
 

 

Zápisnica  
  z 26. rokovania Obecného zastupiteľstva  Obce Prašice, konaného dňa 16.8.2018 

 
Prítomní poslanci a hostia podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, schválenie programu zasadnutia OZ 

3. Určenie volebných obvodov, počet poslancov OZ a úväzku starostu obce pre voľby do orgánov 

samosprávy na funkčné obdobie 2018-2022  

4. Návrh na úpravu rozpočtu obce – rozpočtové opatrenie č. VIII/2018, IX/2018 a X/2018, správa 

nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2017 a správa z auditu konsolidovanej 

účtovnej závierky k 31.12.2017. 

5. Návrh na použitie prostriedkov z rezervného fondu. 

6. Správa hlavnej kontrolórky 

7. Rôzne 

a/ Návrh na schválenie predaja bývalých šatní súp. č. 1120, parc. 45/7 v k.ú. Prašice  z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa 

b/ Návrh na odpredaj pozemkov žiadateľom  

c/ Návrh na zrušenie vlastného uznesenia č.347/2018 z 24. zasadnutia OZ, konaného 24.5.2018 na 

základe späť vzatia návrhu žiadateľa    Petra Beláňa na prenájom tenisových kurtov v RO Duchonka 

8. Diskusia a interpelácia poslancov 

9. Záver 

 

K bodu č.1 Otvorenie zasadnutia 

 

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

pracovníkov OcÚ.  Konštatovala, že 26. rokovania OZ sa zúčastňuje 6 poslancov, takže obecné zastupiteľstvo  

je uznášania schopné. Ing. Hrutka sa ospravedlnil. 

 

K bodu č.2 Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, schválenie programu zasadnutia OZ 

 

Zapisovateľ : Michal Glos 

Overovatelia zápisnice: Ing. Michalka, Mgr. Marková 

Starostka obce  predložila  návrh programu 26. rokovania OZ, ktorý bol poslancom zaslaný aj s prílohami 

k jednotlivým bodom programu. K predloženému programu rokovania nemali poslanci žiadne návrhy na 

zmenu ani doplnenie programu. Následne dala o návrhu programu hlasovať: 

 

Uznesenie č. 364/2018 

 

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

neskorších predpisov 

 

Schvaľuje:  

 

Zverejnený program 26. rokovania  OZ nasledovne 

 

Prítomnosť /Kvórum/: 6/4 

Hlasovanie:                                                  za:            6/Ing. Páleník, Mgr. Marková, Ing. Bruchatý  

                                                                                         Ing. Michalka, Ing. Malinková, Mgr. Grežďo/ 

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

 

 



 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 

 

Program: 

 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, schválenie programu zasadnutia OZ 

3. Určenie volebných obvodov, počet poslancov OZ a úväzku starostu obce pre voľby do orgánov 

samosprávy na funkčné obdobie 2018-2022  

4. Návrh na úpravu rozpočtu obce – rozpočtové opatrenie č. VIII/2018, IX/2018 a X/2018, správa 

nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2017 a správa z auditu konsolidovanej 

účtovnej závierky k 31.12.2017. 

5. Návrh na použitie prostriedkov z rezervného fondu. 

6. Správa hlavnej kontrolórky 

7. Rôzne 

a/ Návrh na schválenie predaja bývalých šatní súp. č. 1120, parc. 45/7 v k.ú. Prašice  z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa 

b/ Návrh na odpredaj pozemkov žiadateľom  

c/ Návrh na zrušenie vlastného uznesenia č.347/2018 z 24. zasadnutia OZ, konaného 24.5.2018 na 

základe späť vzatia návrhu žiadateľa    Petra Beláňa na prenájom tenisových kurtov v RO Duchonka 

8. Diskusia a interpelácia poslancov 

9. Záver 

 

 

K bodu č . 3  Určenie volebných obvodov, počet poslancov OZ a úväzku starostu obce pre voľby do orgánov 

samosprávy na funkčné obdobie 2018-2022  

 

 

V súvislosti s komunálnymi voľbami, ktoré sa uskutočnia v novembri tohto roku starostka uviedla, že obecné 

zastupiteľstvo určuje počet volebných obvodov, počet poslancov a úväzok starostu na nasledujúce volebné 

obdobie. Navrhla, aby obvod a počet poslancov ako aj úväzok starostu zostal tak, ako je to v tomto volebnom 

období. Následne dala starostka  obce o tomto návrhu hlasovať: 

 

 

Uznesenie č. 365/2018 

 

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

neskorších predpisov 

 

 

u r č u j e  
 

- podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva v znení neskorších 

predpisov, že Obecné zastupiteľstvo v Prašiciach bude mať pre volebné obdobie 2018 – 2022    sedem 

poslancov, ktorí budú zvolení v 1 volebnom obvode  

 

- podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, že vo volebnom období 

2018 až 2022 bude starosta obce Prašice vykonávať funkciu v celom rozsahu na plný úväzok. 
 

 

Prítomnosť /Kvórum/: 6/4 

Hlasovanie:                                                  za:            6/Ing. Páleník, Mgr. Marková, Ing. Bruchatý  

                                                                                         Ing. Michalka, Ing. Malinková, Mgr. Grežďo/ 

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:   

 

 

 



 

K bodu č . 4 Návrh na úpravu rozpočtu obce – rozpočtové opatrenie č. VIII/2018, IX/2018 a X/2018, správa 

nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2017 a správa z auditu konsolidovanej účtovnej 

závierky k 31.12.2017. 

 

 

Ing. Bruchatá, prednostka obecného úradu informovala poslancov o „Rozpočtových opatreniach č. VIII/2018 

a č. IX/2018“. Informovala o konkrétnych zmenách v jednotlivých rozpočtových opatreniach. Opatrenia 

VIII/2018 a IX/2018 schválila starostka obce vo svojej kompetencii. Taktiež informovala poslancov 

o rozpočtovom opatrení č.X/2018, ktoré sa bude schvaľovať. Dokumenty boli poslancom zaslane 

elektronicky.  Poslanci  opatrenia č.VIII/2018 a IX/2018 vzali na vedomie. Taktiež v tomto bode Ing. 

Bruchatá informovala poslancov, že v obci prebehol audit nezávislým audítorom a následne prečítala správy 

tohto audítora z auditu účtovnej závierka za rok 2017 a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2017. 

Poslanci vzali správy na vedomie. Následne dala starostka hlasovať  o rozpočtovom opatrení č. X/: 

 

Uznesenie č. 366/2018 

 

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 opatrenia  č. VIII/2018 a č. IX/2018 

- stanovisko hlavnej kontrolórky obce k rozpočtovým opatreniam č. VIII/2018,  č. IX/2018 

a č.X/2018 

- správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2017 

- správu nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2017 

 

schvaľuje: 

 

- rozpočtové opatrenie č.X/2018 s nasledovnými zmenami 

 

 

 

 

Prítomnosť /Kvórum/: 6/4 

 

 

Hlasovanie:                                                  za:            6/Ing. Páleník, Mgr. Marková, Ing. Bruchatý  

                                                                                         Ing. Michalka, Ing. Malinková, Mgr. Grežďo/ 

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

 

 



 

 

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. X/2018 - REKAPITULÁCIA   

      

      

PRÍJMY 

Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Rozpočtové 
opatrenie č.         

X/2018          
Zvýšenie                   

+ 

Rozpočtové 
opatrenie č.      

X/2018       
Zníženie                   

- 

ROZPOČET     
po 

rozpočtovom 
opatrení                   
č. X/2018 

Bežné 1 420 830,00 1 470 490,00 345,00 200,00 1 470 635,00 

Kapitálové 13 600,00 43 600,00 1 400,00 0,00 45 000,00 

Finančné operácie 360,00 14 130,00 71 825,00 0,00 85 955,00 

Základná škola - bežné 113 455,00 113 455,00 0,00 0,00 113 455,00 

Základná škola - fin. oper. 200,00 200,00 0,00 0,00 200,00 

CELKOM 1 548 445,00 1 641 875,00 73 570,00 200,00 1 715 245,00 

     1 715 245,00 

      

      

VÝDAVKY 

Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Rozpočtové 
opatrenie č.         

X/2018          
Zvýšenie                   

+ 

Rozpočtové 
opatrenie č.      

X/2018       
Zníženie                   

- 

ROZPOČET     
po 

rozpočtovom 
opatrení                   
č. X/2018 

Bežné 542 570,00 570 840,00 5 220,00 2 190,00 573 870,00 

Kapitálové 75 035,00 118 030,00 91 690,00 19 690,00 190 030,00 

Finančné operácie 90 200,00 84 745,00 0,00 0,00 84 745,00 

Základná škola - bežné 820 540,00 843 330,00 0,00 0,00 843 330,00 

Základná škola - 
kapitálové 20 100,00 20 100,00 0,00 0,00 20 100,00 



 

CELKOM 1 548 445,00 1 637 045,00 96 910,00 21 880,00 1 712 075,00 

     1 712 075,00 

      

Rozpočet po rozp. opatr. č. X/2018     

Príjmy 1 715 245,00     

Výdavky 1 712 075,00     

Rozdiel: + prebytok 3 170,00     

            

      

Bežný rozpočet:       

Príjmy 1 584 090,00     

Výdavky 1 417 200,00     

Rozdiel: + prebytok 166 890,00     

      

Kapitálový rozpočet:       

Príjmy 45 000,00     

Výdavky 210 130,00     

Rozdiel: - schodok -165 130,00     

      

FO rozpočet:       

Príjmy 85 955,00     

Výdavky 84 745,00     

Rozdiel: + prebytok 1 210,00     
 

 

 

 

 

 

 

 



 

K bodu č . 5 Návrh na použitie prostriedkov z rezervného fondu. 

 

Ing. Bruchatá  predniesla poslancom na schválenie návrh  požitie finančných prostriedkov z rezervného fondu 

v celkovej výške 69.000,00 EUR na úhradu nákladov na realizáciu investičných akcií „Stavebné úpravy 

Zdravotného strediska“ a „Stavebné úpravy Domu smútku“. Starostka dala o predloženom návrhu hlasovať: 

 

 

Uznesenie č. 367/2018 
 

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

neskorších predpisov 

 

schvaľuje: 

 

použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu v celkovej výške 69 000,00 EUR na úhradu nákladov na 

realizáciu investičných akcií: 

1. Stavebné úpravy Zdravotného strediska /stavebné úpravy sociálnych zariadení, bezbariérový 

vstup, podlahy/ vo výške 29 000,00 EUR. Na investičnú akciu je vypracovaný rozpočet a bude 

vykonaný výber dodávateľa, ktorý bude realizovať stavebné úpravy. 

2. Stavebné úpravy Domu smútku / stavebné úpravy sociálnych zariadení, prístrešok, fasáda/ vo 

výške 40 000 EUR. . Na investičnú akciu je vypracovaný rozpočet a bude vykonaný výber 

dodávateľa, ktorý bude realizovať stavebné úpravy. 

 

Prítomnosť /Kvórum/: 6/4 

 

 

Hlasovanie:                                                  za:            6/Ing. Páleník, Mgr. Marková, Ing. Bruchatý  

                                                                                         Ing. Michalka, Ing. Malinková, Mgr. Grežďo/ 

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

 

K bodu č . 6 Správy hlavnej kontrolórky obce Prašice 

 

Hlavná kontrolórka obce predložila poslancom správy z kontrolnej činnosti a to správu č.6  a č.12. Tieto 

správy boli poslancom zaslané elektronicky. Poslanci vzali správy na vedomie 

 

Uznesenie č. 368/2018 
 

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: 

 

 

 

správy z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Prašice č.6/2018 a č.12/2018. 

 

 

 

Prítomnosť /Kvórum/: 6/4 

Hlasovanie:                                                  za:            6/Ing. Páleník, Mgr. Marková, Ing. Bruchatý  

                                                                                         Ing. Michalka, Ing. Malinková, Mgr. Grežďo/ 

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

 



 

K bodu č . 7 Rôzne  a/ Návrh na predaj bývalých šatní súp. č. 1120, parc. 45/7 v k.ú. Prašice  

 

Starostka obce predložila poslancom  na schválenie návrh na  odpredaj bývalých šatní súp. č. 1120, parc. 45/7 

v k.ú Prašice. Konštatovala, že uznesením OZ č. 337/2018 zo dňa 12. 4. 2018 bol schválený Zámer odpredať 

nehnuteľný majetok obce Prašice z dôvodu hodného osobitného zreteľa Poľovníckemu združeniu Brezina 

Prašice. Tento zámer je stále zverejnený na úradnej tabuli ako aj na www.prasice.sk. 

Odôvodnenie:  

- Budova je vo veľmi zlom technickom stave 

- Obec budovu nevyužíva a nemá dostatok finančných prostriedkov na jej rekonštrukciu 

- Záväzok kupujúceho, že budovu na vlastne náklady zrekonštruuje 

- Obec chce podporiť vlastné združenia, spolky. 

 

Cena za odpredávaný nehnuteľný majetok obce bola stanovená na základe znaleckého posudku č. 31/2018 

vypracovaného Ing. Ladislavom Bakičom vo výške 21 400 €.  

Starostka obce dala následne o návrhu kúpnej zmluvy hlasovať: 

 

Uznesenie č. 369/2018 
 

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

neskorších predpisov 

 

schvaľuje: 

 

odpredaj bývalých šatní súp. č. 1120, parc. 45/7 v k.ú Prašice  Poľovníckemu združeniu Brezina Prašice za 

cenu stanovenú na základe znaleckého posudku č. 31/2018 vypracovaného Ing. Ladislavom Bakičom vo 

výške 21 400 € 

 

Prítomnosť /Kvórum/: 6/5 

 

Hlasovanie:                                                  za:            6 /Ing. Páleník, Mgr. Marková, Ing. Bruchatý  

                                                                                         Ing. Michalka, Ing. Malinková, Mgr. Grežďo/ 

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

 

K bodu č . 7 Rôzne  b/ Návrh na odpredaj pozemkov žiadateľom –v zmysle   zák. č. 138/91 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov 

 

 

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 rodinného domu  a uzatvorenie kúpnej 

zmluvy  pre Zuzanu Klobučníkovú, r. Šárayovú, nar. 19.11.1957 , trvale bytom Partizánska 506/16, Prašice, a 

to  podľa registra CKN ako parc. č. 235/2 vodná plocha  vo výmere 99 m2, ktorej je predávajúci výlučným 

vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 48243337-090/2018 ide o novozakreslenú parc. č. 

235/6 – vodná plocha vo výmere 41 m2 , ktorú obec odpredáva za cenu 7 €/m2, čo predstavuje čiastku 287 €. 

Predmetný pozemok tvorí priľahlý pozemok k pozemkom  vo vlastníctve nadobúdateľa a tieto svojim 

umiestnením a využitím tvoria nedeliteľný celok so stavbou hlavnou.   

Následne dala starostka o návrhu hlasovať: 

 

 

Uznesenie č. 370/2018 
 

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 rodinného domu  a uzatvorenie kúpnej zmluvy  pre Zuzanu Klobučníkovú, r. Šárayovú, nar. 

19.11.1957 , trvale bytom Partizánska 506/16, Prašice, a to  podľa registra CKN ako parc. č. 235/2 vodná 

plocha  vo výmere 99 m2, ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného 

GP č. 48243337-090/2018 ide o novozakreslenú parc. č. 235/6 – vodná plocha vo výmere 41 m2 , ktorú obec 

odpredáva za cenu 7 €/m2, čo predstavuje čiastku 287 €. Predmetný pozemok tvorí priľahlý pozemok k 

pozemkom  vo vlastníctve nadobúdateľa a tieto svojim umiestnením a využitím tvoria nedeliteľný celok so 

stavbou hlavnou 

 

 

Prítomnosť /Kvórum/: 6/4 

 

 

Hlasovanie:                                                  za:            6/Ing. Páleník, Mgr. Marková, Ing. Bruchatý  

                                                                                         Ing. Michalka, Ing. Malinková, Mgr. Grežďo/ 

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

2. 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 rodinného domu  a uzatvorenie kúpnej 

zmluvy  pre Editu Tolnaiovú, r. Komlóssyovú, nar. 4.10.1943 , trvale bytom Kozmonautov 14, Nitra a to  

podľa registra CKN ako parc. č. 3548/1- ostatné plochy  vo výmere 52 658 m2, ktorej je predávajúci 

výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 48243337-111/2018 ide o novozakreslenú 

parc. č. 3548/322 – ostatné plochy vo výmere 180 m2 , ktorú obec odpredáva za cenu 7 €/m2, čo predstavuje 

čiastku 1260 €. Predmetný pozemok tvorí priľahlý pozemok k pozemkom  vo vlastníctve nadobúdateľa a tieto 

svojim umiestnením a využitím tvoria nedeliteľný celok so stavbou hlavnou.   

Následne dala starostka o návrhu hlasovať: 

 

 

Uznesenie č. 371/2018 
 

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 rodinného domu  a uzatvorenie kúpnej zmluvy  pre Editu Tolnaiovú, r. Komlóssyovú, nar. 

4.10.1943 , trvale bytom Kozmonautov 14, Nitra a to  podľa registra CKN ako parc. č. 3548/1- ostatné plochy  

vo výmere 52 658 m2, ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 

48243337-111/2018 ide o novozakreslenú parc. č. 3548/322 – ostatné plochy vo výmere 180 m2 , ktorú obec 

odpredáva za cenu 7 €/m2, čo predstavuje čiastku 1260 €. Predmetný pozemok tvorí priľahlý pozemok k 

pozemkom  vo vlastníctve nadobúdateľa a tieto svojim umiestnením a využitím tvoria nedeliteľný celok so 

stavbou hlavnou 

 

Prítomnosť /Kvórum/: 6/4 

 

 

Hlasovanie:                                                  za:            6/Ing. Páleník, Mgr. Marková, Ing. Bruchatý  

                                                                                         Ing. Michalka, Ing. Malinková, Mgr. Grežďo/ 

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 

 



 

K bodu č . 7  Rôzne  c/ Návrh na zrušenie vlastného uznesenia č.347/2018 z 24. zasadnutia OZ, konaného 

24.5.2018 na základe späť vzatia návrhu žiadateľa    Petra Beláňa na prenájom tenisových kurtov v RO 

Duchonka 

 

Starostka obce predložila poslancom  na schválenie návrh na zrušenie vlastného uznesenia č.347/2018 z 24. 

zasadnutia OZ, konaného 24.5.2018 na základe späť vzatia návrhu žiadateľa  Petra Beláňa na prenájom 

tenisových kurtov v RO Duchonka. P. Beláň oznámenie doručil obci dňa 20.7.2018 a hlavný dôvod je prílišná 

administratívna záťaž zo strany živnostenského úradu ako aj  iných úradov. Starostka obce dala 

o predloženom návrhu hlasovať: 

 

Uznesenie č. 372/2018 
 

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

neskorších predpisov 

Ruší: 

uznesenie č.347/2018 z 24. zasadnutia OZ, konaného 24.5.2018 v plnom rozsahu  na základe späť vzatia 

návrhu žiadateľa    Petra Beláňa na prenájom tenisových kurtov v RO Duchonka 

 

Prítomnosť /Kvórum/: 6/4 

 

 

Hlasovanie:                                                  za:            6/Ing. Páleník, Mgr. Marková, Ing. Bruchatý  

                                                                                         Ing. Michalka, Ing. Malinková, Mgr. Grežďo/ 

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

K bodu č.8 Diskusia a interpelácia poslancov 

 

Poslanec Ing. Bruchatý sa spýtal, či nie je vypracovaná cenová ponuka na asfaltovanie parkoviska pri 

cintoríne.  Starostka odpovedala, že je potrebné tieto priestranstva riešiť komplex projektom vrátane rozpočtu. 

Poslanci sa tiež zhodli, že plochy bude lepšie asfaltovať aj kvôli terénu ako aj samotnej údržbe. Taktiež Ing. 

Bruchatý sa spýtal, či by nebolo možné zabezpečiť asfaltovú plochu na MK Slnečná, Partizánska / nad 

predajňou COOP Jednota/ a taktiež inštalácia verejného osvetlenia v tejto časti miestnej komunikácie. 

Starostka odpovedala, že projekt je zhotovený a na základe finančných prostriedkov sa táto investícia môže 

navrhnúť do rozpočtu obce pre rok 2019. 

Ing. Michalka sa informoval na chodník na miestne komunikácii Okšovská, kde ho oslovili obyvatelia tejto 

časti. Starostka odpovedala, že tento chodník je potrebné realizovať a vyhotoviť projekt vrátane kanalizácie 

v spolupráci s obcou Tvrdomestice. Následne túto aktivitu zahrnúť do rozpočtu obce resp. hľadať finančné 

zdroje formou dotácie. 

P. Michalka tiež upozornil, že v jeho susedstve je zaburinený pozemok, aby obec upozornila majiteľa a ak to 

nepomôže bude kontaktovať životné prostredie. Starostka sľúbila, že majiteľ tejto nehnuteľnosti bude 

upozornený, aby zaburinenie odstránil. 

Mgr. Marková sa spýtala, či  sa plánuje rekonštrukcia autobusových zastávok na ul. 1.mája, kde odpovedal p. 

Glos, že obec pripravuje obnovu autobusových zastávok na ul. 1.mája, Duchonke, ul. Okšovská a ul. 

Novosvetská zo zdrojov EÚ prostredníctvom stratégie CLLD MAS SOTDUM. 

P. Kičac upozornil, že na miestnej komunikácii smer Lipová a Krátka nefunguje jedno pouličné osvetlenie. P. 

Glos odpovedal, že pri najbližšej údržbe verejného osvetlenie bude toto svietidlo opravené. 

P. Grežďo a p. Paluš, obyvatelia z ulice Nemečkovská prišli poslancom vysvetliť, na základe čoho požadujú 

od obce Prašice odkúpenie pozemkov vo vlastníctve obce. Tieto pozemky už obhospodarujú  cca 50 rokov, sú 

v zlom teréne, kde už nemá obec žiadny prístup. V tejto časti je neúrodná pôda, nakoľko tam bola v minulosti 

tehelňa. Preto žiadajú o odkúpenia týchto pozemkov za nižšiu sumu ako je 7 EUR/m2. Starostka odpovedala, 

že komisia navštívi danú lokalitu a navrhne riešenie pre poslancov na najbližšie zasadnutie OZ. 

 

 

 

 

 



 

 

K bodu č.9 Záver 

 

       Na záver starostka obce poďakovala poslancom OZ za účasť a 26. zasadnutie obecného zastupiteľstva 

ukončila. 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Katarína Bruchatá                                                                           Erika Nemešová 

    prednostka obce                                                                                   starostka  obce 

 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 
 

 

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

 

 

 

Mgr. Lýdia Marková                                           ............................................... 

 

 

 

 

Zapísal: Glos Michal 


