

Starostka  slávnostne odovzdala Cenu starostky obce Drahoslave Dolinkovej, ktorá pôsobila 47 rokov na 

pozícii učiteľky materskej škôlky. Ocenenie schválilo obecné zastupiteľstvo  na 32. rokovaní uznesením č. 

488/2022. Starostka pri odovzdávaní predniesla príhovor a poďakovala pani učiteľke Drahuške Dolinkovej za 

dlhoročnú prácu s deťmi. Následne sa ocenená pani učiteľka podpísala do pamätnej knihy. 



 

 

K bodu č.8  Rôzne - Žiadosť o náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku 

 

Erika Nemešová požiadala poslancov o schválenie žiadosti o náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku za rok 

2022. Starostka dala o predloženom návrhu  hlasovať: 

 

Uznesenie č. 11/2022 

 

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

neskorších predpisov 

 

schvaľuje: 

 

žiadosť starostky obce o náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku za rok 2022 

 

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

 

Hlasovanie:                                                  za:            4  / Detko, Štefkovičová, Naňo 

                                                                                            MUDr. Aschengeschvantner, /   

                                                                     proti:        3   / Mgr.Režo, Šimon,Martinček/ 

 

                                                                     zdržal sa:  0 

 
K bodu č.9  Diskusia, Záver 

 

DO  diskusie sa  nikto neprihlásil. Starostka obce na záver  poďakovala poslancom za účasť na 

Ustanovujúcom  zasadnutí obecného zastupiteľstva a toto zasadnutie ukončila. 

 

 

 

 

Ing. Katarína Bruchatá                                                                           Mgr. Karin Šimková 

prednostka obecného úradu                                                                       starostka  obce 

 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

Regína Štefkovičová                                                                    ............................................. 

 

 

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

 

 

Zapisovateľ : Michal Glos 


