
Zápisnica 
  z Ustanovujúceho rokovania Obecného zastupiteľstva  Obce Prašice, konaného

dňa 11.12.2014.

Prítomní poslanci a hostia podľa prezenčnej listiny 

Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
3. Informácia predsedníčky MVK o výsledkoch volieb do obecného zastupiteľstva a výsledku voľby 

starostu
4. Zloženie sľubu novozvolenej starostky
5. Zloženie sľubu novozvolených poslancov
6. Schválenie programu zasadnutia:

1/ Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie
2/ Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie
3/ Príhovor novozvolenej starostky
4/ Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedov
5/ Poverenie poslanca OZ na výkon „zástupcu starostu obce“
6/ Prerokovanie platu starostky obce
7/ Zásady odmeňovania poslancov OZ
8/ Slávnostné odovzdanie Čestného občianstva Mgr. Hluškovej a PhDr. PaedDr. MgrTh. Štefanovi Kováčovi
9/ Rôzne
10/ Diskusia
11/ Návrh na uznesenia  

K     bodu č.1 Otvorenie zasadnutia

Starostka obce Erika Nemešová privítala poslancov  obecného zastupiteľstva a ostatných prítomných.
.
K     bodu č.2 Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice

Starostka obce poverila vedením zápisnice Michala Glosa a za overovateľov  zápisnice určila Ing. Bystríka 
Hrutku a  Ing. Jozefa  Michalku

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

Starostka obce vyzvala p. Katarínu Glosovú, predsedníčku miestnej volebnej komisie , aby oznámila výsledky
volieb do orgánov samosprávy , ktoré sa konali dňa 15.11.2014. Predsedníčka mistnej volebnej komisie 
predniesla správu o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy v obci Prašice, kde konštatovala, že za 
poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolený nasledovný kandidáti:
Ing. Roman Bruchatý 502 platných hlasov
Ing. Bystrík Hrutka 424 platných hlasov 
Ing. Jozef Michalka 315 platných hlasov 
Ing. Dušan Páleník 302 platných hlasov 
Ing. Mária Malinková 300 platných hlasov 
Bc. Pavol Grežďo 272 platných hlasov 
Mgr. Lýdia Marková 265 platných hlasov 

Za starostku obce bola zvolaná Erika Nemešová s počtom hlasov 765.



K bodu č.4    Zloženie sľubu novozvolenej starostky

Erika Nemešová, novozvolená starostka obce Prašice zložila zákonom predpísaný sľub a následne 
predsedníčka miestnej volebnej komisie jej odovzdala osvedčenie o zvolení.

K bodu č.5   Zloženie sľubu novozvolených poslancov

Starostka obce  Erika Nemešová požiadala novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva, aby zložili 
zákonom predpísaný sľub poslanca. Po zložení a podpísaní sľubu  poslancov starostka odovzdala 
novozvoleným poslancom  osvedčenia a taktiež poblahoželala k zvoleniu.

K bodu č.6  Schválenie programu zasadnutia

Starostka obce skonštatovala, že Ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zúčastňujú všetci 
novozvolený 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/ Príhovor novozvolenej starostky
4/ Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedov
5/ Poverenie poslanca OZ na výkon „zástupcu starostu obce“
6/ Prerokovanie platu starostky obce
7/ Zásady odmeňovania poslancov OZ
8/ Slávnostné odovzdanie Čestného občianstva Mgr. Hluškovej a PhDr. PaedDr. MgrTh. Štefanovi Kováčovi
9/Rôzne – návrh náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku za rok 2014
10/ Diskusia
11/ Návrh na uznesenia  

Starostka vyzvala poslancov na  doplnenie programu. Poslanci nemali žiadne pripomienky  a nedoplnili 
žiadny bod programu a  nenavrhli zmeny . Následne dala starostka hlasovať.

Hlasovanie:                                                  za:            7
                                                                     proti:        0
                                                                     zdržal sa:  0

Obecné zastupiteľstvo Obce Prašice

schvaľuje
program rokovania bez  zmien.

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:
Program:

1/ Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie
2/ Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie
3/ Príhovor novozvolenej starostky
4/ Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedov
5/ Poverenie poslanca OZ na výkon „zástupcu starostu obce“
6/ Prerokovanie platu starostky obce
7/ Zásady odmeňovania poslancov OZ
8/ Slávnostné odovzdanie Čestného občianstva Mgr. Hluškovej a PhDr. PaedDr. MgrTh. Štefanovi Kováčovi
9/Rôzne - návrh náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku za rok 2014
10/ Diskusia
11/ Návrh na uznesenia



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

1. Starostka obce predniesla  návrh na  voľbu pracovných komisií a to:
 mandátovej komisie v zložení: Mgr. Lýdia Marková, Ing. Jozef Michalka, Ing. Mária Malinková

O predloženom návrhu dala  hlasovať:

Hlasovanie:                                                  za:            7
                                                                     proti:        0
                                                                     zdržal sa:  0

Obecné zastupiteľstvo Obce Prašice

schvaľuje:

mandátovú komisiu v zložení: Mgr. Lýdia Marková, Ing. Jozef Michalka, Ing. Mária Malinková

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
 podať o výsledku svojich zistení správu ustanovujúcemu OZ

2. Starostka obce predniesla návrh na voľbu  Návrhovej komisie v  zložení:  Ing. Roman Bruchatý, Ing. Dušan
Páleník, Ing. Bystrík Hrutka.  O návrhu dala starostka hlasovať:

Hlasovanie:                                                  za:            7
                                                                     proti:        0
                                                                     zdržal sa:  0

Obecné zastupiteľstvo Obce Prašice

volí:

návrhovú komisiu v zložení:  Ing. Roman Bruchatý, Ing. Dušan Páleník, Ing. Bystrík Hrutka

Starostka požiadala členov Návrhovej komisie, aby  sledovali priebeh rokovania, predkladané návrhy  a obsah
diskusie  a aby pripravovali návrhy na uznesení

3.Starostka obce predniesla návrh na voľbu  Volebnej  komisie v  zložení:  Ing. Mária Malinková, Bc. Pavol   
Grežďo, Mgr. Lýdia Marková.  O návrhu dala starostka hlasovať:

Hlasovanie:                                                  za:            7
                                                                     proti:        0
                                                                     zdržal sa:  0

Obecné zastupiteľstvo Obce Prašice

volí:

volebnú komisiu v zložení:   Ing. Mária Malinková, Bc. Pavol   Grežďo, Mgr. Lýdia Marková

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 predsedníčku mandátovej komisie, aby overili zloženie sľubu poslancov a starostky obce, a
následne podpísali zápisnicu o osvedčení novozvolenej  starostky a novozvolených poslancov.  Mandátová 
komisia overila a podpísala  zápisnicu o osvedčení novozvolenej starostka novozvolených poslancov OZ.

Uznesenie č. 1/2014:

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:

výsledky volieb do orgánov  samosprávy obce a overenie  zloženia sľubu novozvolenej starostky a 
novozvolených poslancov  mandátovou komisiou 

Uznesenie č. 2/2014:

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

konštatuje,že :

novozvolená starostka obce, Erika Nemešová zložila zákonom predpísaný sľub starostu obce

Uznesenie č. 3/2014:

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

konštatuje,že :

novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva:

Ing. Roman Bruchatý 
Ing. Bystrík Hrutka 
Ing. Jozef Michalka 
Ing. Dušan Páleník 
Ing. Mária Malinková  
Bc. Pavol Grežďo 
Mgr. Lýdia Marková 

zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva

K bodu č.3 Príhovor novozvolenej starostky

Starostka obce Erika Nemešová 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. 

Uznesenie č. 4/2014:

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:

vystúpenie novozvolenej starostky



K bodu č.4 Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedov

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

1. Ekonomická komisia a správy majetku – predseda Ing. Mária Malinková
2. Komisia výstavby, životného prostredia a územného plánovania – predseda Ing. Jozef Michalka 
3. Sociálna a bytová komisia – predseda Ing. Roman Bruchatý
4. Komisia pre ochranu verejného poriadku – predseda Ing. Dušan Páleník
5. Komisia kultúry a vzdelávania mládeže – predseda Mgr. Lýdia Marková
6. Komisia strategických činností, cestovného ruchu a športu – predseda Bc. Pavol Grežďo
7. Osobitná komisia verejného záujmu – Ing. Roman Bruchatý predseda, členovia: Ing. Dušan Páleník, 

Mgr. Lýdia Marková
8. Povodňová komisia : Erika Nemešová predseda, Ing. Roman Bruchatý – podpredseda,  členovia: Ing. 

Bystrík Hrutka , Ing. Jozef Michalka , Ing. Dušan Páleník , Ing. Mária Malinková  ,Bc. Pavol Grežďo,
Mgr. Lýdia Marková 

Starostka dala o  návrhu zriadiť  hore uvedené komisie hlasovať:

Hlasovanie:                                                  za:            7
                                                                     proti:        0
                                                                     zdržal sa:  0

Uznesenie č. 5/2014:

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

zriaďuje:

-  Ekonomickú komisiu a správy majetku 
-  Komisiu výstavby, životného prostredia a územného plánovania 
-  Sociálnu  a bytovú komisiu
-  Komisiu pre ochranu verejného poriadku 
-  Komisiu kultúry a vzdelávania mládeže 
-  Komisiu strategických činností, cestovného ruchu a športu – predseda Bc. Pavol Grežďo
-  Osobitnú komisiu verejného záujmu
-  Povodňovú komisiu 

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

Hlasovanie:                                                  za:            7
                                                                     proti:        0
                                                                     zdržal sa:  0

Uznesenie č. 6/2014:

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:

Ekonomická komisia a správy majetku – predseda Ing. Mária Malinková

Komisia výstavby, životného prostredia a územného plánovania – predseda Ing. Jozef Michalka 

Sociálna a bytová komisia – predseda Ing. Roman Bruchatý



Komisia pre ochranu verejného poriadku – predseda Ing. Dušan Páleník

Komisia kultúry a vzdelávania mládeže – predseda Mgr. Lýdia Marková

Komisia strategických činností, cestovného ruchu a športu – predseda Bc. Pavol Grežďo

Osobitná komisia verejného záujmu – Ing. Roman Bruchatý predseda, členovia: Ing. Dušan Páleník, Mgr.
Lýdia Marková

Povodňová komisia : Erika Nemešová predseda, Ing. Roman Bruchatý – podpredseda,  členovia: Ing. 
Bystrík Hrutka , Ing. Jozef Michalka , Ing. Dušan Páleník , Ing. Mária Malinková  ,Bc. Pavol Grežďo, 
Mgr. Lýdia Marková 

K bodu č.5 Poverenie poslanca OZ na výkon „zástupcu starostu obce“

Starostka obce predniesla  návrh na poverenie Ing. Romana Bruchatého 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:

Hlasovanie:                                                  za:            7
                                                                     proti:        0
                                                                     zdržal sa:  0

Uznesenie č. 7/2014:

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

poveruje:

poslanca Ing. Romana Bruchatého 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 

K bodu č.6 Prerokovanie platu starostky obce

Prednostka obce Ing. Katarína Bruchatá predniesla návrh na určenie platu starostky obce od 11.12.2014  v 
zmysle § 11 ods.4 písm. i/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  a zákona
č. 253/1994 Zb. o právnom postavení a platových pomerov starostov obcí a primátorov miest v znení 
neskorších predpisov . Podľa  priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve za rok 2013 vyčíslená 
Štatistickým úradom SR je stanovená na sumu 824 € a násobku podľa § 4 odst.7 x koeficient 
1,98 násobok=1631,52=1632. Starostka obce dala o návrhu hlasovať:

Hlasovanie:                                                  za:            7
                                                                     proti:        0
                                                                     zdržal sa:  0

Uznesenie č. 8/2014:

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



určuje :

v  zmysle § 11 ods.4 písm. i/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  a 
zákona č. 253/1994 Zb. o právnom postavení a platových pomerov starostov obcí a primátorov miest v znení 
neskorších predpisov plat starostky obce Prašice vo výške 1632 €

K bodu č.7  Zásady odmeňovania poslancov OZ

Starostka predniesla poslancom na schválenie Zásady odmeňovania poslancov  OZ . Následne  dala o návrhu  
Zásad odmeňovania poslancov OZ hlasovať:

Hlasovanie:                                                  za:            7
                                                                     proti:        0
                                                                     zdržal sa:  0

Uznesenie č. 9/2014:

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

schvaľuje :

Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Prašice

K bodu č.8  Slávnostné odovzdanie Čestného občianstva Mgr. Hluškovej a PhDr. PaedDr. MgrTh. 
Štefanovi Kováčovi

Starostka slávnostné odovzdala  Čestné občianstvo  Mgr. Nadežde Hluškovej a PhDr. PaedDr. MgrTh. 
Štefanovi Kováčovi

K bodu č.9  Rôzne - návrh náhrady platu za nevyčerpanú dovolenku za rok 2014

Starostka predniesla poslancom na schválenie svoju žiadosť  o náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku 25 
dní za rok 2014. Žiadosť odôvodňuje tým, že nakoľko si v roku 2014 čerpala dovolenku ešte z minulých 
období, dovolenku z roku 2014 nestihla vyčerpať. Taktiež dôvodom sú aj  pracovné povinnosti na obci. 
Následne  dala o návrhu   hlasovať:

Hlasovanie:                                                  za:            7
                                                                     proti:        0
                                                                     zdržal sa:  0

Uznesenie č. 10/2014:

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

schvaľuje :

náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku  za rok 2014 v počte 25 dní

K bodu č. 10   Diskusia a interpelácia poslancov

Poslanci nemali na Ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva žiadne podnety ani otázky.



K     bodu č. 11  Návrh na uznesenie

Predseda návrhovej komisie Ing. Roman Bruchatý oboznámil poslancov s uzneseniami  z dnešného  
Ustanovujúceho zastupiteľstva, za ktoré poslanci už priebežne počas rokovania obecného zastupiteľstva 
hlasovali.

   Záver 

Starostka na záver  poďakovala poslancom za účasť na Ustanovujúcom  zasadnutí obecného zastupiteľstva a 
toto zasadnutie ukončila

Ing. Katarína Bruchatá                                                                           Erika Nemešová
    prednostka obce                                                                                  starostka  obce

Overovatelia zápisnice:

Ing. Jozef Michalka                                  .............................................

Ing. Bystrík Hrutka                                  ...............................................

Zapisovateľ : Michal Glos
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