
 

 

 

Zápisnica  
 

  z 19. mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Prašice, ktoré sa 
konalo dňa 4.4.2013. 

 
Prítomní poslanci OZ:    
 

Podľa prezenčnej listiny 
Program: 
1. Otvorenie, schválenie programu rokovania 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3. Voľba návrhovej komisie 
4. Príprava Letnej Turistickej sezóny 201 
5.  Schválenie výšky nájomného ATC Duchonka pre rok 2013 
6 . Žiadosť Petra Laciku o zníženie nájmu  za prevádzku Pizzerie  v budove Obecného úradu 
7.  Správa Miroslava Novotného k zámeru chovu exotického zvieraťa v k.ú. Prašice 
8.  Schválenie platu starostky obce 
9. Rôzne 
10. Diskusia a interpelácia poslancov 
11. Záver 
 
K bodu č.1 
 
Starostka obce Erika Nemešová otvorila 19. mimoriadne  zasadnutie obecného zastupiteľstva 
a privítala poslancov OZ .  Keďže sa na rokovaní zúčastnila nadpolovičná väčšina poslancov, bolo 
OZ uznášania schopné. Následne starostka predniesla program , ktorým sa bude dnešné rokovanie 
riadiť a dala o ňom hlasovať. 
 
Za                               : 6 
Proti                           : 0 
Zdržali sa hlasovania : 0 
 
Program bol jednomyseľne schválený. 
 
K bodu č.2 
 
Vedením zápisnice starostka poverila  Michala Glosa. 
 
Za overovateľov zápisnice starostka obce určila :    Ing. Jozefa Michalku a Mgr. Lýdiu Markovú 
 
K bodu č.3 
 
Starostka  obce Prašice navrhla Ing. Romana Bruchatého, Mgr. Jána Grznára a Ing. Máriu 
Malinkovú  za členov Návrhovej  komisie a dala o návrhu hlasovať. 
 
Za                              :  6 
Proti                           : 0 
Zdržali sa hlasovania : 0 
 
Tento návrh poslanci schválili. 



 

 

 
K bodu č.4 
 

           1. Starostka obce predložila poslancom OZ informáciu, že dňa 11.mája 2013 bude na Duchonke 
otvorenie Letnej Turistickej sezóny, ktoré  organizuje v rámci projektu Kláster Topoľčany Mestské 
kultúrne stredisko Topoľčany. Akcia sa uskutoční na veľkej pláži na Duchonka a časť programu na  
Topoľčianskom hrade a pri vodnej nádrži Nemečky. Súčasťou akcie bude aj prezentovanie obcí v 
našom regióne, kultúrny program a rôzne sprievodne atrakcie.  

       
 Poslanci informáciu vzali na vedomie.. 
 
K bodu č. 5  
 
Starostka obce predniesla poslancom OZ na schválenie žiadosť o zníženie nájomného za ATC 
Duchonka na sumu 2000€. V tomto bode vystúpili aj nájomcovia, kde p. Kristek a p. Baluška 
podrobne vyhodnotili sezónu na Duchonke 2012, kde poukázali na absolútny nezáujem rekreantov o 
ubytovanie v bunkách a bungalovoch, ktorí sú napriek ich snahe o zatraktívnenie interiéru, v 
nevyhovujúcom stave, staré, potuchnuté paplóny, postele a pod. Je nezáujem rodín o dlhodobejšie 
pobyty a pobyt na 1-2 dni je absolútne stratový. Prilákať turistov sa budú snažiť vybudovaním 
detského ihriska pri Dennom bare , rekonštrukciou sedení pri ohniskách a pod.Taktiež priblížili 
poslancom svoje plány a aktivity na rok 2013. Tiež zdôvodnili svoju žiadosť o zníženie nájomného 
hlavne tým, že v roku 2013 pravdepodobne nebude jeden z dvoch festivalov a to LET IT ROLL. 
Starostka dala o žiadosti o zníženie nájomného hlasovať. 
 
                                       Za                               : 6 
                                       Proti                           : 0 

      Zdržali sa hlasovania : 0 
 

Poslanci znížili sumu  nájomného na 2000 € pre  rok 2013. 
 
K bodu č.6 
 
Starostka predniesla poslancom na schválenie žiadosť o zníženie nájmu Petra Laciku na prevádzku 
PJ Pizzerie na sumu 2500 €. Svoju žiadosť poslancom p. Lacika adekvátne zdôvodnil. Starostka 
následne dala o žiadosti hlasovať. 
 
                                       Za                               : 6 
                                       Proti                           : 0 

      Zdržali sa hlasovania : 0 
 
Žiadosť o zníženie nájmu p. Laciku poslanci schválili. 
 
K bodu č.7 
 
Starostka obce predniesla poslancom informáciu o pripravovanej aktivite Miroslava Novotného, 
ktorý sa chystá v obci  chovať exotické zviera. Taktiež informovala poslancov, že objekt pre toto 
zviera musí prejsť stavebným povolením a musí spĺňať všetky legislatívne podmienky. Poslancov so 
svojim zámerom oboznámil aj p. Novotný. Poslanci OZ vzali informácie starostky a p. Novotného  
na vedomie. 
 
K bodu č.8 
 



 

 

Predsedníčka ekonomickej komisie predniesla poslancom informáciu   z hodnotením práce starostky 
obce a jej odporúčanie, aby sa plat starostky zvýšil o 30 %, t.j. na sumu 2073 eur 
(dvetisícsedemdesiattri euro)mesačne. Starostka dala o návrhu ekonomickej komisie hlasovať. 
 
 
                                       Za                               : 6 
                                       Proti                           : 0 

      Zdržali sa hlasovania : 0 
 

Poslanci zvýšenie platu starostky obce schválili. 
 
K bodu č.9 
 
1. Starostka obce predniesla návrh na predaj pozemku v zmysle §-u 9a, ods. 8, písm.b/ zákona č. 
138/91 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien pre vlastníka rekreačnej chaty a uzatvorenie 
kúpnej zmluvy a dohody o zriadení osobného záväzku pre: 
 
- Mgr. Martina Cypricha, rod. Cypricha, nar. 18.7.1972, bytom Lipová 2235/5 , Topoľčany, a to 
podľa registra CKN ako parc. č. 3839/1 – t.t.p. vo výmere 26 045 m2  a parc. č. 3839/72 t.t.p. vo 
výmere 480 m2, ktorých je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného 
GP č. 36319830 – 022/12 ide o  novozakreslenú parcelu č.3839/72 t.t.p. vo výmere 200 m2, ktorú 
obec odpredáva za cenu 7€/m2, čo predstavuje čiastku 1400 €. Predmetný pozemok tvorí priľahlý 
pozemok k už zastavanému pozemku stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa a táto svojim 
umiestnením a využitím tvorí nedeliteľný celok so stavbou hlavnou O návrhu dala starostka 
hlasovať. 
                                       Za                               : 6 
                                       Proti                           : 0 

      Zdržali sa hlasovania : 0 
 

Poslanci odpredaj pozemku schválili. 
 
2. Starostka obce predniesla návrh na odstúpenie od zmluvy o NFP – Z2213022003501 v projekte 
„Zatraktívnenie cestovného ruchu v Prašiciach a okolí“. Hlavným dôvodom je všeobecné nastavenie 
aktivít projektu a z toho dôvodu veľmi ťažko realizovateľné verejné obstarávanie. Starostka taktiež 
poslancom vysvetlila, že obec Prašice participuje na obdobnom projekte z názvom Kláster 
Topoľčany. O odstúpení od zmluvy dala starostka hlasovať : 
 
                                       Za                               : 6 
                                       Proti                           : 0 

      Zdržali sa hlasovania : 0 
 
Poslanci odstúpenie od zmluvy jednomyseľne schválili. 
 

3. Starostka v tomto bode poslancov informovala o schválených projektoch obce. Taktiež v 
akých oblastiach obec podala žiadosť o dotácie a aké ďalšie aktivity sa budú v našej obci 
realizovať. 

 
Poslanci správu vzali na vedomie. 
 
K bodu č.10 
 
V tomto bode  poslanec Ing. Michalka vyžadoval informáciu, že v akom štádiu je riešenie problému 
neoprávneného oplotenia obecného pozemku. K danej problematike sa vyjadrila aj starostka a 



 

 

ostatní poslanci. Záverom poslanci uložili starostke aby sa v danej problematike konalo a oplotenie 
odstránilo. 
Ďalej sa Ing. Bruchatý dotazoval v akom štádiu je odpredaj PJ Fortunato, kde starostka informovala, 
že obdržala znalecký posudok a proces odpredaja pokračuje. 
V tomto bode predniesla svoje správu aj Mgr. Marková, kde za Komisiu pre kultúru, šport a 
vzdelávanie informovala o návšteve Materskej školy a Školskej jedálne a problémoch v 
spomenutých prevádzkach. Poslanci správu vzali na vedomie. 
 
K bodu č.11 
 
Starostka obce poďakovala prítomným za účasť a 19. mimoriadne zasadnutie OZ ukončila. 
 
Ing. Katarína Bruchatá                                                                             Erika Nemešová 
      prednostka  OcÚ                                                                                   starostka  obce 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
   Ing. Jozef Michalka                    ............................................ 
 
   Mgr. Lýdia Marková                  .......................................... 
 
  Zapísal: Michal Glos                   .............................................                                                                                 


