
 

 

Zápisnica  
 z 33. rokovania Obecného zastupiteľstva  Obce Prašice, konaného dňa 10.11.2022 

 

 

Prítomní poslanci a hostia podľa prezenčnej listiny  

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

Jozef Michalka,  Ing. Mária Malinková, Pavol Lacika 

Ospravedlnení poslanci :  
 

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

 
Program: 

 

1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Rozpočtové opatrenie obce 

4. Rôzne 

- Návrh na zápis do obecnej kroniky 

- Návrh na odpredaj pozemkov žiadateľom 

- Návrh ZŠsMŠ o dofinancovanie príspevku na cestovné pre žiakov z ulice Okšovská 

5. Diskusia a interpelácia poslancov 

6. Ukončenie zasadnutia 

 

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

 

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

Konštatovala, že  33. zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zúčastňuje 7 poslancov, takže obecné 

zastupiteľstvo je uznášania schopné.  

Starostka obce za overovateľov  zápisnice navrhla poslancov: Regína Štefkovičová, Peter Detko 

Za zapisovateľa určila Michala Glosa 

Následne dala o návrhu hlasovať. 

 

Uznesenie č. 489/2022 

 

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:  Regína Štefkovičová, Peter Detko 

 

 

 

 

 

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

 

Hlasovanie:                                                  za:            7  / Detko, Štefkovičová, Ing. Michalka, Lacika 

                                                                                             Šimon, Mgr. Marková, Ing. Malinková/   

                                                                     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 opatrenie obce 

4. Rôzne 

- Návrh na zápis do obecnej kroniky 

- Návrh na odpredaj pozemkov žiadateľom 

- Návrh ZŠsMŠ o dofinancovanie príspevku na cestovné pre žiakov z ulice Okšovská 

5. Diskusia a interpelácia poslancov 

6. Ukončenie zasadnutia 

 

Starostka vyzvala poslancov na  doplnenie programu 33. zasadnutia OZ. Poslanci nemali žiadne pripomienky  

a nedoplnili žiadny bod programu a  nenavrhli zmeny.  

Následne dala starostka obce o návrhu programu  hlasovať. 

 

Uznesenie č. 490/2022 

 

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

neskorších predpisov 

 

Schvaľuje:  

Program 33. rokovania  OZ nasledovne: 

 

1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Rozpočtové opatrenie obce 

4. Rôzne 

- Návrh na zápis do obecnej kroniky 

- Návrh na odpredaj pozemkov žiadateľom 

- Návrh ZŠsMŠ o dofinancovanie príspevku na cestovné pre žiakov z ulice Okšovská 

5. Diskusia a interpelácia poslancov 

6. Ukončenie zasadnutia 

 

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

 

Hlasovanie:                                                  za:            7  / Detko, Štefkovičová, Ing. Michalka, Lacika 

                                                                                             Šimon, Mgr. Marková, Ing. Malinková/   

                                                                     proti:        0 

 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

K bodu č.3 Rôzne - Rozpočtové opatrenia obce 

 

Ing. Bruchatá predložila poslancom rozpočtové opatrenie č. XIV/2022. Informovala poslancov o jednotlivých 

zmenách a posunoch. Opatrenie aj s podrobným popisom zmien bolo poslancom zaslané elektronicky. 

Poslanci nemali pripomienky. Starostka obce dala následne hlasovať o rozpočtovom opatrení: 

 

Uznesenie č. 491/2022 

 

 

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. XIV/2022 s nasledovnými zmenami: 



 

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. XIV/2022 - REKAPITULÁCIA   

      

prijaté k 10.11.2022      

PRÍJMY 

Schválený 
rozpočet Upravený rozpočet 

Rozpočtové opatrenie 
č.         XIV/2022          

Zvýšenie                   + 

Rozpočtové 
opatrenie č.      

XIV/2022       
Zníženie                   

- 

ROZPOČET     po 
rozpočtovom 

opatrení                   
č. XIV/2022 

Bežné 1 815 525,00 1 932 885,00 7 105,00 0,00 1 939 990,00 

Kapitálové 0,00 404 405,00 16 500,00 0,00 420 905,00 

Finančné operácie 33 955,00 34 510,00 0,00 0,00 34 510,00 

Základná škola - bežné 64 365,00 66 880,00 0,00 0,00 66 880,00 

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

CELKOM 1 913 970,00 2 438 700,00 23 605,00 0,00 2 462 305,00 

     2 462 305,00 

      

      

VÝDAVKY 

Schválený 
rozpočet Upravený rozpočet 

Rozpočtové opatrenie 
č.         XIV/2022          

Zvýšenie                   + 

Rozpočtové 
opatrenie č.      

XIV/2022       
Zníženie                   

- 

ROZPOČET     po 
rozpočtovom 

opatrení                   
č. XIV/2022 

Bežné 794 795,00 857 285,00 15 185,00 9 970,00 862 500,00 

Kapitálové 10 260,00 311 795,00 9 950,00 0,00 321 745,00 

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

Základná škola - bežné 1 022 540,00 1 077 460,00 0,00 0,00 1 077 460,00 

Základná škola - kapitálové 1 855,00 4 835,00 0,00 0,00 4 835,00 

CELKOM 1 913 970,00 2 335 895,00 25 135,00 9 970,00 2 351 060,00 



 

     2 351 060,00 

      

Rozpočet po rozp. opatr. č. XIV/2022     

Príjmy 2 462 305,00     

Výdavky 2 351 060,00     

Rozdiel: 111 245,00 111 245,00    

    111 245,00       

      

Bežný rozpočet:       

Príjmy 2 006 870,00     

Výdavky 1 939 960,00     

Rozdiel: + prebytok 66 910,00     

      

Kapitálový rozpočet:       

Príjmy 420 905,00     

Výdavky 326 580,00     

Rozdiel: + prebytok 94 325,00     

      

FO rozpočet:       

Príjmy 34 530,00     

Výdavky 84 520,00     

Rozdiel: - schodok -49 990,00     
 

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

 

Hlasovanie:                                                  za:            7  / Detko, Štefkovičová, Ing. Michalka, Lacika 

                                                                                             Šimon, Mgr. Marková, Ing. Malinková/   

                                                                     proti:        0 

 

                                                                     zdržal sa:  0 



 

 

K bodu č.4 - Rôzne -  Návrh na zápis do obecnej kroniky 

 

Stanislava Dojčarová predložila návrh na zápis do obecnej kroniky za roky 2018 a 2017. Podrobný zápis 

dostali poslanci elektronicky a so zápisom súhlasili. Starostka dala následne hlasovať: 

 

Uznesenie č. 492/2022 

 

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

neskorších predpisov 

 

Schvaľuje: 

 

- Zápis do Obecnej kroniky Prašice pre roky 2017 a 2018 

 

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

 

Hlasovanie:                                                  za:            7  / Detko, Štefkovičová, Ing. Michalka, Lacika 

                                                                                             Šimon, Mgr. Marková, Ing. Malinková/   

                                                                     proti:        0 

 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

K bodu č.4 - Rôzne Návrh na odpredaj pozemkov žiadateľom 

 

Starostka predložila poslancom na schválenie zámer a spôsob predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve 

obce Prašice spôsobom hodným osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zák. SNR č. 138/1991 Zb. o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov pre Dušana Kopernického, rod. Kopernického, nar. 23.6.1962 

a manž.  Ing. Eriku Kopernickú, rod. Pohánkovú, nar. 1.7.1963,   trvale bytom Práznovce 338, 955 01 

Práznovce a to  podľa registra CKN ako parc. č. 3552/1 t.t.p. vo výmere 9040  m2, ktorej je predávajúci 

výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 48243337-167/2022 ide o novozakreslenú 

parc. č. 3552/16  t.t.p.  vo výmere 106 m2, ktorú obec  odpredáva  za cenu v zmysle znaleckého posudku č. 

319/2022, čo predstavuje čiastku 1300 €.   

Osobitný zreteľ spočíva:  

Pozemok sa nachádza v RO Duchonka, pre obec je nevyužiteľný. Na pozemku nie je možné budovať 

samostatne stojace stavby a žiadatelia sa o pozemok riadne starajú a užívajú ho. Pozemok je bezprostredne 

priľahlý k pozemku  a chate, ktoré žiadatelia vlastnia a užívajú. Starostka obce dala o návrhu hlasovať: 
 

Uznesenie č. 493/2022 

 

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

neskorších predpisov 

 

Schvaľuje: 

 

zámer a spôsob predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Prašice spôsobom hodným osobitného 

zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov pre 

Dušana Kopernického, rod. Kopernického, nar. 23.6.1962 a manž.  Ing. Eriku Kopernickú, rod. Pohánkovú, 

nar. 1.7.1963,   trvale bytom Práznovce 338, 955 01 Práznovce a to  podľa registra CKN ako parc. č. 3552/1 

t.t.p. vo výmere 9040  m2, ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného 

GP č. 48243337-167/2022 ide o novozakreslenú parc. č. 3552/16  t.t.p.  vo výmere 106 m2, ktorú obec  

odpredáva  za cenu v zmysle znaleckého posudku č. 319/2022, čo predstavuje čiastku 1300 €.   

Osobitný zreteľ spočíva:  

Pozemok sa nachádza v RO Duchonka, pre obec je nevyužiteľný. Na pozemku nie je možné budovať 

samostatne stojace stavby a žiadatelia sa o pozemok riadne starajú a užívajú ho. Pozemok je bezprostredne 

priľahlý k pozemku  a chate, ktoré žiadatelia vlastnia a užívajú 

 



 

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

 

Hlasovanie:                                                  za:            7  / Detko, Lacika, Ing. Malinková, Šimon 

                                                                                             Štefkovičová, Ing. Michalka, Mgr. Marková/   

                                                                     proti:        0 

 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

K bodu č.9 -  Návrh na dofinancovanie príspevku na cestovné pre žiakov ZŠsMŠ  

 

Starostka obce predložila poslancom žiadosť ZŠsMŠ o príspevok na cestovné pre dochádzajúcich žiakov 

z Duchonky a ulíc Novosvetská a Okšovská. Jedná sa o príspevok schválený OZ na 30. zasadnutí, kde tento 

bol schválený pre  6 žiakov vo výške 0,4 EUR/žiak/deň a následne  dnešný návrh je pre celkový počet detí 8. 

Dve deti navštevujú škôlku a to povinnú predškolskú dochádzku. S návrhom poslanci súhlasili. Následne dala 

starostka  obce o návrhu hlasovať: 

 

Uznesenie č.494/2022 

 

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

neskorších predpisov 

 

schvaľuje: 

 

- príspevok na cestovné pre dochádzajúcich 8 žiakov a predškolákov z Duchonky a ulíc 

Novosvetská a Okšovská vo výške 0,40 EUR/žiak/deň 

 

 

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

 

Hlasovanie:                                                  za:            7  / Detko, Štefkovičová, Ing. Michalka,  

                                                                                             Šimon, Mgr. Marková, Lacika, Ing. Malinková/   

                                                                     proti:        0 

 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

 

 

K bodu č. 10  Diskusia a interpelácia poslancov 

 
V diskusii Ing. Malinková poprosila o odpratanie stavebného odpadu vzniknutého pri výstavbe chodníka 

k cintorínu. Mgr. Marková poďakovala za poskytnutie priestorov zasadačky pri vyplácaní dividend pre 

urbárnikov v  obci. Starostka obce prisľúbila, že zabezpečí odpratanie stavebného odpadu na cintorínskej 

ulici. Starostka obce pozvala poslancov na akt kladenia vencov pri príležitosti 104. výročia ukončenia  

1. svetovej vojny, ktorý sa bude konať 11. 11. 2022 o 11,11 hod. pri pomníku padlých v 1. a 2. svetovej vojne. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

K bodu č.11 Záver 

 

Starostka obce poďakovala poslancom  za účasť na poslednom  33. zasadnutí obecného zastupiteľstva 

v tomto volebnom období, za ich  aktivitu, dobrú spoluprácu, nevšednú ústretovosť, obetavosť  a veľmi dobré 

pracovné vzťahy, ktoré vládli počas celého volebného obdobia. Do ďalšieho života popriala všetkým hlavne 

veľa zdravia, osobných a pracovných úspechov. Poslancom, ktorí sa rozhodli kandidovať v ďalšom volebnom 

období popriala veľa úspechov a tvorivých síl. 

Zároveň  oznámila, že Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva sa bude konať 28. novembra 2022.  

 

 

 

 

 

       Ing. Katarína Bruchatá                                                                           Erika Nemešová 

    prednostka obecného úradu                                                                        starostka  obce 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

Zapisovateľ : Michal Glos 


