
 

 

 

Zápisnica  
  Z 5. rokovania Obecného zastupiteľstva  obce Prašice, konaného dňa 14.3.2023 

 
 

Prítomní poslanci a hostia podľa prezenčnej listiny  

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

MUDr. Adrián Aschengeschvantner 

Ospravedlnení poslanci : Juraj Martinček 

 

Zvukový záznam zo zasadnutia sa nevyhotovoval. 

 

Program: 

 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu rokovania OZ 

4. Návrh  - Rozpočtové opatrenie obce III/2023 

5. Návrh VZN č. 1/2023 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na 

dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia 

6. Návrh VZN č. 2/2023 o určení výšky finančných príspevkov v školách a školských zariadeniach 

zriadených obcou Prašice  

7. Návrh projektovej dokumentácie:  vodovodná prípojka ATC Duchonka a rozvody vody v ATC 

Duchonka 

8. Diskusia a interpelácia poslancov 

9. 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  5. zasadnutia obecného zastupiteľstva za zúčastňuje 6 poslancov, takže obecné 

zastupiteľstvo je uznášania schopne. 

Starostka obce za overovateľov  zápisnice navrhla poslancov: Peter Detko, MUDr. Adrián 

Aschengeschvantner 

Za zapisovateľa určila Michala Glosa 

Následne dala o návrhu hlasovať: 

 

 

Uznesenie č. 53/2023 

 

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:  Peter Detko, MUDr. Adrián Aschengeschvantner 

 

 

Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/6/4 

 

 

 

 



 

Hlasovanie:                                                  za:            6  / Detko, Štefkovičová, Mgr. Režo, Naňo 

                                                                                             Šimon,  MUDr. Aschengeschvantner/   

                                                                     proti:        0 

 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

K bodu č.3  Schválenie programu zasadnutia 

Starostka informovala poslancov, že pre krátkosť času budú úlohy resp. materiály predložené na najbližšom 

zasadnutí obecného zastupiteľstva a to : správa o úsporách resp. rozpočte  ohľadne energií v Základnej škole 

s materskou školou Prašice pre rok 2023, zoznam projektových dokumentácii, ktoré sú aktuálne resp. ktoré 

neboli zrealizované a správa  o komplet príjmoch a výdavkoch z RO Duchonka. Následne starostka navrhla, 

aby sa rokovanie  riadilo ďalej týmto programom: 

 

Program: 

 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu rokovania OZ 

4. Návrh  - Rozpočtové opatrenie obce III/2023 

5. Návrh VZN č. 1/2023 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na 

dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia 

6. Návrh VZN č. 2/2023 o určení výšky finančných príspevkov v školách a školských zariadeniach 

zriadených obcou Prašice  

7. Návrh projektovej dokumentácie:  vodovodná prípojka ATC Duchonka a rozvody vody v ATC 

Duchonka 

8. Diskusia a interpelácia poslancov 

9. Záver 

Starostka vyzvala poslancov na  doplnenie programu. Poslanci nemali doplňujúci návrh a starostka dala 

hlasovať: 

 

Uznesenie č. 54/2023 

 

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

neskorších predpisov 

 

Schvaľuje:  

 

program 5. rokovania  OZ nasledovne: 

 

Program: 

 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu rokovania OZ 

4. Návrh  - Rozpočtové opatrenie obce III/2023 

5. Návrh VZN č. 1/2023 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na 

dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia 

6. Návrh VZN č. 2/2023 o určení výšky finančných príspevkov v školách a školských zariadeniach 

zriadených obcou Prašice  

7. Návrh projektovej dokumentácie:  vodovodná prípojka ATC Duchonka a rozvody vody v ATC 

Duchonka 

8. Diskusia a interpelácia poslancov 

9. Záver 

 

Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/6/4 



 

 

 

Hlasovanie:                                                  za:            6  / Detko, Štefkovičová, Mgr. Režo, Naňo 

                                                                                             Šimon,  MUDr. Aschengeschvantner/   

                                                                     proti:        0 

 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

K bodu č.4  Návrh  - Rozpočtové opatrenie obce  III/2023 

 

Ing. Bruchatá, prednostka obecného úradu predložila poslancom  rozpočtové opatrenie č. III/2023. Navrhované opatrenie bolo poslancom zaslané aj elektronicky 

s dôvodovou správou. Taktiež vysvetlila poslancom jednotlivé zmeny.  Poslanci po diskusii a vysvetlení jednotlivých položiek  k rozpočtovému opatreniu nemali 

pripomienky. Starostka obce dala o rozpočtovom opatrení č. III/2023 hlasovať po prerokovaní bodov č. 5 a č.6 : 

 

Uznesenie č. 55/2023 

 

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. III/2023 nasledovne 

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. III/2023 - REKAPITULÁCIA   

prijaté k 14.03.2023      

PRÍJMY 

Schválený rozpočet Upravený rozpočet 

Rozpočtové opatrenie 
č.         III/2023          

Zvýšenie                   + 

Rozpočtové 
opatrenie č.      

III/2023       Zníženie                   
- 

ROZPOČET     po 
rozpočtovom 

opatrení                   
č. III/2023 

Bežné 2 106 905,00 2 113 945,00 0,00 0,00 2 113 945,00 

Kapitálové 10 260,00 10 260,00 0,00 0,00 10 260,00 

Finančné operácie 5 650,00 9 445,00 0,00 0,00 9 445,00 

Základná škola - bežné 105 515,00 105 975,00 0,00 0,00 105 975,00 

Základná škola - fin. oper. 1 000,00 14 440,00 0,00 0,00 14 440,00 

CELKOM 2 229 330,00 2 254 065,00 0,00 0,00 2 254 065,00 



 

VÝDAVKY 

Schválený rozpočet Upravený rozpočet 

Rozpočtové opatrenie 
č.         III/2023          

Zvýšenie                   + 

Rozpočtové 
opatrenie č.      

III/2023       Zníženie                   
- 

ROZPOČET     po 
rozpočtovom 

opatrení                   
č. III/2023 

Bežné 825 805,00 826 820,00 16 005,00 585,00 842 240,00 

Kapitálové 10 260,00 10 260,00 1 400,00 0,00 11 660,00 

Finančné operácie 80 610,00 80 610,00 0,00 0,00 80 610,00 

Základná škola - bežné 1 305 050,00 1 329 045,00 1 850,00 26 085,00 1 304 810,00 

Základná škola - kapitálové 7 605,00 3 750,00 0,00 0,00 3 750,00 

CELKOM 2 229 330,00 2 250 485,00 19 255,00 26 670,00 2 243 070,00 

Rozpočet po rozp. opatr. č. III/2023     

Príjmy 2 254 065,00     

Výdavky 2 243 070,00     

Rozdiel: 10 995,00 10 995,00    

Bežný rozpočet:       

Príjmy 2 219 920,00     

Výdavky 2 147 050,00     

Rozdiel: + prebytok 72 870,00     

      

Kapitálový rozpočet:       

Príjmy 10 260,00     

Výdavky 15 410,00     

Rozdiel: - schodok -5 150,00     

      

FO rozpočet:       

Príjmy 23 885,00     

Výdavky 80 610,00     

Rozdiel: - schodok -56 725,00     



 

Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/6/4 

 

Hlasovanie:                                                  za:            6  / Detko, Štefkovičová, Mgr. Režo, Naňo 

                                                                                             Šimon,  MUDr. Aschengeschvantner/   

                                                                     proti:        0 

 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

K bodu č.5  Návrh VZN č. 1/2023 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku 

na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia 

 
Ing. Bruchatá predniesla  návrh VZN č. 1/2023 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a 

prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia. VZN v zmysle legislatívy bolo zverejnené 

na úradnej tabuli. Ing. Bruchatá vysvetlila poslancom zmeny vo VZN ako aj odpovedala na ich dotazy 

a otázky.  Následne dala starostka  obce o návrhu VZN č. 1/2023 o určení výšky finančných prostriedkov 

určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia hlasovať: 

 

Uznesenie č. 56/2023 

 

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. 1/2023 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej 

školy a žiaka školského zariadenia 

 

Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/6/4 

 

Hlasovanie:                                                  za:            6  / Detko, Štefkovičová, Mgr. Režo, Naňo 

                                                                                             Šimon,  MUDr. Aschengeschvantner/   

                                                                     proti:        0 

 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

K bodu č.6  Návrh VZN č. 2/2023 o určení výšky finančných príspevkov v školách a školských zariadeniach 

zriadených obcou Prašice  

 

Michal Glos predniesol poslancom  návrh VZN č. 2/2023 o určení výšky finančných príspevkov v školách 

a školských zariadeniach zriadených obcou Prašice. VZN v zmysle legislatívy bolo zverejnené na úradnej 

tabuli aj na CUET.  Michal Glos informoval poslancov o jedinej zmene vo VZN a to zvýšenie réžií pre 

cudzích a dospelých stravníkov.  Následne dala starostka  obce o návrhu VZN č. 2/2023 o určení výšky 

finančných príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Prašice hlasovať: 

 

Uznesenie č. 57/2023 

 

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. 2/2023 o určení výšky finančných príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou 

Prašice 

 

 

Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/6/4 

 



 

Hlasovanie:                                                  za:            6  / Detko, Štefkovičová, Mgr. Režo, Naňo 

                                                                                             Šimon,  MUDr. Aschengeschvantner/   

                                                                     proti:        0 

 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

K bodu č.7  Návrh projektovej dokumentácie:  vodovodná prípojka ATC Duchonka a rozvody vody v ATC 

Duchonka 

 

Michal Glos predložil poslancom projektové dokumentácie: vodovodná prípojka ATC Duchonka a rozvody 

vody v ATC Duchonka. Poslanci mali k návrhu výhrady a požiadali o dopracovanie tejto projektovej 

dokumentácie. Starostka navrhla tento bod rokovania presunúť na najbližšie rokovanie obecného 

zastupiteľstva. V tomto bode nebolo prijaté žiadne uznesenie 

 

K bodu č.8  diskusia a interpelácia poslancov 

1. Poslanec Šimon požiadal, aby na najbližšom zasadnutí OZ bola zabezpečená účasť riaditeľa 

Základnej školy s materskou školou Prašice. Požiadal o predloženie správy ohľadne podmienok 

nájomnej zmluvy na nebytové priestory /kuchyňa a jedáleň/  medzi ZŠsMŠ Prašice a Môj Domov n.o. 

Poslanci navrhli uznesenie, o ktorom dala starostka hlasovať. 

Uznesenie č. 58/2023 

 

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

neskorších predpisov 

 

ukladá 

 

a) Zabezpečiť účasť štatutára Základnej školy s materskou školou Prašice na najbližšom zasadnutí 

obecného zastupiteľstva; 

b) Pripraviť správu o podmienkach nájomnej zmluvy na nebytové priestory /kuchyňa a jedáleň/  medzi 

ZŠsMŠ Prašice a Môj Domov n.o.; 

c) Pripraviť správu o úsporách resp. rozpočte  ohľadne energií v Základnej škole s materskou školou 

Prašice pre rok 2023. 

 

Zodpovední: Glos Michal 

Termín: najbližšie zasadnutie OZ 

 

Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/6/4 

 

Hlasovanie:                                                  za:            6  / Detko, Štefkovičová, Mgr. Režo, Naňo 

                                                                                             Šimon,  MUDr. Aschengeschvantner/   

                                                                     proti:        0 

 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

2. Jozef Šimon taktiež upozornil na havarijný stav zadnej časti budovy pekárne, kde spadla časť strechy. 

Je potrebné vykonať opravu strechy v prednej časti, aby sa zabránilo zatekaniu a v zadnej časti je 

potrebné demontovať časť stropu, odpratať sutinu a následne navrhnúť riešenie na vybudovanie 

strechy v tejto časti. Poslanci s návrhom súhlasili a prijali nasledovné uznesenie, o ktorom dala 

starostka hlasovať: 

Uznesenie č. 59/2023 

 

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

neskorších predpisov 

 

 



 

ukladá 

 

a) Zabezpečiť sanáciu /opravu/ strechy v prednej časti budovy pekárne; 

b) Zabezpečiť demontáž stropu v zadnej časti budovy pekárne a odvoz drobného stavebného odpadu; 

c) Pripraviť návrh riešenia na vybudovanie /opravu/  strechy v zadnej časti budovy pekárne. 

 

Zodpovední: Glos Michal, stavebná komisia 

Termín: do 30.4.2023 

 

Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/6/4 

 

Hlasovanie:                                                  za:            6  / Detko, Štefkovičová, Mgr. Režo, Naňo 

                                                                                             Šimon,  MUDr. Aschengeschvantner/   

                                                                     proti:        0 

 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

3. Ďalej poslanec Šimon navrhol, aby sa minimálne raz ročne vykonala kontrola budov vo vlastníctve 

obce Prašice. Taktiež, aby sa zistil aktuálny technický stav budov, kde sa vytvorí plán rekonštrukcií 

resp. investícii do týchto budov. Poslanci v tomto bode prijali nasledovné uznesenie:  

Uznesenie č. 60/2023 

 

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

neskorších predpisov 

 

ukladá 

 

d) obhliadku budov vo vlastníctve obce Prašice; 

e) zhodnotenie technického stavu budov vo vlastníctve Prašice; 

f) pripraviť zoznam a plán rekonštrukčných prác resp. investícií do obhliadnutých budov vo vlastníctve 

obce Prašice podľa akútnosti technického stavu. 

 

Zodpovední: stavebná komisia, Glos Michal  

Termín: do 31.5.2023 

 

Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/6/4 

 

Hlasovanie:                                                  za:            6  / Detko, Štefkovičová, Mgr. Režo, Naňo 

                                                                                             Šimon,  MUDr. Aschengeschvantner/   

                                                                     proti:        0 

 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

4. Peter Detko upozornil na neprehľadnosť križovatky na MK Mládežnícka v smere od družstva, kde je 

na parcele č. 1929/15  vysoké krovie a križovatka je nebezpečná. Starostka zabezpečí ostrihanie, resp. 

opílenie tejto dreviny. Taktiež Mgr. Režo upozornil na neprehľadnosť križovatky pri 13. bytovom 

dome, kde zamestnanec obce Glos informoval, že strieborná jedlička bola opílená a bude zabezpečené 

opílenie aj tuje, ktorá bráni vo výhľade. 

 

5. Mgr. Režo sa spýtal v akom stave je riešenie parkovania na verejných priestranstvách. Starostka obce 

odpovedala, že oznam je zverejnený na webe, taktiež bola zaslaná sms občanom a následne bude 

oznam zaslaný aj v papierovej forme za stierače parkujúcich. Starostka taktiež informoval, že sa 

uskutočnilo stretnutie s nájomníkmi bytov a je badateľné, že parkovanie v okolí bytoviek sa zlepšilo. 

Taktiež sa bude riešiť parkovanie pri 10. bytovke na MK Družstevná 

 



 

6. Mgr. Režo sa spýtal v akom štádiu je príprava projektovej dokumentácie ohľadne riešenia dopravnej 

situácie na MK v obci. Starostka odpovedala, že projektant bol chorý, ale už na veciach pracuje. 

Taktiež z diskusie vyplynulo, aby obec kontaktovala štatutára obce Urmince ohľadne používania 

kamerového systému a možnosti využitia pri riešení dopravnej situácie /rýchlosti automobilov/. 

O tejto možnosti poslancov informovala hlavná kontrolórka obce Ing. Hrubá 

 

 

 

K bodu č. 9  Záver 

 

Starostka obce  poďakovala poslancom za účasť na 5. rokovaní OZ a toto rokovanie ukončila.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Katarína Bruchatá                                                                           Mgr. Karin Šimková 

    prednostka obce                                                                                      starostka  obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

Peter Detko                                                                          ............................................. 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

Zapisovateľ : Michal Glos 


