
 

 

Zápisnica  
 z 23. rokovania Obecného zastupiteľstva  Obce Prašice, konaného dňa 29.11.2021 

 

 

Prítomní poslanci a hostia podľa prezenčnej listiny  

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

Mária Malinková, Ing. Jozef Michalka 

Ospravedlnení  poslanci: Pavol Lacika 

 

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

 
Program: 

 

1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Návrh na schválenie komunitného plánu 

4. Návrh na spolufinancovanie projektu „ Rekonštrukcia autobusových zastávok v obci Prašice“ 

5. Rôzne 

- Žiadosti o odkúpenie pozemkov 

6. Diskusia a interpelácia poslancov 

7. Ukončenie zasadnutia 

 

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

 

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

Konštatovala, že  23. zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zúčastňujú 5 poslanci, takže obecné 

zastupiteľstvo je uznášania schopné.  

Starostka obce za overovateľov  zápisnice navrhla poslancov:  Ing. Jozef Michalka, Jozef Šimon 

Za zapisovateľa určila Michala Glosa 

 

Uznesenie č. 294/2021 

 

 

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

neskorších predpisov 

 

schvaľuje 

 

overovateľov  zápisnice poslancov:  Ing. Jozef Michalka, Jozef Šimon 
 

Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/5/3 

 

Hlasovanie:                                                  za:            5  / Detko, Šimon, Ing. Malinková,  

                                                                                             Štefkovičová, Ing. Michalka/   

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

 

K bodu č.2  Schválenie programu zasadnutia 

 

Starostka navrhla, aby sa rokovanie  riadilo ďalej týmto programom: 

 

1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

2. Schválenie programu zasadnutia 



 

3. Návrh na schválenie komunitného plánu 

4. Návrh na spolufinancovanie projektu „ Rekonštrukcia autobusových zastávok v obci Prašice“ 

5. Rôzne 

- Žiadosti o odkúpenie pozemkov 

6. Diskusia a interpelácia poslancov 

7. Ukončenie zasadnutia 

 

 

Starostka vyzvala poslancov na  doplnenie programu 23. zasadnutia OZ. Poslanci nemali žiadne pripomienky  

a nedoplnili žiadny bod programu a  nenavrhli zmeny.  

Následne dala starostka obce o návrhu programu  hlasovať. 

 

 

Uznesenie č. 295/2021 

 

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

neskorších predpisov 

 

Schvaľuje:  

 

Program 23. rokovania  OZ nasledovne 

 

1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Návrh na schválenie komunitného plánu 

4. Návrh na spolufinancovanie projektu „ Rekonštrukcia autobusových zastávok v obci Prašice“ 

5. Rôzne 

- Žiadosti o odkúpenie pozemkov 

6. Diskusia a interpelácia poslancov 

7. Ukončenie zasadnutia 

 

Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/5/3 

 

Hlasovanie:                                                  za:            5  / Detko, Šimon, Ing. Malinková,  

                                                                                             Štefkovičová, Ing. Michalka/   

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

 

K bodu č.3 Návrh na schválenie komunitného plánu 

 

Starostka obce predložila poslancom na schválenie Komunitný plán 2021-2030, tento komunitný plán bolo 

povinné upraviť, aktualizovať a doplniť v zmysle strategického dokumentu „ Národné priority rozvoja 

sociálnych služieb na roky 2021-2030“ a „Národnej stratégie deinštitucionalizácie systému  sociálnych 

služieb. Poslanci s návrhom súhlasili  a starostka obce dala následne hlasovať : 

 

Uznesenie č. 298/2021 

 

 

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

neskorších predpisov 

 

schvaľuje 

 

Komunitný plán obce Prašice 2021-2030 

 

Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/5/3 



 

 

Hlasovanie:                                                  za:            5  / Detko, Šimon, Ing. Malinková,  

                                                                                             Štefkovičová, Ing. Michalka/   

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

K bodu č. 4 -  Návrh na spolufinancovanie projektu „ Rekonštrukcia autobusových zastávok v obci 

Prašice“ 

 

Starostka obce predložila poslancom návrh na spolufinancovanie projektu „Rekonštrukcia autobusových 

zastávok v obci Prašice“ vo výške 1282,24 eur , čo predstavuje 5% z celkových oprávnených 

výdavkov projektu a jeho podanie v rámci výzvy MAS SOTDUM kód IROP-CLLD-Q081-512-003. 

Taktiež je potrebné schváliť prípadné financovanie neoprávnených výdavkov. Jedná sa o autobusové 

zastávky na uliciach Okšovská a Novosvetská, kde celková výška podanej žiadosti o nenávratný 

finančný príspevok je  25 644,75 EUR. Následne dala o návrhu hlasovať: 

 
  

Uznesenie č. 296/2021 

 

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

neskorších predpisov 

 

Schvaľuje: 

 

a) podanie projektu „Rekonštrukcia autobusových zastávok v obci Prašice“ v rámci výzvy MAS 

SOTDUM kód IROP-CLLD-Q081-512-003 v celkovej výške 25 724,75 EUR 

b) spolufinancovanie projektu „Rekonštrukcia autobusových zastávok v obci Prašice“ vo výške 

1286,75 EUR , čo predstavuje 5% z celkových oprávnených výdavkov projektu  

c) financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z vlastného rozpočtu 

 

Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/5/3 

 

Hlasovanie:                                                  za:            5  / Detko, Šimon, Ing. Malinková,  

                                                                                             Štefkovičová, Ing. Michalka/   

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

K bodu č.5 -  Rôzne –Žiadosti o odkúpenie pozemkov 

 

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 s.č. 994 a uzatvorenie 

kúpnej zmluvy  pre Ľubomíra Boboka, rod.. Boboka, nar. 13.1.1961 a  manž. Alenu Bobokovú, rod. 

Lackovičovú, nar. 25.9.1960,  obaja trvale bytom Horská 1311/6, 958  01 Partizánske a to  podľa registra 

CKN ako parc. č. 3548/1 ostatná plocha vo výmere 47 490  m2, ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom 

v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 48243337-116/2021 ide o novozakreslené parc. č. 3548/347 

ostatná plocha vo výmere 36 m2 a parc. č. 3548/348 vo výmere 233 m2, ktoré obec  odpredáva  za cenu 

v zmysle znaleckého posudku č. 329/2021, čo predstavuje čiastku  3300,00 €. 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. 297/2021 

 

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 s.č. 994 a uzatvorenie kúpnej zmluvy  pre Ľubomíra Boboka, rod.. Boboka, 

nar. 13.1.1961 a  manž. Alenu Bobokovú, rod. Lackovičovú, nar. 25.9.1960,  obaja trvale bytom Horská 

1311/6, 958  01 Partizánske a to  podľa registra CKN ako parc. č. 3548/1 ostatná plocha vo výmere 47 490  

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

116/2021 ide o novozakreslené parc. č. 3548/347 ostatná plocha vo výmere 36 m2 a parc. č. 3548/348 vo 

výmere 233 m2, ktoré obec  odpredáva  za cenu v zmysle znaleckého posudku č. 329/2021, čo predstavuje 

čiastku  3300,00 €. 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/: 7/5/3 

 

Hlasovanie:                                                  za:            5  / Detko, Šimon, Ing. Malinková,  

                                                                                             Štefkovičová, Ing. Michalka/   

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

2. Starostka obce predložila poslancom žiadosť Lenky Gábrišovej, rod. Tóthovej, bytom Slnečná 1400/2, 956 

18 Bošany o odkúpenie pozemku – okolie chaty s.č. 1139 na parc. č. 3947/6 v k.ú. Prašice. Tento pozemok je 

priľahlým pozemkom k pozemku žiadateľa. Poslanci vzali žiadosť na vedomie a žiadajú osobné stretnutie 

zástupcu obce pri fyzickom zameraní a tvorení geometrického plánu dotknutého pozemku.  Počas rokovania 

o tomto bode sa na zasadnutie obecného zastupiteľstva dostavila poslankyňa Mgr. Lýdia Marková. Následne 

dala starostka  obce o návrhu hlasovať: 

 

Uznesenie č. 299/2021 

 

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 : 

 

Žiadosť Lenky Gábrišovej, rod. Tóthovej, bytom Slnečná 1400/2, 956 18 Bošany o odkúpenie pozemku – 

okolie chaty s.č. 1139 na parc. č. 3947/6 v k.ú. Prašice 

 

Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/6/4 

 

Hlasovanie:                                                  za:           6      / Detko, Šimon, Ing. Malinková, Mgr. Marková 

                                                                                             Štefkovičová, Ing. Michalka/   

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

3. Starostka obce predložila poslancom žiadosť Evy Majeskej, rod. Štefkovičovej, D.Jurkoviča 2366/10, 955 

01 Topoľčany o odkúpenie pozemku – okolie chaty s.č. 1193 na parc. č. 3888/23 v k.ú. Prašice. Tento 

pozemok je priľahlým pozemkom k pozemku žiadateľa. Poslanci vzali žiadosť na vedomie. Následne dala 

starostka  obce o návrhu hlasovať: 

 

Uznesenie č. 300/2021 

 

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 : 

 

Žiadosť Evy Majeskej, rod. Štefkovičovej, D.Jurkoviča 2366/10, 955 01 Topoľčany o odkúpenie pozemku – 

okolie chaty s.č. 1193 na parc. č. 3888/23 v k.ú. Prašice 

 

Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/6/4 



 

 

Hlasovanie:                                                  za:           6      / Detko, Šimon, Ing. Malinková, Mgr. Marková 

                                                                                             Štefkovičová, Ing. Michalka/   

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

4. Starostka obce predložila poslancom žiadosť Regíny Štefkovičovej bytom 1.mája 83, 956 22 

Prašiceo odkúpenie pozemku – okolie chaty s.č. 849 na parc. č. 3544/34 v k.ú. Prašice. Tento pozemok je 

priľahlým pozemkom k pozemku žiadateľa. Poslanci vzali žiadosť na vedomie. Následne dala starostka  obce 

o návrhu hlasovať: 

 

Uznesenie č. 301/2021 

 

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 : 

 

Žiadosť Regíny Štefkovičovej bytom 1.mája 83, 956 22 Prašiceo odkúpenie pozemku – okolie chaty s.č. 849 

na parc. č. 3544/34 v k.ú. Prašice 

 

Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/6/4 

 

Hlasovanie:                                                  za:           6      / Detko, Šimon, Ing. Malinková, Mgr. Marková 

                                                                                             Štefkovičová, Ing. Michalka/   

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

K bodu č.5 -  Rôzne –VZN č. 1/2021 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a 

prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia 

 
Starostka obce predložila poslancom VZN č. 1/2021 o určení výšky finančných prostriedkov určených na 

mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia. Poslanci s návrhom súhlasili. 

Následne dala starostka  obce o návrhu hlasovať: 

 

Uznesenie č. 302/2021 

 

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

neskorších predpisov 

 

a) berie na vedomie 
 

- žiadosť Základnej školy s materskou školou o navýšenie originálnych kompetencií 

 

 

b) schvaľuje : 

 

- VZN č. 1/2021 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa 

materskej školy a žiaka školského zariadenia  

 

Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/6/4 

 

Hlasovanie:                                                  za:           6      / Detko, Šimon, Ing. Malinková, Mgr. Marková 

                                                                                             Štefkovičová, Ing. Michalka/   

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 

 



 

K bodu č.6  Diskusia a interpelácia poslancov 

 
Poslankyňa Ing. Malinková informovala, že na cintoríne je znovu zemina z výkopov hrobov na zakázanom 

mieste. Starostka obce prisľúbila nápravu. 

Poslanec Jozef Šimon apeloval, aby sa v mesiaci január začali prípravy na opravu a rekonštrukciu chodníkov 

na ulici Nemečkovská a tiež chodník od obecného úradu smer Partizánska ulica. 

Taktiež poslanec Šimon navrhol zorganizovať začiatkom januára 2022 pracovné stretnutie spracovateľa 

Zmien a doplnkov územného plánu č. 3 so spracovateľom pozemkových úprav s komisiou výstavby a ÚP OZ. 

Zároveň doporučil, aby sa riešilo upravenie priestorov a okolia starej ČOV na Duchonke. 

Poslanec Ing. Michalka navrhol pozvať na najbližšie zasadnutie OZ  sl. Lindu Okšovú, aby sa doriešili 

majetkové pomery v okolí MK Cintorínska. 

 

 

 

 

K bodu č.7 Záver 
 

Starostka obce  poďakovala poslancom za účasť na 23. 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 


