
 

 

Zápisnica  
  z 10. rokovania Obecného zastupiteľstva  Obce Prašice, konaného dňa 25. 2. 2016 

 
 

Prítomní poslanci a hostia podľa prezenčnej listiny  
 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Schválenie plánu práce obecného zastupiteľstva na rok 2016 

5. Návrh na úpravu rozpočtu obce 

6. Kontrola plnenia uznesení OZ 

7. Správa hlavnej kontrolórky obce 

8. Kalendár pripravovaných kultúrno-spoločenských akcií na rok 2016 

9. Rôzne  

 Prezentácia podnikateľského zámeru žiadateľov  p. Maderiča a Priecela v ATC Duchonka 

 Návrh VZN č. 1/2016 o určení času a miesta zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 

v ZŠ, ktorej zriaďovateľom je obec 

 Žiadosť o poskytnutie dotácie do DHZ 

 Žiadosti o predaj pozemkov v okolí rekreačných chát 

 Informatívna správa o začatí pozemkových úprav 

 Žiadosti pre Centrá voľného času  

 Návrh na schválenie PHSR 

10. Diskusia a interpelácia poslancov 

11. Záver 

 

 

K bodu č.1 Otvorenie zasadnutia 

 

Starostka obce Erika Nemešová privítala poslancov obecného zastupiteľstva, pracovníkov OcÚ a ostatných 

prítomných.  Konštatovala, že 10. rokovania OZ sa zúčastňuje 7 poslancov OZ, takže je uznášania schopné. 

 
K bodu č.2 Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

 

Zapisovateľ : Ing. Katarína Bruchatá 

Overovatelia zápisnice: Ing. Roman Bruchatý a Ing. Jozef Michalka  

 

K bodu č .3 Voľba návrhovej komisie 

 

Starostka obce navrhla členov návrhovej komisie  :  

Mgr. Pavol Grežďo, Ing. Bystrík Hrutka, Ing. Mária Malinková 

Za predložený návrh dala hlasovať : 

 

Uznesenie č. 130 /2016: 

 

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

neskorších predpisov 

 

Volí: 

 

Členov návrhovej komisie v zložení: Mgr. Pavol Grežďo, Ing. Bystrík Hrutka, Ing. Mária Malinková 

 

 



 

Hlasovanie                za:             7 

                                   proti:        0 

                                   zdržal sa: 0 

 

Návrhová komisia bola jednohlasné zvolená. 

 

K bodu č .4 Schválenie plánu práce OZ na rok 2016 

 

Starostka obce  predložila  návrh plánu práce OZ na rok 2016 ako aj program dnešného rokovania. 

K predloženému návrhu plánu práce a k dnešnému programu rokovania nemali poslanci žiadne návrhy na 

zmenu ani doplnenie programu. Na základe toho dala starostka obce o návrhoch hlasovať. 

 

Uznesenie č. 131 /2016: 

 

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

neskorších predpisov 

 

Schvaľuje:  

 

1/ Plán práce obecného zastupiteľstva na rok 2016 

 

2/ program dnešného rokovania  

 

Hlasovanie:                                                  za:            7 

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 

 
SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 

 
1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Schválenie plánu práce OZ na rok 2016 

5. Návrh na úpravu rozpočtu obce 

6. Kontrola plnenia uznesení 

7. Správa hlavnej kontrolórky obce 

8. Kalendár pripravovaných kultúrno-spoločenských podujatí na rok 2016 

9. Rôzne 

- Prezentácia podnikateľského zámeru žiadateľov p. Maderiča a p. Priecela v ATC Duchonka 

- Návrh VZN č. 1/2016 o určení času a miesta zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 

dochádzky v ZŠ, ktorej je obec zriaďovateľom 

- Žiadosť o poskytnutie dotácie DHZ 

- Žiadosť o predaj pozemkov žiadateľom v okolí rekreačných chát 

- Informatívna správa o začatí pozemkových úprav podľa § 5 ods. 4 zák. č. 330/1991 Zb. 

- Žiadosti pre Centrá voľného času 

- Návrh na schválenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

10. Diskusia a interpelácia poslancov 

11. Záver 

 

K bodu č .5 Návrh na úpravu rozpočtu obce 

 

1/ rozpočtového opatrenia XII/2015 

 

Prednostka obecného úradu Ing. Katarína Bruchatá oboznámila poslancov s ROZPOČTOVÝM 

OPATRENÍM č. XII/2015, ktoré sa týka úpravy rozpočtu v príjmovej a vo výdavkovej časti rozpočtu 

obce, ktorá je v kompetencii starostky obce. Poslanci nemali k predloženému rozpočtovému 

opatreniu č. XII/2015 žiadne pripomienky a vzali ho na vedomie. 



 

Uznesenie č. 132 /2016: 

 

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: 

 

rozpočtové opatrenie č. XII/2015 

 

 

2/ rozpočtového opatrenia č. I/2016 
 

Prednostka obecného úradu Ing. Katarína Bruchatá oboznámila poslancov s ROZPOČTOVÝM OPATRENÍM 

č. I/2016, ktoré sa týka úpravy rozpočtu v príjmovej a vo výdavkovej časti rozpočtu obce, ktoré schvaľuje 

OZ. K úprave č. I/2016 zaslala stanovisko  aj hlavná kontrolórka obce Ing. Mária Hrubá. Poslanci nemali 

k úprave rozpočtu žiadne pripomienky. Poslanci nemali k predloženému rozpočtovému opatreniu č. I/2016 

žiadne pripomienky a starostka dala hlasovať: 

 

                                                            

 

 

Uznesenie č. 133/2015 

 

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: 

 

stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtovému opatreniu č. I/2016 

 

 

 

schvaľuje: 

 

Rozpočtové opatrenie č. I/2016 s nasledovnými zmenami 

 

 

Hlasovanie                za:             7 

                                   proti:        0  

                                   zdržal sa: 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. I/2016 - REKAPITULÁCIA   

      

      

PRÍJMY 
Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Úprava č.         
I/2016          

Zvýšenie                   
+ 

Úprava č.      
I/2016       

Zníženie                   
- 

ROZPOČET     
po úprave                   
č. I/2016 

Bežné 1 266 930,00 1 266 930,00 515,00 0,00 1 267 445,00 

Kapitálové 10 850,00 10 850,00 900,00 0,00 11 750,00 

Finančné operácie 3 780,00 3 780,00 100,00 0,00 3 880,00 

Základná škola 39 605,00 39 605,00 0,00 0,00 39 605,00 

CELKOM 1 321 165,00 1 321 165,00 1 515,00 0,00 1 322 680,00 

     1 322 680,00 

      

      

VÝDAVKY 
Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Úprava č.         
I/2016          

Zvýšenie                   
+ 

Úprava č.      
I/2016       

Zníženie                   
- 

ROZPOČET      
po úprave                   
č. I/2016 

Bežné 515 020,00 515 020,00 33 340,00 1 880,00 546 480,00 

Kapitálové 15 850,00 15 850,00 7 965,00 2 760,00 21 055,00 

Finančné operácie 89 165,00 89 165,00 0,00 0,00 89 165,00 

Základná škola - bežné 652 590,00 652 590,00 100,00 0,00 652 690,00 

Základná škola - 
kapitálové 6 520,00 6 520,00 0,00 0,00 6 520,00 

CELKOM 1 279 145,00 1 279 145,00 41 405,00 4 640,00 1 315 910,00 

 
     1 315 910,00 

      



 

Rozpočet po úprave č. I/2016     

Príjmy 1 322 680,00     

Výdavky 1 315 910,00     

Rozdiel: + prebytok 6 770,00     

            

      

Bežný rozpočet:       

Príjmy 1 307 050,00     

Výdavky 1 199 170,00     

Rozdiel: + prebytok 107 880,00     

      

Kapitálový rozpočet:       

Príjmy 11 750,00     

Výdavky 27 575,00     

Rozdiel: - schodok -15 825,00     

      

FO rozpočet:       

Príjmy 3 880,00     

Výdavky 89 165,00     

Rozdiel: - schodok -85 285,00     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

K bodu č. 6  Kontrola plnenia uznesení OZ 

 

Starostka obce oboznámila s kontrolou plnenia uznesení obecného zastupiteľstva od začiatku volebného 

obdobia, ktoré spracovala v rámci svojej pracovnej náplne Ing. Mária Hrubá, hlavná kontrolórka. 

Poslanci nemali s predloženej správe žiadne pripomienky a správu vzali na vedomie. 

 

Uznesenie č. 134/2016 

 

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: 

 

kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva od začiatku volebného obdobia starostky obce 

 

 

K bodu č. 7 Správa hlavnej kontrolórky obce 

 

Ing. Katarína Bruchatá predložila správu hlavnej kontrolórky. Poslanci nemali k predloženej správe žiadne 

dotazy ani pripomienky a správu vzali na vedomie. 

 

Uznesenie č. 135/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Prašiciach v súlade s § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov 

 

berie na vedomie: 

 

správu hlavnej kontrolórky obce z kontrolnej činnosti 

 

 

K bodu č. 8  Kalendár pripravovaných kultúrno-spoločenských podujatí  v obci Prašice na rok 2016 

 

Kultúrna pracovníčka Stanislava Dojčarová predložila Kalendár kultúrno-spoločenských podujatí  v obci 

Prašice na rok 2016 spracovaný v spolupráci s komisiou kultúry, školstva a vzdelávania mládeže. Podotkla, že 

kalendár ešte nie je úplný najmä pokiaľ ide o prašické hody a letné aktivity na Duchonke.  Poslanci OZ vzali 

predložený návrh podujatí na rok 2016 na vedomie. 

 

Uznesenie č. 136/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Prašiciach v súlade s § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov 

 

berie na vedomie: 

 

Kalendár pripravovaných kultúrno-spoločenských podujatí v obci Prašice na rok 2016 



 

K bodu č. 9  Rôzne prezentácia podnikateľského zámeru žiadateľov p. Maderiča a p. Priecela v ATC 

Duchonka 

 

Starostka obce privítala na rokovaní obecného zastupiteľstva p. Františka Maderiča a p. Andreja Priecela, 

ktorí majú záujem podnikať v ATC Duchonka, o čom je informovaný i doterajší nájomca ATC p. Baluška. 

Menovaní už v minulom roku  chceli vybudovať v priestoroch  bývalého zariadenia „Sauna“, „Kuchynky“ a 

„Sociálne zariadenia“ lanový park. Ten sa im však nepodarilo vybudovať a v súčasnosti by  časť týchto 

priestorov  využili na paintbal, k čomu chcú využiť  časť zameraného pozemku parc. č. 3553/46 a oplotiť ho 

ochrannou sieťou vysokou cca  3 m. Vzhľadom k tomu, že  pri hre dôjde i  k zafarbeniu stien, žiadatelia 

prisľúbili, že po skončení podnikania  odstránia  tieto netoxické, biologicky odbúrateľné farby, čo bude 

zakotvené v nájomnej zmluve. V prípade, že by bol o takúto formu zábavy na Duchonke záujem, predĺžili by 

svoju činnosť aj mimo letnej turistickej sezóny.  Poslanci OZ nemali zásadné pripomienky voči takému druhu 

podnikania v ATC Duchonka. 

 

Uznesenie č. 137/2016 

 

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: 

 

podnikateľský zámer žiadateľov Františka Maderiča a Andreja Priecela vybudovaním paintalu v ATC 

Duchonka. 

 

K bodu č. 9 Návrh VZN č. 1/2016 o určení času a miesta zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 

dochádzky v ZŠ, ktorej je obec zriaďovateľom 

 

Starostka obce predložila na schválenie návrh VZN č. 1/2016 o určení času a miesta zápisu dieťaťa na plnenie 

povinnej školskej dochádzky v ZŠ Prašice, ktorej zriaďovateľom je obec. K predloženému návrhu nemali 

poslanci OZ žiadne pripomienky. Starostka obce dala za predložený návrh hlasovať. 

 

Uznesenie č. 138/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Prašiciach v súlade s § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov 

 

schvaľuje: 

 

VZN č. 1/2016 o určení času a miesta zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ Prašice, 

ktorej zriaďovateľom je obec. 

 

Hlasovanie                za:             7 

                                   proti:        0  

                                   zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 9 Žiadosť o poskytnutie dotácie DHZ 

 

Prednostka OcÚ predložila žiadosť Dobrovoľného hasičského zboru Prašice o poskytnutie dotácie vo výške 

1 000 € na činnosť a podporu malých hasičov. Dotácia bude použitá na nákup detského hasičského materiálu, 

hasičských odevov, materiálu na zhotovenie pomôcok a nákup PHM. 

Prítomná veliteľka DHZ Monika Štefkovičová uviedla, že najmladší hasiči, ktorých je cca 16 -20  sú veľmi 

aktívni, zúčastňujú sa rôznych súťaží, tréningov, preto je potrebné  zakúpiť džberovú striekačku, CTIF 

prekážky, ale aj oblečenie – tričká, opasky, prilby. Keďže pomôcky sú veľmi drahé, rozhodli sa, že si ich 

vyrobia sami  z nakúpeného materiálu, ktorý bude stáť cca 200 €. 

Poslanci súhlasili s poskytnutím dotácie v požadovanej výške 1 000€. 

 

 



 

Uznesenie č. 139/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Prašiciach v súlade s § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov 

 

schvaľuje: 

 

poskytnutie dotácie pre Dobrovoľný hasičský zbor Prašice vo výške 1000 € z rozpočtu obce 

 

Hlasovanie                za:             7 

                                   proti:        0  

                                   zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 9 žiadosti o predaj pozemkov žiadateľom v okolí rekreačných chát : 

 

1/ 

starostka obce predložila poslancom návrh na predaj pozemku v zmysle §-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 Ing. Rudolfa Laciku rod. Laciku, nar. 4. 3. 1965, trvale bytom 

Bratislava, Kozia 611/20 a to podľa registra CKN ako parc. č. 3850/1, trvalé trávne porasty vo výmere 9969 

m2, ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 48243337-

006/2016 ide o novozakreslenú parc. č. 3850/35- trvalé trávne porasty vo výmere 570 m2, ktorú obec 

odpredáva za cenu 7 €/m2, čo predstavuje čiastku 3990 €. Predmetný pozemok tvorí priľahlý pozemok k už 

zastavanému pozemku stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa a tento svojim umiestnením a využitím tvorí 

nedeliteľný celok so stavbou hlavnou. Následne dala o návrhu hlasovať: 

 

 

Uznesenie č. 140/2016 

 

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

neskorších predpisov 

 

schvaľuje: 

 

predaj pozemku v zmysle §-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 Ing. 

Rudolfa Laciku rod. Laciku, nar. 4. 3. 1965, trvale bytom Bratislava, Kozia 611/20 a to podľa registra CKN 

ako parc. č. 3850/1, trvalé trávne porasty vo výmere 9969 m2, ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom 

v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 48243337-006/2016 ide o novozakreslenú parc. č. 3850/35- trvalé 

trávne porasty vo výmere 570 m2, ktorú obec odpredáva za cenu 7 €/m2, čo predstavuje čiastku 3990 €. 

Predmetný pozemok tvorí priľahlý pozemok k už zastavanému pozemku stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa 

a tento svojim umiestnením a využitím tvorí nedeliteľný celok so stavbou hlavnou 

 

Hlasovanie                 za:             6 

                                   proti:        0 

                                   zdržal sa: 1 (Mgr. Lýdia Marková) 

 

2/   

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 Romana Goldbergera rod. Goldbergera, nar. 17. 8. 1961, trvale 

bytom Topoľčany, L. Fullu 2699 a to podľa  registra CKN ako parc. č. 3544/1- trvalé tráv.porasty vo výmere 

21 721 m2, ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1-iny a podľa vypracovaného GP č. 

36319830-005/2016 ide o novozakreslenú parc. č. 3544/148-trvalé trávne porasty vo výmere 344 m2, ktorú 

obec odpredáva za 7€/m2, čo predstavuje čiastku 2408 €. 

Predmetný pozemok tvorí priľahlý pozemok k už zastavanému pozemku stavbou hlavnou vo vlastníctve 

nadobúdateľa a tento svojim umiestnením a využitím tvorí nedeliteľný celok so stavbou hlavnou.  



 

Dohodnutá kúpna cena bude zo strany kupujúceho uhradená na splátky a to čiastka 248 € bude zaplatená do 

piatich dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy a zvyšná suma 2160 € bude uhradená v mesačných splátkach 

po  240 € a to v termíne do 30.11.2016. 

 

Uznesenie č. 141/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Prašiciach v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov 

 

schvaľuje: 

 

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 

Romana Goldbergera rod. Goldbergera, nar. 17. 8. 1961, trvale bytom Topoľčany, L. Fullu 2699 a to podľa  

registra CKN ako parc. č. 3544/1- trvalé tráv.porasty vo výmere 21 721 m2, ktorej je predávajúci výlučným 

vlastníkom v podiele 1/1-iny a podľa vypracovaného GP č. 36319830-005/2016 ide o novozakreslenú parc. č. 

3544/148-trvalé trávne porasty vo výmere 344 m2, ktorú obec odpredáva za 7€/m2, čo predstavuje čiastku 

2408 €.Predmetný pozemok tvorí priľahlý pozemok k už zastavanému pozemku stavbou hlavnou vo 

vlastníctve nadobúdateľa a tento svojim umiestnením a využitím tvorí nedeliteľný celok so stavbou hlavnou.  

Dohodnutá kúpna cena bude zo strany kupujúceho uhradená na splátky a to čiastka 248 € bude zaplatená do 

piatich dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy a zvyšná suma 2160 € bude uhradená v mesačných splátkach 

po  240 € a to v termíne do 30.11.2016. 

 

Hlasovanie                za:             7 

                                   proti:        0 

                                   zdržal sa: 0 

 

K bodu č. 9 Žiadosti na centrá voľného času 

 

Prednostka OcÚ Ing. Katarína Bruchatá predložila žiadosti Základných škôl z okresného mesta Topoľčany, 

ktoré navštevujú naši žiaci do 15 rokov, o poskytnutie príspevku na Centrá voľného času. 

Výšku príspevku navrhla mesačne vo výške 6 € na žiaka ZŠ. Poslanci s predloženým návrhom súhlasili. 

 

Uznesenie č. 142/2016 

 

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

neskorších predpisov 

 

schvaľuje: 

 

príspevok pre Centrá voľného času vo výške 6 €/žiak/mesiac 

 

K bodu č. 9 žiadosti o predaj pozemkov žiadateľom v okolí rekreačných chát : 

Starostka obce predložila žiadosť Ľubomíra Čanigu a manž. Anežky rod. Drevenákovej, bytom Topoľčany, D. 

Jurkoviča 2407/24 o prikúpenie nehnuteľnosti  k pozemku parc. č. 3548/220, ktorý už žiadatelia vlastnia vo 

výmere 217 m2 pri ich rekreačnej chate, podľa navrhovaného GP č. 36319830-002/16 ako diel 1 vo výmere 

96 m2. Odpredajom navrhovaného pozemku by bol sťažený prístup k ďalším rekreačným chatám. 

Po prerokovaní tohto návrhu poslanci OZ vyjadrili nesúhlas s odpredajom tohto pozemku.  

 

Uznesenie č. 143/2016 

 

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

neskorších predpisov 

 

neschvaľuje: 

 



 

predaj nehnuteľnosti pre žiadateľov Ľubomíra Čanigu a manž., trvale bytom Topoľčany,  D. Jurkoviča 

2407/24 podľa návrhu GP č. 36319830-002/16 vzhľadom na zachovanie prístupovej komunikácie pre ďalšie 

rekreačné chaty v tejto časti rekreačnej oblasti. 

 

Hlasovanie                 za:             0 

                                   proti:        7 

                                   zdržal sa:  0 

 

K bodu č. 9 Informatívna správa o začatí pozemkových úprav 

 

Starostka obce informovala poslancov o doterajšom priebehu návrhu obecného zastupiteľstva zo dňa 

26.11.2015 uznesenie č. 115/2015 na podanie žiadosti o spracovanie prípravného konania a následne 

i vypracovania projektu pozemkových úprav v k.ú. Prašice podľa zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových 

úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde 

a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov. Žiadosť bola odôvodnená rozdrobenosťou 

pozemkového vlastníctva a neprístupnosťou pozemkov, potrebou riešiť spoločné zariadenia a opatrenia 

(komunikačné, protierózne, vodohospodárske, ekologické a ostatné funkcie súvisiace s vidieckou krajinou. 

Vzhľadom k tomu, že v našom katastrálnom území je zapísaný v KN ROEP a taktiež je záujem o pozemkové 

úpravy i zo strany vlastníkov pozemkov. Dňa 19.1.2016 sa konalo prvé stretnutie so zástupcami obce 

a ZBU,PS za účelom prerokovania dôvodov a predpokladov začatia pozemkových úprav. Zástupcovia 

pozemkového a lesného odboru OÚ Topoľčany Mgr. Matej Rehák a Ing. Ivan Guniš oboznámili prítomných 

s postupom prípravného konania. Dohodnutý bol termín konania zhromaždenia účastníkov pozemkových 

úprav, ktorý bol stanovený na 18.2.2016 o 16,30 hod. v kinosále kultúrneho domu. Členmi prípravného 

výboru sa stali : starostka obce Erika Nemešová, Mgr. Lýdia Marková, predsedníčka ZBU-PS, Ing. Marián 

Zvala, zástupca SPF, za Lesy SR Ing. Martin Pos, za vlastníkov Ján Dojčár a Ing. František Paluš. Verejnou 

vyhláškou bolo zverejnené Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav. Všetkým vlastníkom 

a užívateľom bola poslaná Informácia o pripravovaných pozemkových úpravách spolu s Prehlásením - 

návratkou, formou ktorej  oslovení vlastníci a užívatelia vyjadrovali svoj záujem resp. nezáujem 

o usporiadanie ich pozemkov v pripravovaných PÚ. Dňa 18.2.2016 o 15,30 hod. sa uskutočnilo i stretnutie 

členov prípravného výboru k projektu PÚ, v súlade s § 7 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb. na základe listu č. 

OU-TO-PLO-2016/000017-005 zo dňa 27.1.2016. Zástupca správneho orgánu Mgr. Matej Rehák vysvetlil 

úlohu výboru v projekte PÚ Prašice a to, že prípravný výbor spolupracuje s OÚ, pozemkovým a lesným 

odborom pri : určení obvodu PÚ, zisťovaní záujmu vlastníkov, vypracovaní návrhu Stanov združenia 

účastníkov pozemkových úprav. Po zvolení predstavenstva združenia účastníkov v ďalšej fáze projektu 

prípravný výbor zaniká. Mgr. Rehák oboznámil prítomných na zhromaždení s dôvodmi a výhodami 

pozemkových úprav. Zdôraznil, že pri prerokovaní projektu bude každý známy vlastník predvolávaný na 

rokovanie. Oboznámil všetkých zúčastnených s pozemkami extravilánu obce, ktorých sa budú pozemkové 

úpravy týkať. Na záver uviedol, že na zaslanie návratiek bude stanovená lehota 2 – 3 týždne a potom bude za 

účasti členov prípravného výboru zistený skutočný záujem vlastníkov o pozemkové úpravy. 

 

Uznesenie č. 144/2016 

 

Obecné zastupiteľstvo v Prašiciach v súlade s § 11 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov 

 

berie na vedomie: 

 

správu o začatí pozemkových úprav v obci Prašice 

 

 

K bodu č. 9 Návrh na schválenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

 

Starostka obce predložila na schválenie návrh Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja 

spracovaný na obdobie rokov 2016 – 2022, ktorý pre obec spracovávala Regionálna rozvojová agentúra 

Topoľčany.  Jedná sa o otvorený dokument, ktorý sa môže neustále dopĺňať a obmieňať podľa požiadaviek.  

Na základe zákona č. 309/2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho 

rozvoja, patrí aj nová obsahová štruktúra PHSR, podľa ktorej bolo potrebné upraviť PHSR schválené pred 



 

1. januárom 2015. Na základe § 11 písm. i) zákona č. 309/2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 

Z.z. , sú VÚC povinné viesť elektronickú evidenciu programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí, 

ktoré sa nachádzajú na jeho území. O novom návrhu PHSR dala starostka hlasovať: 

 

 

Uznesenie č.145/2016 

 

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

neskorších predpisov 

 

schvaľuje: 

 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Prašice na obdobie 2016 -2022 

 

K bodu č. 10 Diskusia a interpelácia poslancov  

 

1/ Poslankyňa Mgr. Lýdia Marková predložila požiadavku občanov vo veci úpravy cestovných poriadkov tak, 

aby autobusové spoje vo večerných hodinách, ktoré prichádzajú z Topoľčian cez Tvrdomestice a smerom na 

Prašice, aby zastavovali na jednotlivých autobusových zastávkach na ul. 1. mája, pretože v súčasnosti musia 

občania vystúpiť v centre obce a autobus pokračuje do Topoľčian bez zastávky. K tejto požiadavke uviedla 

starostka obce, že situáciu preverí a v prípade potreby obec podá oficiálnu žiadosť pre vyriešenie zastávok pre 

cestujúcich  z Prašíc spojom z Topoľčian cez Tvrdomestice. 

2/ Poslanec Ing. Roman Bruchatý vzniesol dotaz, v akom stave je budovanie  parkoviska pred zdravotným 

strediskom. Starostka obce  oboznámila poslancov s projektovou dokumentáciou terénnych úprav 

a spevnených plôch, podľa ktorej projekt rieši  spevnené plochy zo zatrávňovacej betónovej dlažby hrúbky 80 

mm, umiestnenej do štrkového lôžka a obrubníkov uložených do betónového lôžka. Spevnené plochy sú 

navrhované na ploche 360,78 m2. Projekt by obec realizovala svojpomocne z vlastných zdrojov. 

Poslanci Ing. Bruchatý a Ing. Hrutka navrhli použiť namiesto zatrávňovačiek zámkovú dlažbu, ktorá je 

cenovo  porovnateľná.  Poslanec Ing. Jozef Michalka uviedol, že v takom prípade by sa takáto stavba 

považovala za parkovisko, ku ktorému sa vyžaduje celkom iný projekt, ktorý posudzujú  zainteresované 

orgány a organizácie (VÚC, OÚ,  SSC...)  nehovoriac už o výške ceny.  

 

K bodu č. 11 Záver  

 

Starostka obce na záver poďakovala poslancom za aktívny prístup k prerokovávanej problematike a 10. 

zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončila. 

 

 

 

Ing. Katarína Bruchatá                                                                           Erika Nemešová 

    prednostka obce                                                                                  starostka  obce 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 
 

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

 

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

 

 

 

 

 

 


