
 

 

Zápisnica  
  z 8. rokovania Obecného zastupiteľstva  Obce Prašice, konaného dňa 26.11.2015. 

 
 

Prítomní poslanci a hostia podľa prezenčnej listiny  
 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Schválenie programu rokovania OZ 

5. Vyhodnotenie LTS 2015 

6. Vyhodnotenie činností  komisií OZ za rok 2015 

7. Rôzne  

 Schválenie prenájmu nehnuteľného majetku obce 

 Informácia o začatí ponukového konania na predaj nákladného automobilu – LIAZ BOBR/smetiarské 

auto/ 

 Informácia SO/RO pre ROP k projektu – „Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Prašice“ 

 Žiadosť o prípravné konanie pre pozemkové úpravy podľa § 2 ods. 1 písm. a/ zákona 330/1991 Z.z. 

o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, 

Pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov. 

 Návrh na schválenie príspevku na krúžkovú činnosť Centier voľného času pre školský rok 2015/16 – 

II. polrok 

8. Diskusia a interpelácia poslancov 

9. Záver 

 

 

K bodu č.1 Otvorenie zasadnutia 

 

Starostka obce Erika Nemešová privítala poslancov  obecného zastupiteľstva a hlavnú kontrolórku obce.  

Konštatovala, že 87. rokovania OZ sa zúčastňuje 6 poslancov OZ, takže je uznášania schopné. 

 

 
K bodu č.2 Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

 

Zapisovateľ : Michal Glos 

Overovatelia zápisnice: Ing. Mária Malinková, Ing. Roman Bruchatý 

 

 

K bodu č .3 Voľba návrhovej komisie 

 

Starostka obce navrhla členov návrhovej komisie  :  

Mgr. Pavol Grežďo, Ing. Dušan Páleník a Mgr. Lýdia Marková 

Za predložený návrh dala hlasovať : 

Hlasovanie                za:             6 

                                   proti:        0 

                                   zdržal sa: 0 

 

Návrhová komisia bola jednohlasné zvolená. 

 

 

 

 

 



 

 

K bodu č .4 Schválenie programu rokovania OZ 

 

Starostka obce  predložila  programu dnešného rokovania OZ. Zároveň vyzvala poslancov na zmenu alebo  

doplnenie  programu. Poslanci nemali žiadne pripomienky  k predloženému návrhu programu rokovania. 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Prašice 

schvaľuje 

program rokovania bez zmien. 

 

Hlasovanie:                                                  za:            6 

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 

 
SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 

 
1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Schválenie programu rokovania OZ 

5. Vyhodnotenie LTS 2015 

6. Vyhodnotenie činností  komisií OZ za rok 2015 

7. Rôzne  

 Schválenie prenájmu nehnuteľného majetku obce 

 Informácia o začatí ponukového konania na predaj nákladného automobilu – LIAZ BOBR/smetiarské 

auto/ 

 Informácia SO/RO pre ROP k projektu – „Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Prašice“ 

 Žiadosť o prípravné konanie pre pozemkové úpravy podľa § 2 ods. 1 písm. a/ zákona 330/1991 Z.z. 

o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, 

Pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov. 

 Návrh na schválenie príspevku na krúžkovú činnosť Centier voľného času pre školský rok 2015/16 – 

II. polrok 

8. Diskusia a interpelácia poslancov 

9. Záver 

 

K bodu č .5 Vyhodnotenie LTS 2015 

 

Ing. Lukáš Baluška predniesol Správu o vyhodnotení letnej turistickej sezóny  2015 a zhodnotil 

jednotlivé aktivity, ktoré sa v ATC konali. V prvom rade informoval, že pozitívom je obnovenie 

reštaurácie Terasa súkromným podnikateľom, kde sa po rokoch chátrania značne vylepšil vizuálny 

dojem. Ďalej informoval o zvýšení počtu kultúrnych podujatí v tejto časti Duchonky, čo taktiež 

prispelo k zatraktívneniu Duchonky. Turistov  prilákali okrem tradičných hudobných festivalov aj 

akcia  našich hasičov, ktorí usporiadali „Netradičné plavidlá“ a tiež Furmanské preteky , hlavným 

organizátorom ktorých bol Tomáš Okša. Taktiež sa v tomto roku  obec zabezpečila rekonštrukciu 

verejného vodovodu, ktorý by sa mal na budúci rok dokončiť, aby sa predišlo poruchám a veľkému 

úniku vody.  V dôsledku vysokých teplôt počas leta a vyhovujúcej kvalite vody v priehrade  sa  počet 

návštevníkov v ATC zvýšil oproti predchádzajúcemu roku cca o jednu tretinu.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

V roku 2016 chce pokračovať  v obnove bungalovov obložením interiérov tatranským profilom  

a taktiež zakúpiť televízory.   

Poslanci vzali správu na vedomie. 
 

Uznesenie č. 109/2015: 

 

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: 

 

 

správu Ing. Lukáša Balušku  o vyhodnotení  letnej turistickej sezóny 2015 

 

 

 

K bodu č. 6  Vyhodnotenie činností  komisií OZ za rok 2015 

 

 

Starostka obce predniesla poslancom OZ Správu o vyhodnotení činností komisií pri OZ. Konštatovala,  že 

komisie  zasadali podľa potreby. Najviac zasadala komisia kultúry, športu, vzdelávania a mládeže a to 4. krát. 

Veľmi aktívnou je tiež  komisia pre ochranu verejného poriadku, ktorá v priebehu roka zasadala podľa 

potreby a prejednávala priestupky na úseku  porušovania občianskeho spolunažívania občanov a sťažnosti  

na voľné potuľovanie psov a pod. Ďalšou aktívnou komisiou je  komisia výstavby a ÚP a ekonomická 

komisia.  Starostka obce informovala poslancov o jednotlivých záveroch komisií OZ. 

Zároveň oboznámila s výsledkom obhliadky budovy MŠ, ktorá pre komisiu výstavby a ÚP vyplynula  

zo správy riaditeľa ZŠsMŠ, prerokovávanej na 7. riadnom zasadnutí OZ. Uviedla, že k obhliadke budovy 

Materskej školy, kde bol prizvaný projektant/Klačanský/, stavebný dozor/Hrubý/  a predseda komisie 

výstavby Ing. Michalka. Komisia v tomto zložení konštatovala, že sa nejedná o závažné narušenie statiky 

budovy MŠ, napriek tomu sa tieto drobné praskliny budú sledovať a počas letných prázdnin budú špeciálne 

ošetrené. 

 

Uznesenie č. 110/2015: 

 

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: 

Správu o činnosti jednotlivých komisií pri OZ za rok 2015 

 

K bodu č.7  Schválenie prenájmu nebytových priestorov 

 

Starostka predniesla poslancom návrh na prenájom nebytových priestorov v budove Zdravotného strediska 

v zmysle schváleného Zámeru zo dňa 28.10.2015 Uznesením 108/2015 ods.2. Prenájom navrhuje schváliť pre 

Evu Chmelárovú, bytom 1.mája 70, 956 22  od 1.12.2015 na dobu neurčitú, ktorá zriadi v týchto priestoroch 

prevádzku zubnej techniky. Ročné nájomné vo výške 400 € bude stanovené do 31.3.2016. Po tomto termíne 

bude výška nájomného prehodnotená spolu s ostatnými ambulanciami a prevádzkami v budove ZS.   

Podiel na spotrebe energií: plyn, elektrická energia , stočné  a voda  10 %. 

  

Uznesenie č.111/2015: 

 

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

neskorších predpisov 



 

 

 

schvaľuje: 

 

prenájom nebytových priestorov v budove Zdravotného strediska na zriadenie prevádzky zubnej techniky pre 

Evu Chmelárovú, bytom 1.mája 70, 956 22 Prašice od 1.12.2015 na dobu neurčitú s výškou nájomného 

400€/rok a podiele na spotrebe energií: plyn, elektrická energia , stočné  a voda  10 %. 

Výška nájomného je stanovená na 31.3.2016. Po tomto termíne bude nájomné prehodnotené. 

 

 

Hlasovanie                za:             6 

                                   proti:        0 

                                   zdržal sa: 0 

 

1. Starostka taktiež v tomto bode predniesla poslancom návrh na prenájom nebytových priestorov v budove 

Centra služieb v zmysle schváleného Zámeru zo dňa 28.10.2015 Uznesením 108/2015 ods.1. Prenájom 

navrhuje schváliť pre Petra Herdu, bytom Závada č. 269,  od 1.12.2015 na dobu neurčitú s výškou nájmu 

stanoveného do 31.3.2016. Nájomník zriadi v týchto priestoroch maloobchodnú predajňu s drogistickým 

tovarom. Po tomto termíne bude prehodnotenie nájomnej zmluvy.  Sumu za prenájom navrhuje: 700€/rok. 

Podiel na spotrebe energií: plyn 5 % , stočné  a voda  4 %. 

  

Uznesenie č.112/2015: 

 

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

neskorších predpisov 

 

 

schvaľuje: 

 

prenájom nebytových priestorov v budove Centra služieb na zriadenie maloobchodnej prevádzky 

s drogistickým tovarom pre Petra Herdu, bytom Závada č. 269, od 1.12.2015 na dobu neurčitú s výškou 

nájomného 700 €/rok a  podiele na spotrebe energií: plyn 5 % , stočné  a voda  4 %. 

Nájomné je určené do 31.3.2016. Od 1.4.2016 bude výška nájomného prehodnotená. 

 

Hlasovanie                za:             6 

                                   proti:        0 

                                   zdržal sa: 0 

 

 

K bodu č.7  Informácia o začatí ponukového konania na predaj nákladného automobilu – LIAZ BOBR 

/smetiarske auto/ 

 

Starostka obce  predniesla poslancom informáciu o zverejnení ponukového konania na predaj hnuteľného 

majetku obce – nákladné vozidlo LIAZ BOBR. 

Poslanci vzali informáciu na vedomie. 

 

Uznesenie č. 113/2015 

 

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: 

 

informáciu o zverejnení ponukového konania na predaj prebytočného hnuteľného majetku obce – nákladné 

vozidlo LIAZ BOBR 

 



 

K bodu č.7  Informácia SO/RO pre ROP k projektu – „Revitalizácia verejných priestranstiev a prvkovej 

verejnej zelene v obci Prašice“ 

 

Starostka obce  predniesla poslancom informáciu o kontrole projektu „Revitalizácia verejných priestranstiev 

a prvkov verejnej zelene v obci Prašice“.  

Kontrolu vykonáva auditorská skupina MF SR na  SO/RO pri ROP Nitra. 

Poslanci vzali informáciu na vedomie. 

 

Uznesenie č. 114/2015 

 

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: 

 

informáciu o kontrole projektu „Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Prašice a prvkov verejnej zelene 

v obci Prašice“ 

 

K bodu č.7  Žiadosť o prípravné konanie pre pozemkové úpravy podľa § 2 ods. 1 písm. a/ zákona 330/1991 

Z.z. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, Pozemkovom 

fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov 

 

Starostka predniesla poslancom  Žiadosť o prípravné konanie pre pozemkové úpravy podľa § 2 ods. 1 písm. 

a/ zákona 330/1991 Z.z. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových 

úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov. Poslancom 

vysvetlila, že tento krok sa môže uskutočniť na základe schváleného registra obnovenej evidencie pozemkov 

v k.ú. Prašice zo dňa 3.3.2010, ktorý sa mohol otvárať ešte 3 roky t .j. do konca marca 2013.  

O pozemkové úpravy majú  vlastníci pozemkov  záujem, preto by dnešné rokovanie obecného zastupiteľstva 

malo prerokovať  a schváliť potrebu začať s prípravným konaním prostredníctvom pozemkového odboru 

Okresného úradu Topoľčany. V prípravnom konaní musí o pozemkové úpravy požiadať minimálne 50 % 

vlastníkov pôdy, v opačnom prípade k pozemkovým úpravám nedôjde. Takto spracovaný dokument schvaľuje 

potom Ministerstvo pôdohospodárstva SR. Bude to náročná práca, je však nevyhnutná k tomu, aby sa 

rozdrobené pozemky vlastníkov pozemkov scelili a bol k nim vytvorený prístup. 

Starostka obce dala za predložený návrh hlasovať : 

 

Uznesenie č. 115/2015 

 

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

neskorších predpisov 

 

D o p o r u č u j e  

 

starostke obce, Erika Nemešovej podať na Okresný úrad Topoľčany, poľnohospodársky a lesný odbor 

Žiadosť o prípravné konanie pre pozemkové úpravy v k.ú. Prašice podľa § 2 ods. 1 písm. a/ zákona 330/1991 

Z.z. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom 

fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov 

 

Hlasovanie                za:             6 

                                   proti:        0 

                                   zdržal sa: 0 

 

K bodu č.7  Návrh na schválenie príspevku na krúžkovú činnosť Centier voľného času pre školský rok 

2015/16 

 

Starostka predniesla poslancom  Návrh na schválenie príspevku na krúžkovú činnosť Centier voľného času 

od II. polroka  školského roku 2015/16 . 

 



 

Starostka obce dala o návrhu hlasovať : 

 

 

Uznesenie č. 116/2015 

 

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 krúžkovú činnosť Centier voľného času od II. polroka školského roku 2015/2016 /od 1.2.2016/  

 

Hlasovanie                za:             6 

                                   proti:        0 

                                   zdržal sa: 0 

 

 

 

K bodu č.11 Diskusia a interpelácia poslancov 

 

Starostka obce Erika Nemešová informovala poslancov OZ, že Mária Mališová, bytom Prašice ul. 

1. mája 39, voči ktorej  bola na 7. zasadnutí OZ  uznesením číslo 107/2015   zo dňa 28.10.2015 schválená 

finančná náhrada podľa ust. § 48 zák.č. 543/2002 Z.z., na základe právoplatného rozsudku Krajského súdu 

v Nitre č. 2To/12/2015-638, sa voči tomuto rozhodnutiu odvolala. 

 

 

K bodu č.12 Záver  

 

Starostka na záver  poďakovala poslancom za účasť a za aktívny prístup k riešeniu  prerokovávanej 

problematiky obce a 8. rokovanie obecného zastupiteľstva  ukončila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Katarína Bruchatá                                                                           Erika Nemešová 

    prednostka obce                                                                                  starostka  obce 

 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

Ing. Roman Bruchatý                                      ............................................. 

 

Ing. Mária Malinková                                      ............................................... 

 

 

 

 

Zapisovateľ : Michal Glos 


