
 

 

Zápisnica  
  zo 14. rokovania Obecného zastupiteľstva  Obce Prašice, konaného dňa 7.10.2020 
 

 

Prítomní poslanci a hostia podľa prezenčnej listiny  

Prítomní poslanci : Ing. Jozef Michalka, Mgr. Lýdia Marková, Regína Štefkovičová, Peter Detko, 

Jozef Šimon, Pavol Lacika, Ing. Mária Malinková 

Ostatní prítomní: Ing. Hrubá – hlavná kontrolórka, Ing. Katarína Bruchatá, Michal Glos 

Zvukový záznam zo zasadnutia sa nevyhotovoval, nakoľko nikto o to nežiadal. 

 
Program: 

1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Žiadosť ZŠsMŠ o presun finančných prostriedkov 

4. Návrh VZN č. 1/2020 o určení finančných prostriedkov  na mzdy a prevádzku na dieťa 

5. Rozpočtové opatrenia obce 

6. Správa hlavnej kontrolórky obce 

7. Správa nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky 

8. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠsMŠ a jej výsledkoch v zmysle Vyhl. MŠ SR č.9/2006 

v znení neskorších predpisov 

9. Návrh na vykonanie inventarizácie majetku 

10. Rôzne 

- Žiadosť ZŠ na dopravné pre deti z ulíc Okšovská, Novosvetská a Duchonka 

- Návrh na vstup obce do Nitrianskej organizácie cestovného ruchu 

- Návrh na schválenie investičných akcií a zmlúv o dielo 

- Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nebytové priestory 

- Žiadosti o  odkúpenie pozemkov v k.ú. Prašice 

- Prenájom pozemkov v k.ú. Prašice 

11. Diskusia a interpelácia poslancov 

12. Ukončenie zasadnutia 

 

K bodu č.1 Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

 

Starostka obce Erika Nemešová privítala poslancov  obecného zastupiteľstva a ostatných prítomných. 

Konštatovala, že  14. zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zúčastňujú 7 poslanci, takže obecné 

zastupiteľstvo je uznášania schopné.  

Starostka obce za overovateľov  zápisnice určila poslancov Ing. Jozefa  Michalku a Jozefa Šimona 

Za zapisovateľa určila Michala Glosa 

 

K bodu č.2  Schválenie programu zasadnutia 

 

Starostka navrhla, aby sa rokovanie  riadilo ďalej týmto programom: 

 

Program: 

1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Žiadosť ZŠsMŠ o presun finančných prostriedkov 

4. Návrh VZN č. 1/2020 o určení finančných prostriedkov  na mzdy a prevádzku na dieťa 

5. Rozpočtové opatrenia obce 

6. Správa hlavnej kontrolórky obce 

7. Správa nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky 

8. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠsMŠ a jej výsledkoch v zmysle Vyhl. MŠ SR č.9/2006 

v znení neskorších predpisov 

9. Návrh na vykonanie inventarizácie majetku 



 

10. Rôzne 

- Žiadosť ZŠ na dopravné pre deti z ulíc Okšovská, Novosvetská a Duchonka 

- Návrh na vstup obce do Nitrianskej organizácie cestovného ruchu 

- Návrh na schválenie investičných akcií a zmlúv o dielo 

- Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nebytové priestory 

- Žiadosti o  odkúpenie pozemkov v k.ú. Prašice 

- Prenájom pozemkov v k.ú. Prašice 

11. Diskusia a interpelácia poslancov 

12. Ukončenie zasadnutia 

 

 

Starostka vyzvala poslancov na  doplnenie programu 14. zasadnutia OZ. Poslanci nemali žiadne pripomienky  

a nedoplnili žiadny bod programu a  nenavrhli zmeny.  

Následne dala starostka obce o návrhu programu  hlasovať. 

 

Uznesenie č. 186/2020 

 

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

neskorších predpisov 

 

Schvaľuje:  

 

program 14. rokovania  OZ nasledovne 

 

Program: 
1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Žiadosť ZŠsMŠ o presun finančných prostriedkov 

4. Návrh VZN č. 1/2020 o určení finančných prostriedkov  na mzdy a prevádzku na dieťa 

5. Rozpočtové opatrenia obce 

6. Správa hlavnej kontrolórky obce 

7. Správa nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky 

8. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠsMŠ a jej výsledkoch v zmysle Vyhl. MŠ SR č.9/2006 

v znení neskorších predpisov 

9. Návrh na vykonanie inventarizácie majetku 

10. Rôzne 

- Žiadosť ZŠ na dopravné pre deti z ulíc Okšovská, Novosvetská a Duchonka 

- Návrh na vstup obce do Nitrianskej organizácie cestovného ruchu 

- Návrh na schválenie investičných akcií a zmlúv o dielo 

- Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nebytové priestory 

- Žiadosti o  odkúpenie pozemkov v k.ú. Prašice 

- Prenájom pozemkov v k.ú. Prašice 

11. Diskusia a interpelácia poslancov 

12. Ukončenie zasadnutia 

 

 

Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/7/4 

 

Hlasovanie:                                                  za:            7   / Mgr. Marková, Detko, Šimon, Lacika 

                                                                                            Ing. Michalka, Ing. Malinková, Štefkovičová /   

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

 

 

 

K bodu č.3 Žiadosť ZŠsMŠ o presun finančných prostriedkov 



 

 

Základná škola s materskou školou požiadala o úpravu rozpočtu v rámci originálnych kompetencií a to 

zníženie, zvýšenie a presun financií rozpočtu a celkové zníženie rozpočtu o sumu 11 050 EUR. Starostka dala 

o žiadosti hlasovať. 

 

 

Uznesenie č. 187/2020 

 

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

neskorších predpisov 

 

schvaľuje : 

 

- úpravu rozpočtu Základnej školy s materskou školou v rámci originálnych kompetencií a to 

zníženie, zvýšenie a presun financií rozpočtu. Celkové zníženie rozpočtu o sumu 11 050 EUR 

 

Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/7/4 

 

Hlasovanie:                                                  za:            7   / Mgr. Marková, Detko, Šimon, Lacika 

                                                                                            Ing. Michalka, Ing. Malinková, Štefkovičová /   

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

 

K bodu č.4  Návrh VZN č. 1/2020 o určení finančných prostriedkov  na mzdy a prevádzku na dieťa 

 

Ing. Bruchatá predniesla poslancom na schválenie návrh VZN č. 1/2020 o určení finančných prostriedkov  na 

mzdy a prevádzku na dieťa. Týmto VZN sa mení  a dopĺňa VZN č.4/2019 v časti Príloha č.1 k VZN ostatné 

ustanovenia zostávajú nedotknuté. Starostka dala o návrhu hlasovať: 

 

Uznesenie č. 188/2020 

 

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

neskorších predpisov 

 

schvaľuje : 

 

- VZN č. 1/2020 o určení finančných prostriedkov  na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy 

a žiaka v školskom zariadení  

 

Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/7/5 

 

Hlasovanie:                                                  za:            7   / Mgr. Marková, Detko, Šimon, Lacika 

                                                                                            Ing. Michalka, Ing. Malinková, Štefkovičová /   

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

 

 

K bodu č.5 Rozpočtové opatrenia obce 

 

Ing. Katarína Bruchatá predložila poslancom rozpočtové opatrenia č. XI/2020, XII a XIII/2020. Informovala 

poslancov, že rozpočtové opatrenie č. XI/2020 schválila starostka v rámci svojich kompetencií. Rozpočtové 

opatrenia č. XII/2020 a XIII/2020 budú poslanci schvaľovať na dnešnom zasadnutí.  Jednotlivé opatrenia aj 

s podrobným popisom zmien boli poslancom zaslané elektronicky. Poslanci vzali  opatrenie č. XI/2020  na 

vedomie. Starostka obce dala následne hlasovať o rozpočtovom opatrení č. XII/2020 a č.XIII/2020 : 



 

Uznesenie č. 189/2020 

 

 

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. XI/2020 

 

Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/7/5 

 

Hlasovanie:                                                  za:            7   / Mgr. Marková, Detko, Šimon, Lacika 

                                                                                            Ing. Michalka, Ing. Malinková, Štefkovičová /   

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 

Uznesenie č. 190/2020 

 

 

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

 

Schvaľuje: 

 

- rozpočtové opatrenie č. XII/2020 s nasledovnými zmenami: 

 

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. XII/2020 - REKAPITULÁCIA   

      

prijaté k 07.10.2020      

PRÍJMY 

Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Rozpočtové 
opatrenie č.         

XII/2020          
Zvýšenie                   

+ 

Rozpočtové 
opatrenie č.      

XII/2020       
Zníženie                   

- 

ROZPOČET     
po 

rozpočtovom 
opatrení                   

č. XII/2020 

Bežné 1 753 105,00 1 766 820,00 3 015,00 240,00 1 769 595,00 

Kapitálové 0,00 29 665,00 10 850,00 0,00 40 515,00 



 

Finančné operácie 21 085,00 121 035,00 200 000,00 0,00 321 035,00 

Základná škola - bežné 103 425,00 126 660,00 0,00 7 810,00 118 850,00 

Základná škola - fin. oper. 140,00 1 200,00 0,00 0,00 1 200,00 

CELKOM 1 877 755,00 2 045 380,00 213 865,00 8 050,00 2 251 195,00 

     2 251 195,00 

      

      

VÝDAVKY 

Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Rozpočtové 
opatrenie č.         

XII/2020          
Zvýšenie                   

+ 

Rozpočtové 
opatrenie č.      

XII/2020       
Zníženie                   

- 

ROZPOČET     
po 

rozpočtovom 
opatrení                   

č. XII/2020 

Bežné 672 395,00 698 045,00 5 685,00 5 475,00 698 255,00 

Kapitálové 56 980,00 154 915,00 214 160,00 0,00 369 075,00 

Finančné operácie 69 875,00 69 875,00 0,00 0,00 69 875,00 

Základná škola - bežné 1 078 505,00 1 108 115,00 14 685,00 33 545,00 1 089 255,00 

Základná škola - 
kapitálové 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CELKOM 1 877 755,00 2 030 950,00 234 530,00 39 020,00 2 226 460,00 

     2 226 460,00 

      

Rozpočet po rozp. opatr. č. XII/2020     

Príjmy 2 251 195,00     

Výdavky 2 226 460,00     

Rozdiel: 24 735,00 24 735,00    

    24 735,00       

      

Bežný rozpočet:       

Príjmy 1 888 445,00     



 

Výdavky 1 787 510,00     

Rozdiel: + prebytok 100 935,00     

      

Kapitálový rozpočet:       

Príjmy 40 515,00     

Výdavky 369 075,00     

Rozdiel: - schodok -328 560,00     

      

FO rozpočet:       

Príjmy 322 235,00     

Výdavky 69 875,00     

Rozdiel: + prebytok 252 360,00     
 

Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/7/5 

 

Hlasovanie:                                                  za:            7   / Mgr. Marková, Detko, Šimon, Lacika 

                                                                                            Ing. Michalka, Ing. Malinková, Štefkovičová /   

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

 

Uznesenie č. 191/2020 

 

 

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

 

Schvaľuje: 

 

- rozpočtové opatrenie č. XIII/2020 s nasledovnými zmenami: 

 

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. XIII/2020 - REKAPITULÁCIA   

      

prijaté k 07.10.2020      



 

PRÍJMY 

Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Rozpočtové 
opatrenie č.         

XIII/2020          
Zvýšenie                   

+ 

Rozpočtové 
opatrenie č.      

XIII/2020       
Zníženie                   

- 

ROZPOČET     
po 

rozpočtovom 
opatrení                   

č. XIII/2020 

Bežné 1 753 105,00 1 769 595,00 0,00 0,00 1 769 595,00 

Kapitálové 0,00 40 515,00 9 500,00 0,00 50 015,00 

Finančné operácie 21 085,00 321 035,00 0,00 0,00 321 035,00 

Základná škola - bežné 103 425,00 118 850,00 0,00 0,00 118 850,00 

Základná škola - fin. oper. 140,00 1 200,00 0,00 0,00 1 200,00 

CELKOM 1 877 755,00 2 251 195,00 9 500,00 0,00 2 260 695,00 

     2 260 695,00 

      

      

VÝDAVKY 

Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Rozpočtové 
opatrenie č.         

XIII/2020          
Zvýšenie                   

+ 

Rozpočtové 
opatrenie č.      

XIII/2020       
Zníženie                   

- 

ROZPOČET     
po 

rozpočtovom 
opatrení                   

č. XIII/2020 

Bežné 672 395,00 698 255,00 120,00 0,00 698 375,00 

Kapitálové 56 980,00 369 075,00 17 750,00 0,00 386 825,00 

Finančné operácie 69 875,00 69 875,00 0,00 0,00 69 875,00 

Základná škola - bežné 1 078 505,00 1 089 255,00 0,00 0,00 1 089 255,00 

Základná škola - 
kapitálové 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CELKOM 1 877 755,00 2 226 460,00 17 870,00 0,00 2 244 330,00 

     2 244 330,00 

      

Rozpočet po rozp. opatr. č. XIII/2020     



 

Príjmy 2 260 695,00     

Výdavky 2 244 330,00     

Rozdiel: 16 365,00 16 365,00    

    16 365,00       

      

Bežný rozpočet:       

Príjmy 1 888 445,00     

Výdavky 1 787 630,00     

Rozdiel: + prebytok 100 815,00     

      

Kapitálový rozpočet:       

Príjmy 50 015,00     

Výdavky 386 825,00     

Rozdiel: - schodok -336 810,00     

      

FO rozpočet:       

Príjmy 322 235,00     

Výdavky 69 875,00     

Rozdiel: + prebytok 252 360,00     
 

 

 

Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/7/5 

 

Hlasovanie:                                                  za:            7   / Mgr. Marková, Detko, Šimon, Lacika 

                                                                                            Ing. Michalka, Ing. Malinková, Štefkovičová /   

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 



 

K bodu č.6 Správa hlavnej kontrolórky obce 

 

Hlavná kontrolórka obce Prašice predložila poslancom správu   č.9/2020 z kontrolnej činnosti. Poslanci ku 

správe nemali výhrady a vzali ju na vedomie. Starostka následne dala hlasovať: 

 

Uznesenie č. 192/2020 

 

 

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 z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Prašice č. 9/2020 

 

 

Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/7/4 

 

Hlasovanie:                                                  za:            7   / Mgr. Marková, Detko, Šimon, Lacika 

                                                                                            Ing. Michalka, Ing. Malinková, Štefkovičová /   

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

K bodu č.7  Správa nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky 

 

Prednostka obce Ing. Bruchatá predniesla poslancom správu nezávislého audítora z auditu 

konsolidovanej účtovnej závierky obce Prašice. Poslanci vzali predloženú správu o audite na 

vedomie. Starostka dala o návrhu hlasovať. 
 

Uznesenie č. 193/2020 

 

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 nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky obce Prašice. 
 

Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/7/4 

 

Hlasovanie:                                                  za:            7   / Mgr. Marková, Detko, Šimon, Lacika 

                                                                                            Ing. Michalka, Ing. Malinková, Štefkovičová /   

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

K bodu č.8 -  Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠsMŠ a jej výsledkoch v zmysle Vyhl. MŠ SR 

č.9/2006 v znení neskorších predpisov 

 

Mgr. Miloš Mik, riaditeľ Základnej školy s materskou školou Prašice predniesol poslancom správu 

o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠsMŠ a jej výsledkoch v zmysle Vyhl. MŠ SR č.9/2006 v znení neskorších 

predpisov. Identifikoval základné údaje o škole, personálne zabezpečenie, poradné orgány, taktiež informácie 

o počte škôlkarov a žiakov. Ďalej informoval o úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach, klasifikácií tried 

a prospechu žiakov.  Tiež informoval o projektoch, materiálno-technických podmienkach a problémoch 

v rámci školy a MŠ.  Ďalej sa zmienil o problémoch, ktoré už dlhodobo spôsobujú škole vysoko rastúce  

stromy (brezy a ihličnany) ktoré poškodzujú jednak budovu ale hlavne nádvorie školy. Plytko rastúce korene 

spôsobujú degradáciu asfaltového povrchu prístupových chodníkov, čo spôsobilo už veľa úrazov detí, 

nehovoriac už o vážnom ohrozovaní života a zdravia osôb, takže je nevyhnutné s tým urýchlene niečo robiť. 



 

Ďalším naliehavým problémom je nevyhnutná potreba odizolovania a oddrenážovania budovy MŠ, ktorá 

vykazuje  vážne znaky vlhnutia stien. 

Podrobná správa je súčasťou zápisnice. Poslanci vzali správu na vedomie. 

Starostka dala následne hlasovať: 

 

 

Uznesenie č. 194/2020 

 

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 výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠsMŠ a jej výsledkoch v zmysle Vyhl. MŠ SR č.9/2006 

v znení neskorších predpisov 

 

Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/7/4 

 

Hlasovanie:                                                  za:            7   / Mgr. Marková, Detko, Šimon, Lacika 

                                                                                            Ing. Michalka, Ing. Malinková, Štefkovičová /   

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

K bodu č.9 -  Návrh na vykonanie inventarizácie majetku 

 

Starostka obce informovala poslancov, že vydala príkaz v zmysle zákona o účtovníctve č.431/2002 Z.z.  

v znení neskorších predpisov na vykonanie riadnej fyzickej inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu 

majetku a záväzkov ku dňu 31.10.2020 v termíne od 9.11.2020 do 13.11.2020. Poslanci vzali informáciu na 

vedomie.  Starostka obce následne dala o návrhu hlasovať: 

 

Uznesenie č. 195/2020 

 

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 vydanom príkaze starostky obce v zmysle zákona o účtovníctve č.431/2002 Z.z.  

v znení neskorších predpisov na vykonanie riadnej fyzickej inventarizácii majetku, záväzkov 

a rozdielu majetku a záväzkov ku dňu 31.10.2020 v termíne od 9.11.2020 do 13.11.2020 

 

Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/7/4 

 

Hlasovanie:                                                  za:            7   / Mgr. Marková, Detko, Šimon, Lacika 

                                                                                            Ing. Michalka, Ing. Malinková, Štefkovičová /   

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

 

K bodu č.10 -  Rôzne - Žiadosť ZŠ na dopravné pre deti z ulíc Okšovská, Novosvetská a Duchonka 

 

Prednostka obce predložila poslancom žiadosť Základnej školy s materskou školou Prašice o príspevok na 

cestovné pre žiakov dochádzajúcich z Duchonky, Okšovskej a Novosvetskej ulice. Starostka navrhla  

0,40 € ako pominulé roky. Poslanci s návrhom súhlasili.  Následne dala o návrhu starostka  obce hlasovať: 

 

 

 



 

Uznesenie č. 196/2020 

 

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 cestovné vo výške 0,40 € pre žiakov dochádzajúcich do Základnej školy 

s materskou školou autobusom z Duchonky, Okšovskej a Novosvetskej ulice 

 

Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/7/4 

 

Hlasovanie:                                                  za:            7   / Mgr. Marková, Detko, Šimon, Lacika 

                                                                                            Ing. Michalka, Ing. Malinková, Štefkovičová /   

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

K bodu č.10 -  Rôzne - Návrh na vstup obce do Nitrianskej organizácie cestovného ruchu 

 

Prednostka obce predložila návrh na vstup obce Prašice do Nitrianskej organizácie cestovného ruchu. Poslanci 

s návrhom aktuálne  nesúhlasili.  Následne dala o návrhu starostka  obce hlasovať: 

 

Uznesenie č. 197/2020 

 

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

neskorších predpisov 

 

 

neschvaľuje: 

 

- Vstup obce Prašice do Nitrianskej organizácie cestovného ruchu 

 

Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/7/4 

 

Hlasovanie:                                                  za:            7   / Mgr. Marková, Detko, Šimon, Lacika 

                                                                                            Ing. Michalka, Ing. Malinková, Štefkovičová /   

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

K bodu č.10 -  Rôzne - Návrh na schválenie investičných akcií a zmlúv o dielo 

 

1.Starostka obce predložila poslancom návrh na schválenie investičnej akcie „Miestne komunikácie 

a spevnené plochy Prašice“ a uzavretie zmluvy o dielo so spoločnosťou COLAS Slovakia  a.s. v celkovej 

výške 214 071,42 Eur s DPH.  Následne dala o návrhu starostka  obce hlasovať: 

 

Uznesenie č. 198/2020 

 

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

neskorších predpisov 

 

Schvaľuje: 

 

- Realizáciu investičnej akcie „Miestne komunikácie a spevnené plochy Prašice“ 

- Zmluvu o dielo medzi obcou Prašice a spoločnosťou COLAS Slovakia a.s. vo výške  



 

214 071,42 € s DPH na realizáciu investičnej akcie  

„Miestne komunikácie a spevnené plochy Prašice“ 

 

Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/7/5 

 

Hlasovanie:                                                  za:            7   / Mgr. Marková, Detko, Šimon, Lacika 

                                                                                            Ing. Michalka, Ing. Malinková, Štefkovičová /   

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 

2.Starostka obce predložila poslancom návrh na schválenie investičnej akcie „Prípojka ÚK do telocvične ZŠ“ 

a uzavretie zmluvy o dielo so spoločnosťou TOP – in s.r.o. v celkovej výške 17 703,19 € s DPH.  Následne 

dala o návrhu starostka  obce hlasovať: 

 

Uznesenie č. 199/2020 

 

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

neskorších predpisov 

 

Schvaľuje: 

 

- Realizáciu investičnej akcie „Prípojka ÚK do telocvične ZŠ“ 

- Zmluvu o dielo medzi obcou Prašice a spoločnosťou TOP – in s.r.o. vo výške 17 703,19 € s DPH 

na realizáciu investičnej akcie „Prípojka ÚK do telocvične ZŠ“ 

 

Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/7/5 

 

Hlasovanie:                                                  za:            7   / Mgr. Marková, Detko, Šimon, Lacika 

                                                                                            Ing. Michalka, Ing. Malinková, Štefkovičová /   

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

K bodu č.10 -  Rôzne - Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nebytové priestory 

 

1.Starostka obce predložila poslancom návrh na schválenie nájomnej zmluvy na prenájom nebytových 

priestorov v budove požiarnej zbrojnice GUATO s.r.o. Okšovská 655/9, Prašice. Na základe výsledkov 

verejno – obchodnej súťaže sa v zmluve navrhuje cena nájmu 320 €/rok. Spotreba vody, elektrickej energie 

a plynu sa navrhuje v zmysle čl. 6 nájomnej zmluvy. Následne dala o návrhu starostka  obce hlasovať: 

 

Uznesenie č. 200/2020 

 

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

neskorších predpisov 

 

Schvaľuje: 

 

- Nájomnú zmluvu na prenájom nebytových priestorov  v budove Požiarnej zbrojnice medzi obcou 

Prašice a spoločnosťou GUATO s.r.o., Okšovská 655/9, Prašice  v celkovej výške 320 €/rok 

- Výšku energií a služieb súvisiacich s prenájmom  /plyn, voda, elektrická energia/ v zmysle čl. 6 

nájomnej zmluvy 

 

Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/7/5 

 

Hlasovanie:                                                  za:            7   / Mgr. Marková, Detko, Šimon, Lacika 

                                                                                            Ing. Michalka, Ing. Malinková, Štefkovičová /   

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 

 



 

 

 

K bodu č.10 -  Rôzne Prenájom pozemkov v k.ú. Prašice 

Starostka obce predložila poslancom  návrh zámeru  prenájmu pozemkov v zmysle § 9a ods.9 písm. c) zákona 

SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov -  prenájom majetku obce z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa. Jedná sa o nehnuteľnosti zapísané na LV č. 1526 v celkovej výmere 141 959 m2.  

Pozemky  sa nachádzajú v k.ú Prašice a budú prenajaté Poľnohospodársko-podieľníckemu družstvu Prašice so 

sídlom Jacovce za účelom ich zveľaďovania a obhospodarovania.. Následne dala starostka  obce o návrhu 

hlasovať: 

 

 

 

Uznesenie č. 201/2020 

 

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

neskorších predpisov 

 

schvaľuje: 

 

- vyhlásenie zámeru prenájmu pozemkov vo vlastníctve obce Prašice o celkovej výmere 

141 959 m2 zapísaných na LV 1526 v k.ú. Prašice   

- spôsob prenájmu pozemkov vo vlastníctve obce Prašice o celkovej výmere 141 959 m2 

zapísaných na LV 1526 v k.ú. Prašice v zmysle § 9a ods.9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov -  prenájom majetku obce z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa suma 85 EUR/ha/rok. Jedná sa o pozemky zapísané na LV č. 1526 v katastri 

obce Prašice  a budú prenajaté Poľnohospodársko-podielnickému družstvu Prašice so sídlom 

Jacovce za účelom ich zveľaďovania a obhospodarovania 

Zdôvodnenie: 

Dôvodom hodného osobitného zreteľa je skutočnosť, že obec Prašice  dlhé roky spolupracuje  s 

Poľnohospodársko-podielnickým  družstvom Prašice so sídlom Jacovce, kde družstvo pomáha obci 

zapožičaním mechanizmov, strojov a pracovníkov na rôzne potrebné práce v obci. Taktiež  PPD 

Prašice je dlhodobým užívateľom  pozemkov v extraviláne obce zapísané na LV č. 1526 vo 

vlastníctve obce Prašice  a poctivo sa o tieto pozemky stará.  

 
Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/7/5 

 

Hlasovanie:                                                  za:            7   / Mgr. Marková, Detko, Šimon, Lacika 

                                                                                            Ing. Michalka, Ing. Malinková, Štefkovičová /   

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 

 
K bodu č.10 -  Rôzne - Žiadosti o  odkúpenie pozemkov v k.ú. Prašice 

 

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 vlastníkov rekreačnej chaty a uzatvorenie kúpnej 

zmluvy  pre Jozefa Petra, rod. Petra nar. 14.3.1964,  trvale bytom Kapustnícka 284/69, 955 01 Nemčice a to  

podľa registra CKN ako parc. č. 3548/1 ostatná plocha vo výmere 50 512  m2, ktorej je predávajúci výlučným 

vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 48243337-116/2020 ide o novozakreslenú parc. č. 

3548/341,ostatná plocha  vo výmere 373 m2, ktorú  odpredáva  za cenu 7 €/m2, čo predstavuje čiastku  

2611 €. Predmetný pozemok tvorí priľahlý pozemok k pozemku  vo vlastníctve nadobúdateľa a tento svojim 

umiestnením a využitím tvorí nedeliteľný celok so stavbou hlavnou.  Následne dala starostka  obce o návrhu 

hlasovať: 



 

 

Uznesenie č. 202/2020 

 

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 vlastníkov rekreačnej chaty a uzatvorenie kúpnej zmluvy  pre Jozefa Petra, rod. Petra nar. 14.3.1964,  

trvale bytom Kapustnícka 284/69, 955 01 Nemčice a to  podľa registra CKN ako parc. č. 3548/1, ostatná 

plocha vo výmere 50 512  m2, ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa 

vypracovaného GP č. 48243337-116/2020 ide o novozakreslenú parc. č. 3548/341, ostatná plocha  vo výmere 

373 m2, ktorú  odpredáva  za cenu 7 €/m2, čo predstavuje čiastku 2611 €. Predmetný pozemok tvorí priľahlý 

pozemok k pozemku  vo vlastníctve nadobúdateľa a tento svojim umiestnením a využitím tvorí nedeliteľný 

celok so stavbou hlavnou 

 

Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/7/5 

 

Hlasovanie:                                                  za:            7   / Mgr. Marková, Detko, Šimon, Lacika 

                                                                                            Ing. Michalka, Ing. Malinková, Štefkovičová /   

                                                                     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 vlastníkov rekreačného chaty a uzatvorenie kúpnej 

zmluvy  pre Danku Kmeťovú, rod. Gažovičovú,  nar. 26.4.1965, trvale bytom Krušovská 1645/14, 955 01 

Topoľčany a to  podľa registra CKN ako parc. č. 3973/1, trvalý trávny porast  vo výmere 6 685  m2 a parc. č. 

3958/1 trvalý trávny porast vo výmere 973 m2, ktorých je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 

a podľa vypracovaného GP č. 48243337-1117/2020 ide o novozakreslené  parc. č. 3973/8, trvalý trávny porast  

vo výmere 85 m2 a 3958/5, trvalý trávny porast vo výmere 1 m2, ktoré obec  odpredáva za cenu 7 €/m2, čo 

predstavuje čiastku 602 €. Predmetné pozemky tvoria priľahlý pozemok k pozemku  vo vlastníctve 

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

dala starostka  obce o návrhu hlasovať: 

 

Uznesenie č. 203/2020 

 

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 vlastníkov rekreačného chaty a uzatvorenie kúpnej zmluvy  pre Danku Kmeťovú, rod. Gažovičovú,  nar. 

26.4.1965, trvale bytom Krušovská 1645/14, 955 01 Topoľčany a to  podľa registra CKN ako parc. č. 3973/1, 

trvalý trávny porast  vo výmere 6 685  m2 a parc. č. 3958/1, trvalý trávny porast vo výmere 973 m2 , ktorých 

je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 48243337-1117/2020 ide 

o novozakreslené  parc. č. 3973/8, trvalý trávny porast  vo výmere 85 m2 a 3958/5, trvalý trávny porast vo 

výmere 1 m2, ktoré obec  odpredáva za cenu 7 €/m2, čo predstavuje čiastku 602 €. Predmetné pozemky tvoria 

priľahlý pozemok k pozemku  vo vlastníctve nadobúdateľa a tento svojim umiestnením a využitím tvorí 

nedeliteľný celok so stavbou hlavnou 

 

Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/7/5 

 

Hlasovanie:                                                  za:            7   / Mgr. Marková, Detko, Šimon, Lacika 

                                                                                            Ing. Michalka, Ing. Malinková, Štefkovičová /   

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 



 

 

3. 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 vlastníkov rekreačného chaty a uzatvorenie kúpnej 

zmluvy  pre Janku Mikulášovú, rod. Tomášovú,  nar. 17.9.1957,  trvale bytom Horňany 102, 913 24 Horňany 

a to  podľa registra CKN ako parc. č. 3548/1, ostatná plocha vo výmere 50 512  m2, ktorej je predávajúci 

výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 48243337-104/2020 ide o novozakreslenú 

parc. č. 3548/339, ostatná plocha  vo výmere 10 m2, ktorú  odpredáva za cenu 7 €/m2, čo predstavuje čiastku 

70 €. Predmetný pozemok tvorí priľahlý pozemok k pozemku  vo vlastníctve nadobúdateľa a tento svojim 

umiestnením a využitím tvorí nedeliteľný celok so stavbou hlavnou.  Následne dala starostka  obce o návrhu 

hlasovať: 

 

Uznesenie č. 204/2020 

 

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 vlastníkov rekreačného chaty a uzatvorenie kúpnej zmluvy  pre Janku Mikulášovú, rod. Tomášovú,  nar. 

17.9.1957,  trvale bytom Horňany 102, 913 24 Horňany a to  podľa registra CKN ako parc. č. 3548/1, ostatná 

plocha vo výmere 50 512  m2, ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa 

vypracovaného GP č. 48243337-104/2020 ide o novozakreslenú parc. č. 3548/339, ostatná plocha  vo výmere 

10 m2, ktorú  odpredáva  za cenu 7 €/m2, čo predstavuje čiastku 70 €. Predmetný pozemok tvorí priľahlý 

pozemok k pozemku  vo vlastníctve nadobúdateľa a tento svojim umiestnením a využitím tvorí nedeliteľný 

celok so stavbou hlavnou. 

 

Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/7/5 

 

Hlasovanie:                                                  za:            7   / Mgr. Marková, Detko, Šimon, Lacika 

                                                                                            Ing. Michalka, Ing. Malinková, Štefkovičová /   

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

4. 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 vlastníkov rekreačného chaty a uzatvorenie kúpnej 

zmluvy  pre Bc. Petru Zelízkovú, rod. Šiškovú, nar. 6.12.1989, trvale bytom Palárikova 4082/12, 955 01 

Topoľčany a to  podľa registra CKN ako parc. č. 3888/8, trvalý trávny porast vo výmere 19 928  m2, ktorej je 

predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 48243337-124/2020 ide 

o novozakreslenú parc. č. 3888/193, trvalý trávny porast vo výmere 829 m2, ktorú  odpredáva  za cenu  

7 €/m2, čo predstavuje čiastku 5803 €. Predmetný pozemok tvorí priľahlý pozemok k pozemku  vo 

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

Následne dala starostka  obce o návrhu hlasovať: 

 

Uznesenie č. 205/2020 

 

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 vlastníkov rekreačného chaty a uzatvorenie kúpnej zmluvy  pre Bc. Petru Zelískovú, rod. Šiškovú, nar. 

6.12.1989, trvale bytom Palárikova 4082/12, 955 01 Topoľčany a to  podľa registra CKN ako parc. č. 3888/8, 

trvalý trávny porast vo výmere 19 928  m2, ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa 

vypracovaného GP č. 48243337-124/2020 ide o novozakreslenú parc. č. 3888/193, trvalý trávny porast vo 

výmere 829 m2, ktorú  odpredáva  za cenu 7 €/m2, čo predstavuje čiastku 5803 €. Predmetný pozemok tvorí 



 

priľahlý pozemok k pozemku  vo vlastníctve nadobúdateľa a tento svojim umiestnením a využitím tvorí 

nedeliteľný celok so stavbou hlavnou. 

 

Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/7/5 

 

Hlasovanie:                                                  za:            7   / Mgr. Marková, Detko, Šimon, Lacika 

                                                                                            Ing. Michalka, Ing. Malinková, Štefkovičová /   

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

11. Diskusia a interpelácia poslancov 

 

Poslanec Ing. Jozef Michalka v súvislosti s nevyhnutným výrubov stromov na školskom dvore 

navrhol vykonať prieskum trhu na  získanie možných odborníkov, ktorí sa venujú takejto činnosti,  

aby sa to stihlo v čase vegetačného kľudu. 

Hlavná kontrolórka odporučila poslancom, aby sa zaoberali zmenou VZN o predaji majetku vo 

vlastníctve obce. 

Starostka obce doporučila, aby sa problematikou ZŠsMŠ na úseku vlhnutia stien v budove MŠ 

a výrubov stromov na nádvorí ZŠ zaoberala čo v najkratšom čase komisia výstavby a ÚP OZ, ktorá 

za účasti odborníkov navrhne postup a riešenie týchto problémov. 

 
 

K bodu č.12  Záver 
 

Starostka obce  poďakovala poslancom za účasť na 14. rokovaní OZ a  rokovanie ukončila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Ing. Katarína Bruchatá                                                                           Erika Nemešová 

    prednostka obecného úradu                                                                       starostka  obce 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

 

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

 

 

Jozef Šimon                                                                         .............................................. 

 

 

 

Zapisovateľ : Michal Glos 


