
Obec Prašice 
 

 

 

 

Zápisnica  
 

  z 2.riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Prašice, ktoré sa konalo 
dňa 31.1.2011. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Prítomní poslanci podľa prezenčnej listiny 
 
 
 
 
 
Program: 
 

1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa  
3. Určenie overovateľov zápisnice 
4. Voľba návrhovej komisie 
5. Schválenie návrhu plánu práce OZ na rok 2011 
6. Schválenie členov a zapisovateľov komisií obecného zastupiteľstva 
7. Schválenie Všeobecne záväzných nariadení a Smernice obce 
8. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2011 
9. Rôzne 
10. Diskusia a interpelácia poslancov 
11. Návrh na uznesenie 
12. Záver 
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K bodu č.1 
 
Starostka obce Erika Nemešová otvorila 2. riadne  zasadnutie obecného zastupiteľstva a privítala 
poslancov OZ  a pozvaných hostí. Následne predniesla program , ktorým sa bude dnešné rokovanie 
riadiť a dala o ňom hlasovať. 
 
Za                               : 7 
Proti                           : 0 
Zdržali sa hlasovania : 0 
 
Program bol jednomyseľne schválený. 
 
 
K bodu č.2 
 
Vedením zápisnice starostka poverila p. Michala Glosa. 
 
 
K bodu č.3 
 
Za overovateľov zápisnice starostka obce určila :    Ing. Bystríka Hrutku 
                                                                                   a Ing. Jozefa Michalku 
 
K bodu č.4 
 
Starostka  obce Prašice navrhla Ing. Romana Bruchatého, Mgr. Jána Grznára  a Ing.  Máriu 
Malinkovú za členov Návrhovej  komisie. 
 
Za                               : 7 
Proti                           : 0 
Zdržali sa hlasovania : 0 
 
Tento návrh poslanci schválili. 
 
 
K bodu č.5 
 
Starostka Erika Nemešová predložila návrh  plánu práce OZ na rok 2011 a dala o ňom  hlasovať.  
 
Za                               : 7 
Proti                           : 0 
Zdržali sa hlasovania : 0 
 
Tento návrh poslanci schválili. 
 
 
K bodu č. 6 
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1.Starostka predložila návrhy na zloženie komisií pri OZ ako aj ich zapisovateľov nasledovne: 
 
- Komisia ekonomická a správy majetku: 

Členovia : Ing. Janka Štefkovičová, Ing. Alica Macková 
Zapisovateľka: Lýdia Miková 

 
- Komisia výstavby, ŽP a ÚP 

Členovia: Ing. Bystrík Hrutka, Michal Glos, Peter Novotný 
Zapisovateľ: Róbert Haberland 

 
- Komisia sociálna a bytová 

Členovia: Zuzana Palušová, Miloš Mik, Viera Okšová, Janka Režová 
Zapisovateľka: Alena Vaváková 

 
- Komisia pre ochranu verejného poriadku 

Členovia: Iveta Štefkovičová, Dušan Páleník, Mária Novotná 
Zapisovateľka: Karin Šimková 

 
- Komisia kultúry, športu, vzdelávania a mládeže 

Členovia: Drahoslava Dolinková, Peter Duchoslav, Lýdia Marková, Peter Detko, Renáta 
Miková, Mária Novotná 
Zapisovateľka: Stanislava Dojčarová 

 
Po diskusii nasledovalo hlasovanie. 
 
Za                               : 7 
Proti                           : 0 
Zdržali sa hlasovania : 0 
 
Členovia jednotlivých komisií a ich zapisovatelia boli schválený. 
 
2. Ďalej k tomuto bodu starostka predložila aj plán práce komisií OZ na rok 2011 a dala o ňom 
hlasovať. 
 
Za                               : 7 
Proti                           : 0 
Zdržali sa hlasovania : 0 
 
Plán práce komisií bol schválený. 
 
 
K bodu  č.7 
 
1. Starostka predložila VZN č.1/2011 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou a dala 

o ňom hlasovať. 
 
Za                               : 7 
Proti                           : 0 
Zdržali sa hlasovania : 0 
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VZN č.1/2011 bolo schválené. 
 
2. Zároveň predniesla návrh na stanovenie výšky stočného za odvedenie  a čistenie odpadových 

vôd vo výške 0,60 EUR/m3 a dala o návrhu hlasovať. 
 
Za                               : 7 
Proti                           : 0 
Zdržali sa hlasovania : 0 
 
Návrh  bol schválený. 
3. Taktiež predniesla návrh na stanovenie výšky stočného za likvidáciu odpadových vôd zo  žumpy 

vo výške 0,60 EUR/m3 a dala o návrhu hlasovať. 
 
Za                               : 7 
Proti                           : 0 
Zdržali sa hlasovania : 0 
 
Návrh  bol schválený. 
 
4. Starostka predložila VZN č.2/2011 o podmienkach a správe pohrebiska a dala o ňom hlasovať. 
 
Za                               : 7 
Proti                           : 0 
Zdržali sa hlasovania : 0 
 
VZN č.2/2011 bolo schválené. 
 
5. Starostka predložila VZN č.3/2011 o chove a držaní zvierat a dala o predloženom návrhu 

hlasovať. 
 
Za                               : 7 
Proti                           : 0 
Zdržali sa hlasovania : 0 
 
VZN č.3/2011 bolo schválené. 
 
6. Starostka predložila VZN č.4/2011 o cenách pozemkov, o ich nájme a prenájme a spôsobe 

predaja a dala o predloženom návrhu hlasovať. 
 
Za                               : 7 
Proti                           : 0 
Zdržali sa hlasovania : 0 
 
VZN č.4/2011 bolo schválené. 
 
7. Starostka predložila smernicu č.1/2011 a dala o nej hlasovať. 
 
Za                               : 7 
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Proti                           : 0 
Zdržali sa hlasovania : 0 
 
Smernica č.1/2011 bolo schválené. 
 
 
 
 
K bodu č.8 
 
P. Ing. Hrubá Mária predložila svoj plán práce hlavného kontrolóra na I. polrok 2011  a p. starostka 
dala o pláne hlasovať. 
 
Za                               : 7 
Proti                           : 0 
Zdržali sa hlasovania : 0 
 
Plán práce hlavnej kontrolórky na I. polrok 2011 bol schválený. 
 
 
 
K bodu č.9 
 
1.Starostka predložila návrh  Urbanistickej štúdie funkčného využitia plôch Prašice – Rekreačná 
oblasť Duchonka a dala o návrhu hlasovať. 

 
 
Za                               : 7 
Proti                           : 0 
Zdržali sa hlasovania : 0 
 
Starostka obce konštatovala, že návrh bol  schválený. 
 
2. Starostka predložila návrh na odpredaj pozemku v RO Duchonka pre p. Rastislava Hrdlicu, rod. 
Hrdlicu, nar. 16.12.1968 a manž. Svetlanu Hrdlicovú,  rod. Šiškinovú, nar. 14.8. 1971,  trvale bytom 
Topoľčany, Krušovská 2301/42 a to parcela č. 3548/270, ostatné plochy o výmere 272 m2  a parcela 
3548/23 – zastavané plocha a nádvoria  vo výmere 58 m2 z toho diel 1 vypracovaného GP vo výmer 
3m2  za dohodnutú kúpnu cenu vo výške  6,64 EUR/m2 čo predstavuje čiastku 1825,68 EUR a dala 
o návrhu hlasovať. 
 
 
Za                               : 6 
Proti                           : 1 
Zdržali sa hlasovania : 0 
 
Starostka obce konštatovala, že návrh bol  schválený.  
 
3. Starostka predložila návrh na odpredaj pozemku v RO Duchonka pre p. Ľubomíra Stolára, rod. 
Stolára, nar.  5.2.1953 a manž. Margitu Stolárovú, rod. Žilinkovú, nar. 10.6.1954 trvale bytom 
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Bratislava, Šintavská 8 a to parcela č. 3548/217, ostatné plochy vo výmere 701 m2 z toho diel 1 
vypracovaného GP vo výmer 223m2,  za dohodnutú kúpnu cenu vo výške  6,64 EUR/m2 čo 
predstavuje čiastku 1480,72 EUR a dala o návrhu hlasovať. 
 
 
Za                               : 6 
Proti                           : 1 
Zdržali sa hlasovania : 0 
 
Starostka obce konštatovala, že návrh bol  schválený. 
 
4. Starostka predložila návrh na odpredaj pozemku v RO Duchonka pre p. Vladimíra Dubného, rod. 
Dubný, nar. 25.10. 1947 a manž. Jarmilu Dubnú, rod. Foltánovú, nar. 14.9.1949 bytom Topoľčany, 
Gogolová 1883 a to parcela č. 3888/59, ostatné plochy o výmere 57 m2 z toho diel  1 vypracovaného 
GP vo výmere 19m2  za dohodnutú kúpnu cenu vo výške  6,64 EUR/m2 čo predstavuje čiastku 
126,16 EUR a dala o návrhu hlasovať. 
 
 
Za                               : 7 
Proti                           : 0 
Zdržali sa hlasovania : 0 
 
Starostka obce konštatovala, že návrh bol  schválený. 
 
 
5. Starostka predniesla návrh na prenájom motorového vozidla – fekál pre p. Michala Jančeka za 
dohodnutú cenu 1000 EUR/ročne a dala o prenájme hlasovať. 
Za                               : 7 
Proti                           : 0 
Zdržali sa hlasovania : 0 
 
Návrh bol prijatý a prenájom bol schválený. 
 
5. Starostka predniesla návrh zmluvy o vývoze odpadových vôd do obecnej ČOV pre p. Michala 
Jančeka za dohodnutú cenu 0,60 EUR/m3 a dala o návrhu zmluvy hlasovať. 
 
Za                               : 7 
Proti                           : 0 
Zdržali sa hlasovania : 0 
 
Návrh zmluvy bol prijatý a schválený. 
 
6. P. starostka predniesla žiadosť Prvej stavebnej sporiteľne a.s. o prenájom nebytových priestorov 
v budove Požiarnej zbrojnici na skúšobnú dobu od 15.2.2011 do 15.5.2011 za dohodnutú cenu 332 
EUR vrátane energií s perspektívou dlhodobého prenájmu. 
 
Za                               : 7 
Proti                           : 0 
Zdržali sa hlasovania : 0 
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Návrh žiadosti o prenájom bol schválený. 
 
 
 
K bodu č.10 
 

1. P. Ing. Roman Bruchatý položil otázku ohľadne informačných tabúľ v obci, či sú tieto 
zahrnuté v projekte Revitalizácia centrálnej zóny obce Prašice. Na otázku mu odpovedal M. 
Glos, že nie, ale tabule sa budú riešiť v spolupráci s COOP Jednota s.d. 

2. P. Mgr. Lýdia Marková mala niekoľko technických pripomienok a to: 
- nefunguje rozhlas na ulici Budovateľská a tiež ulica Slnečná, kde sa ľudia sťažujú 
- chodník na cintoríne  - prečo nie je odhrnutý? 
- Cesta k Domu smútku –odhrnúť? 
- Chodník  od kostola po Požiarnú zbrojnicu a ďalej – tiež odhŕňať/nebezpečné pre chodcov/ 
- Zriadiť autobusovú zastávku pri p. J. Zeliskovi – rokovať s dopravným inšpektorátom 
3. P. Ing. Michalka  Jozef sa informoval:  
- ako pokračuje  spor s p. Miroslavom Okšom ohľadne oplotenia obecného pozemku pri jeho 

budovách, kde p. starostka informovala, že  v danej veci koná stavebný úrad a na najbližšom 
OZ p. Haberland podá k problému svoje stanovisko 

- v akom štádiu je žiadosť o NFP  na kanalizáciu , čo sa týka Švajčiarského finančného 
mechanizmu a Environmentálneho fondu – na otázku odpovedal p. Glos, že rozhodnutie  
schvaľovacieho procesu sa predpokladá na február-marec 2011. 

4. P. Glos informoval prítomných poslancov o pokračovaní projektu separovaného odpadu 
s Ponitrianskym združením. 

 
K bodu č.11 
 
Na záver  starostka Erika Nemešová vyzvala predsedu návrhovej komisie Ing. Romana Bruchatého, 
aby prečítal návrhy na uznesenia z 2. riadneho zasadnutia OZ.  
 
 
K bodu č.12 
 
 
 
Nakoniec sa starostka obce všetkým poďakovala za účasť a 2. riadne zasadnutie OZ  ukončila. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                     Erika Nemešová 
                                                                                                                           starostka 
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Overovatelia zápisnice: 
 
 
Ing. Bystrík Hrutka            ............................................ 
 
 
Mgr. Jozef Michalka          ............................................ 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísal: Michal Glos       .............................................                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
  


