
 

 

 

Zápisnica  
  Zo 4. rokovania Obecného zastupiteľstva  obce Prašice, konaného dňa 16.2.2023 

 
 

Prítomní poslanci a hostia podľa prezenčnej listiny  

Prítomní poslanci : Regína Štefkovičová, Peter Detko, Jozef Šimon, Mgr. Martin Režo, Juraj Martinček, 

Tomáš Naňo, MUDr. Adrián Aschengeschvantner 

Ospravedlnení poslanci :  
 

Zvukový záznam zo zasadnutia sa nevyhotovoval. 

 

Program: 

 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu rokovania OZ 

4. Návrh  - Rozpočtové opatrenia obce XVII/2022, XVIII/2022, I/2023 a  II/2023 

5. Správa ústrednej inventarizačnej komisie obce  Prašice o vykonanej inventarizácii za rok 2022 

6. Správa  hlavnej kontrolórky obce Prašice o kontrolnej činnosti za rok 2022 

7. Správy hlavnej kontrolórky z kontrolnej činnosti: 

- Správa o kontrole 7/2022 - Kontrola účtovných dokladov a dodržiavanie účtovných postupov so 

zameraním na došlé a vystavené faktúry za I. polrok 2022 

- Správa o kontrole 8/2022  - Stav krátkodobých a dlhodobých pohľadávok obce, daňové 

a nedaňové pohľadávky k 30.6.2022 

- Správa o kontrole 9/2022  - Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Prašice  za  

rok  2022 

8. Návrh na odpredaj pozemkov žiadateľom 

9. Obchodné verejné súťaže: 

- Informácia o ukončenej obchodnej verejnej súťaže - pozemok - parc.č. 2582/83, o výmere 13 662 

m² 

- Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže, podmienok a návrh nájomnej zmluvy - 

nehnuteľná vec: časť budovy Obecného úradu  /66,46 m2/ nachádzajúci sa v kat. území Prašíc, 

okres Topoľčany, zapísaný na LV č. 1526.  /s.č. 142 / 

10. Návrh zmluvy o dielo - Územný plán obce Prašice - Zmeny a doplnky č.3 

11. Návrh na schválenie investičnej akcie - Rekonštrukcia Kultúrneho domu  

12. Návrh na schválenie investičných akcií v ATC Duchonka 

- Vybudovanie novej vodovodnej prípojky 

- Rekonštrukcia a vybudovanie rozvodov vody v ATC  

13. Diskusia a interpelácia poslancov 

14. Záver 

 

K bodu č.1 a č.2. Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

 

Starostka obce Mgr. Karin Šimková privítala poslancov  obecného zastupiteľstva a ostatných prítomných. 

Konštatovala, že  4. zasadnutia obecného zastupiteľstva za zúčastňuje 7 poslancov, takže obecné 

zastupiteľstvo je uznášania schopne. 

Starostka obce za overovateľov  zápisnice navrhla poslancov: Regína Štefkovičová, Mgr. Martin Režo 

Za zapisovateľa určila Michala Glosa 

Následne dala o návrhu hlasovať: 

 

 



 

Uznesenie č. 37/2023 

 

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:  Regína Štefkovičová, Mgr. Martin Režo 

 

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

 

 

Hlasovanie:                                                  za:            7  / Detko, Štefkovičová, Mgr. Režo, Naňo 

                                                                                             Šimon, Martinček, MUDr. Aschengeschvantner/   

                                                                     proti:        0 

 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

K bodu č.3  Schválenie programu zasadnutia 

 

Starostka navrhla, aby sa rokovanie  riadilo ďalej týmto programom: 

 

Program: 

 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu rokovania OZ 

4. Návrh  - Rozpočtové opatrenia obce XVII/2022, XVIII/2022, I/2023 a  II/2023 

5. Správa ústrednej inventarizačnej komisie obce  Prašice o vykonanej inventarizácii za rok 2022 

6. Správa  hlavnej kontrolórky obce Prašice o kontrolnej činnosti za rok 2022 

7. Správy hlavnej kontrolórky z kontrolnej činnosti: 

- Správa o kontrole 7/2022 - Kontrola účtovných dokladov a dodržiavanie účtovných postupov so 

zameraním na došlé a vystavené faktúry za I. polrok 2022 

- Správa o kontrole 8/2022  - Stav krátkodobých a dlhodobých pohľadávok obce, daňové 

a nedaňové pohľadávky k 30.6.2022 

- Správa o kontrole 9/2022  - Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Prašice  za  

rok  2022 

8. Návrh na odpredaj pozemkov žiadateľom 

9. Obchodné verejné súťaže: 

- Informácia o ukončenej obchodnej verejnej súťaže - pozemok - parc.č. 2582/83, o výmere 13 662 

m² 

- Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže, podmienok  a návrh nájomnej zmluvy - 

nehnuteľná vec: časť budovy Obecného úradu  /66,46 m2/ nachádzajúci sa v kat. území Prašíc, 

okres Topoľčany, zapísaný na LV č. 1526.  /s.č. 142 / 

10. Návrh zmluvy o dielo - Územný plán obce Prašice - Zmeny a doplnky č.3 

11. Návrh na schválenie investičnej akcie - Rekonštrukcia Kultúrneho domu  

12. Návrh na schválenie investičných akcií v ATC Duchonka 

- Vybudovanie novej vodovodnej prípojky 

- Rekonštrukcia a vybudovanie rozvodov vody v ATC  

13. Diskusia a interpelácia poslancov 

14. Záver 

 

 



 

Starostka vyzvala poslancov na  doplnenie programu. Poslanci nemali doplňujúci návrh a starostka dala 

hlasovať: 

 

Uznesenie č. 38/2023 

 

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

neskorších predpisov 

 

Schvaľuje:  

 

program 4. rokovania  OZ nasledovne: 

 

Program: 

 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3. Schválenie programu rokovania OZ 

4. Návrh  - Rozpočtové opatrenia obce XVII/2022, XVIII/2022, I/2023 a  II/2023 

5. Správa ústrednej inventarizačnej komisie obce  Prašice o vykonanej inventarizácii za rok 

2022 

6. Správa  hlavnej kontrolórky obce Prašice o kontrolnej činnosti za rok 2022 

7. Správy hlavnej kontrolórky z kontrolnej činnosti: 

- Správa o kontrole 7/2022 - Kontrola účtovných dokladov a dodržiavanie účtovných postupov so 

zameraním na došlé a vystavené faktúry za I. polrok 2022 

- Správa o kontrole 8/2022  - Stav krátkodobých a dlhodobých pohľadávok obce, daňové 

a nedaňové pohľadávky k 30.6.2022 

- Správa o kontrole 9/2022  - Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Prašice  za  

rok  2022 

8. Návrh na odpredaj pozemkov žiadateľom 

9. Obchodné verejné súťaže: 

- Informácia o ukončenej obchodnej verejnej súťaže - pozemok - parc.č. 2582/83, o výmere 13 662 

m² 

- Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže, podmienok  a návrh nájomnej zmluvy - 

nehnuteľná vec: časť budovy Obecného úradu  /66,46 m2/ nachádzajúci sa v kat. území Prašíc, 

okres Topoľčany, zapísaný na LV č. 1526.  /s.č. 142 / 

10. Návrh zmluvy o dielo - Územný plán obce Prašice - Zmeny a doplnky č.3 

11. Návrh na schválenie investičnej akcie - Rekonštrukcia Kultúrneho domu  

12. Návrh na schválenie investičných akcií v ATC Duchonka 

- Vybudovanie novej vodovodnej prípojky 

- Rekonštrukcia a vybudovanie rozvodov vody v ATC  

13. Diskusia a interpelácia poslancov 

14. Záver 

 

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

 

Hlasovanie:                                                  za:            7  / Detko, Štefkovičová, Mgr. Režo, Naňo 

                                                                                             Šimon, Martinček, MUDr. Aschengeschvantner/   

                                                                     proti:        0 

 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

 

 



 

 

K bodu č.4 Návrh  - Rozpočtové opatrenia obce XVII/2022, XVIII/2022, I/2023 a  II/2023 

Ing. Bruchatá, prednostka obecného úradu predložila poslancom  rozpočtové opatrenia č. XVII//2022, XIII/2022,  I/2023 a II/2023. Navrhované opatrenia boli 

poslancom zaslané aj elektronicky s dôvodovou správou. Taktiež vysvetlila poslancom jednotlivé zmeny.  Poslanci k rozpočtovému opatreniu nemali pripomienky. 

Starostka obce dala o rozpočtových opatreniach č. č. XVII//2022, XIII/2022,  I/2023 a II/2023hlasovať: 

 

 

 

Uznesenie č. 39/2023 

 

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:  

 

a)  rozpočtové opatrenie č. XVII/2022 

 

b)  rozpočtové opatrenie č. XVIII/2022 

 

c) rozpočtové opatrenie č. I/2023 

 

 

 

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

 

Hlasovanie:                                                  za:            7  / Detko, Štefkovičová, Mgr. Režo, Naňo 

                                                                                             Šimon, Martinček, MUDr. Aschengeschvantner/   

                                                                     proti:        0 

 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

 



 

Uznesenie č. 40/2023 

 

 

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. II/2023 nasledovne 

 

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. II/2023 - REKAPITULÁCIA   

      

prijaté k 16.02.2023      

PRÍJMY 

Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Rozpočtové 
opatrenie č.         

II/2023          
Zvýšenie                   

+ 

Rozpočtové 
opatrenie č.      

II/2023       
Zníženie                   

- 

ROZPOČET     
po 

rozpočtovom 
opatrení                   
č. II/2023 

Bežné 2 106 905,00 2 116 810,00 16 010,00 18 875,00 2 113 945,00 

Kapitálové 10 260,00 10 260,00 0,00 0,00 10 260,00 

Finančné operácie 5 650,00 9 445,00 0,00 0,00 9 445,00 

Základná škola - bežné 105 515,00 105 775,00 200,00 0,00 105 975,00 

Základná škola - fin. oper. 1 000,00 1 000,00 13 440,00 0,00 14 440,00 

CELKOM 
2 229 

330,00 
2 243 

290,00 29 650,00 18 875,00 
2 254 

065,00 

VÝDAVKY 

Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Rozpočtové 
opatrenie č.         

II/2023          
Zvýšenie                   

+ 

Rozpočtové 
opatrenie č.      

II/2023       
Zníženie                   

- 

ROZPOČET     
po 

rozpočtovom 
opatrení                   
č. II/2023 

Bežné 825 805,00 833 265,00 37 055,00 43 500,00 826 820,00 

Kapitálové 10 260,00 10 260,00 0,00 0,00 10 260,00 

Finančné operácie 80 610,00 80 610,00 0,00 0,00 80 610,00 

Základná škola - bežné 1 305 050,00 1 315 405,00 13 640,00 0,00 1 329 045,00 



 

Základná škola - kapitálové 7 605,00 3 750,00 0,00 0,00 3 750,00 

CELKOM 
2 229 

330,00 
2 243 

290,00 50 695,00 43 500,00 
2 250 

485,00 

Príjmy 2 254 065,00     

Výdavky 2 250 485,00     

Rozdiel: 3 580,00 3 580,00    

Príjmy 2 219 920,00     

Výdavky 2 155 865,00     

Rozdiel: + prebytok 64 055,00     

      

Kapitálový rozpočet:       

Príjmy 10 260,00     

Výdavky 14 010,00     

Rozdiel: - schodok -3 750,00     

      

FO rozpočet:       

Príjmy 23 885,00     

Výdavky 80 610,00     

Rozdiel: - schodok -56 725,00     
 

 

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

 

Hlasovanie:                                                  za:            7  / Detko, Štefkovičová, Mgr. Režo, Naňo 

                                                                                             Šimon, Martinček, Aschengeschvantner/   

                                                                     proti:        0 

 

                                                                     zdržal sa:  0 

 



 

K bodu č.5  Správa ústrednej inventarizačnej komisie obce  Prašice o vykonanej inventarizácii za rok 2022 
 

Michal Glos predniesol poslancom správu ústrednej inventarizačnej komisie obce Prašice o vykonanej 

inventarizácii za rok 2022. Správa bola poslancom doručená elektronicky emailom.  Následne dala starostka  

obce o návrhu hlasovať: 

 

Uznesenie č. 41/2023 

 

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: 

 

Správa ústrednej inventarizačnej komisie obce  Prašice o vykonanej inventarizácii za rok 2022 

 

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

 

Hlasovanie:                                                  za:            7  / Detko, Štefkovičová, Mgr. Režo, Naňo 

                                                                                             Šimon, Martinček, MUDr. Aschengeschvantner/   

                                                                     proti:        0 

 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

K bodu č.6  Správa  hlavnej kontrolórky obce Prašice o kontrolnej činnosti za rok 2022 

 

Hlavná kontrolórka obce Ing. Hrubá predniesla poslancom správu obce Prašice o kontrolnej činnosti za rok 

2022. Správa bola poslancom doručená elektronicky emailom. Poslanci k správe nemali otázky.  Následne 

dala starostka  obce o návrhu hlasovať: 

 

Uznesenie č. 42/2023 

 

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: 

 

Správa obce Prašice o kontrolnej činnosti za rok 2022 

 

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

 

Hlasovanie:                                                  za:            7  / Detko, Štefkovičová, Mgr. Režo, Naňo 

                                                                                             Šimon, Martinček, MUDr. Aschengeschvantner/   

                                                                     proti:        0 

 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

K bodu č.7  Správy hlavnej kontrolórky z kontrolnej činnosti: 

 

- Správa o kontrole 7/2022 - Kontrola účtovných dokladov a dodržiavanie účtovných postupov so 

zameraním na došlé a vystavené faktúry za I. polrok 2022 

- Správa o kontrole 8/2022  - Stav krátkodobých a dlhodobých pohľadávok obce, daňové 

a nedaňové pohľadávky k 30.6.2022 

- Správa o kontrole 9/2022  - Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Prašice  za  

rok  2022 

 

 



 

Hlavná kontrolórka obce Ing. Hrubá predniesla poslancom správy: 

 

- Správa o kontrole 7/2022 - Kontrola účtovných dokladov a dodržiavanie účtovných postupov so 

zameraním na došlé a vystavené faktúry za I. polrok 2022 

- Správa o kontrole 8/2022  - Stav krátkodobých a dlhodobých pohľadávok obce, daňové 

a nedaňové pohľadávky k 30.6.2022 

- Správa o kontrole 9/2022  - Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Prašice  za  

rok  2022 

Správa č.9/2022 bola poslancom doručená elektronicky emailom a správy č. 7 a 8 boli prezentované na 

zasadnutí obecného zastupiteľstva. Poslanec Mgr. Režo sa spýtal k správe č. 7, že o aký výdavok ide 

v Základnej škole  definovaný ako bezpečnostná služba. Ing. Hrubá odpovedala, že sa jedná o zabezpečovacie 

zariadenie v budove školy – alarm. Poslanci k správam nemali  už žiadne otázky.  Následne dala starostka  

obce o návrhu hlasovať: 

 

Uznesenie č. 43/2023 

 

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: 

 

a) Správa o kontrole 7/2022 - Kontrola účtovných dokladov a dodržiavanie účtovných postupov so 

zameraním na došlé a vystavené faktúry za I. polrok 2022 

b) Správa o kontrole 8/2022  - Stav krátkodobých a dlhodobých pohľadávok obce, daňové a nedaňové 

pohľadávky k 30.6.2022 

c) Správa o kontrole 9/2022  - Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Prašice  za  rok  

2022 

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

 

Hlasovanie:                                                  za:            7  / Detko, Štefkovičová, Mgr. Režo, Naňo 

                                                                                             Šimon, Martinček, MUDr. Aschengeschvantner/   

                                                                     proti:        0 

 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

 

K bodu č.8  Návrh na odpredaj pozemkov žiadateľom 

1.Starostka obce predložila žiadosť Petra Jančoviča a manž.,  bytom Obrancov mieru 486, Tovarníky, ktorí 

žiadajú o odkúpenie časti pozemku parc.č. 3772/1 vo vlastníctve obce vedenom na LV č. 1526 podľa 

predloženého náčrtu  vo výmere 292 m2. Poslanci žiadosť vzali na vedomie a následne dala starostka 

o žiadosti hlasovať: 

Uznesenie č. 44/2023 

 

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: 

 

Petra Jančoviča a manž.,  bytom Obrancov mieru 486, Tovarníky, ktorí žiadajú o odkúpenie časti pozemku 

parc.č. 3772/1 vo vlastníctve obce vedenom na LV č. 1526 podľa predloženého náčrtu  vo výmere 292 m2. 

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

 

 



 

Hlasovanie:                                                  za:            7  / Detko, Štefkovičová, Mgr. Režo, Naňo 

                                                                                             Šimon, Martinček, MUDr. Aschengeschvantner/   

                                                                     proti:        0 

 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

2.Starostka obce predložila žiadosť Milana Budinského, bytom Hollého 650, Krušovce a Kristíny Budinskej , 

bytom Rajčany 111, ktorí žiadajú o odkúpenie časti pozemku parc.č. 3548/1 vo vlastníctve obce vedenom na 

LV č. 1526 podľa predloženého náčrtu  vo výmere 76 m2. Poslanci žiadosť vzali na vedomie a následne dala 

starostka o žiadosti hlasovať: 

Uznesenie č. 45/2023 

 

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 Milana Budinského, bytom Hollého 650, Krušovce a Kristíny Budinskej , bytom Rajčany 111, ktorí 

žiadajú o odkúpenie časti pozemku parc.č. 3548/1 vo vlastníctve obce vedenom na LV č. 1526 podľa 

predloženého náčrtu  vo výmere 76 m. 

 

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

 

Hlasovanie:                                                  za:            7  / Detko, Štefkovičová, Mgr. Režo, Naňo 

                                                                                             Šimon, Martinček, MUDr. Aschengeschvantner/   

                                                                     proti:        0 

 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

3. Starostka obce predložila poslancom návrh a to zámer a spôsob predaja nehnuteľného majetku vo 

vlastníctve obce Prašice spôsobom hodným osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zák. SNR č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov pre Ladislava Bárfaya, rod. Bártfaya, nar. 9.5.1961  

trvale bytom Okružná 151/21, 955 01 Tovarníky a Ivana Bártfaya, rod. Bárfaya, nar. 23.6.1969, trvale bytom 

Tvrdomestice č. 23, 956 22 Tvrdomestice  a to  podľa registra CKN ako parc. č. 1472 zastavaná plocha vo 

výmere 1334  m2 ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 

48243337-165/2022 ide o novozakreslenú parc. č. 1472/2 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 162 m2 , 

ktorú  obec  odpredáva  za cenu v zmysle znaleckého posudku č. 23/2023 pre Ladislava Bárfaya, čo 

predstavuje čiastku 1985 Eur € a parcelu  č. 1472/3 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 76 m2 , ktorú  

obec  odpredáva  za cenu v zmysle znaleckého posudku č. 23/2023 pre Ivana Bárfaya, čo predstavuje čiastku 

955 Eur. 

Osobitný zreteľ spočíva:  

Pozemky sa nachádzajú v RO Duchonka, pre obec sú nevyužiteľné. Na pozemkoch nie je možné budovať 

samostatne stojace stavby a žiadateľ sa o pozemky riadne stará a užíva ho. Pozemky sú bezprostredne priľahlé 

k pozemku  a budovám, ktoré žiadatelia vlastnia a užívajú. 

Starostka obce dala o návrhu hlasovať: 
 

Uznesenie č. 46/2023 

 

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

neskorších predpisov 

 

Schvaľuje: 

 

zámer a spôsob predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Prašice spôsobom hodným osobitného 

zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov pre 

Ladislava Bárfaya, rod. Bártfaya, nar. 9.5.1961  trvale bytom Okružná 151/21, 955 01 Tovarníky a Ivana 



 

Bártfaya, rod. Bárfaya, nar. 23.6.1969, trvale bytom Tvrdomestice č. 23, 956 22 Tvrdomestice  a to  podľa 

registra CKN ako parc. č. 1472 zastavaná plocha vo výmere 1334  m2 ktorej je predávajúci výlučným 

vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 48243337-165/2022 ide o novozakreslenú parc. č. 

1472/2 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 162 m2 , ktorú  obec  odpredáva  za cenu v zmysle znaleckého 

posudku č. 23/2023 pre Ladislava Bárfaya, čo predstavuje čiastku 1985 Eur € a parcelu  č. 1472/3 zastavaná 

plocha a nádvorie vo výmere 76 m2 , ktorú  obec  odpredáva  za cenu v zmysle znaleckého posudku č. 

23/2023 pre Ivana Bárfaya, čo predstavuje čiastku 955 Eur. 

Osobitný zreteľ spočíva:  

Pozemky sa nachádzajú v RO Duchonka, pre obec sú nevyužiteľné. Na pozemkoch nie je možné budovať 

samostatne stojace stavby a žiadateľ sa o pozemky riadne stará a užíva ho. Pozemky sú bezprostredne priľahlé 

k pozemku  a budovám, ktoré žiadatelia vlastnia a užívajú. 

 

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

 

Hlasovanie:                                                  za:            7  / Detko, Štefkovičová, Mgr. Režo, Naňo 

                                                                                             Šimon, Martinček, MUDr. Aschengeschvantner/   

                                                                     proti:        0 

 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

4. Starostka predložila poslancom na schválenie prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Prašice v 

súlade § 9a ods. 8 písm. e/ zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade 

so schváleným zámerom a spôsobom prevodu zo dňa 19.12.2022 uznesením číslo 35/2022 pre Ing. Vladimíra 

Plaskoňa, rod. Plaskoňa, nar. 3.3.1963  trvale bytom Preseľany 565, 956 12  Preseľany  a to  podľa registra 

CKN ako parc. č. 3888/1 t.t.p. vo výmere 8160  m2 a parc. č. 3888/2 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 

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

073/2022 ide o novozakreslene parc. č. 3888/203  t.t.p.  vo výmere 71 m2 a parc. č. 3888/204 zastavaná 

plocha a nádvorie, ktoré obec  odpredáva  za cenu v zmysle znaleckého posudku č. 250/2022, čo predstavuje 

čiastku 2800 Eur.   

Osobitný zreteľ spočíva:  

Pozemky sa nachádzajú v RO Duchonka, pre obec sú nevyužiteľné. Na pozemkoch nie je možné budovať 

samostatne stojace stavby a žiadateľ sa o pozemky riadne stará a užíva ho. Pozemky sú bezprostredne priľahlé 

k pozemku  a chate, ktoré žiadateľ vlastní a užíva 

Starostka obce dala o návrhu hlasovať: 
 

Uznesenie č. 47/2023 

 

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

neskorších predpisov 

 

Schvaľuje: 

 

prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Prašice v súlade § 9a ods. 8 písm. e/ zák. SNR č. 138/1991 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade so schváleným zámerom a spôsobom prevodu zo 

dňa 19.12.2022 uznesením číslo 35/2022 pre Ing. Vladimíra Plaskoňa, rod. Plaskoňa, nar. 3.3.1963  trvale 

bytom Preseľany 565, 956 12  Preseľany  a to  podľa registra CKN ako parc. č. 3888/1 t.t.p. vo výmere 8160  

m2 a parc. č. 3888/2 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 923  m2 , ktorých je predávajúci výlučným 

vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 48243337-073/2022 ide o novozakreslene parc. č. 

3888/203  t.t.p.  vo výmere 71 m2 a parc. č. 3888/204 zastavaná plocha a nádvorie, ktoré obec  odpredáva  za 

cenu v zmysle znaleckého posudku č. 250/2022, čo predstavuje čiastku 2800 Eur.   

Osobitný zreteľ spočíva:  

Pozemky sa nachádzajú v RO Duchonka, pre obec sú nevyužiteľné. Na pozemkoch nie je možné budovať 

samostatne stojace stavby a žiadateľ sa o pozemky riadne stará a užíva ho. Pozemky sú bezprostredne priľahlé 

k pozemku  a chate, ktoré žiadateľ vlastní a užíva 

 

 

 



 

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

 

Hlasovanie:                                                  za:            7  / Detko, Štefkovičová, Mgr. Režo, Naňo 

                                                                                             Šimon, Martinček, MUDr. Aschengeschvantner/   

                                                                     proti:        0 

 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

K bodu č.9  Obchodné verejné súťaže: 

- Informácia o ukončenej obchodnej verejnej súťaže - pozemok - parc.č. 2582/83, o výmere 

 13 662 m² 

- Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže, podmienok  a návrh nájomnej zmluvy – 

nehnuteľný majetok a to časť budovy Obecného úradu  /66,46 m2/ 

 

1. Michal Glos predložil poslancom informáciu o ukončenej obchodnej verejnej súťaže na pozemok par.č. 

2582/83 v kú. Prašice. Do súťaže sa nikto neprihlásil. Poslanci vzali informáciu na vedomie. Následne dala 

starostka  obce hlasovať: 

 

Uznesenie č. 48/2023 

 

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 ukončenej obchodnej verejnej súťaži na pozemok parc. č. 2582/83 o výmere 13 662 m2 vo 

vlastníctve obce Prašice  

 

 

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

 

Hlasovanie:                                                  za:            7  / Detko, Štefkovičová, Mgr. Režo, Naňo 

                                                                                             Šimon, Martinček, MUDr. Aschengeschvantner/   

                                                                     proti:        0 

 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

2. Michal Glos predniesol poslancom návrh zámeru prenajať majetok obce Prašice a to časť priestorov 

budovy obecného úradu s.č. 142 vo výmere 66,46 m2, kde navrhuje spôsob – obchodná verejná súťaž. 

Poslanci z návrhom súhlasili a tak ďalej p. Glos predložil podmienky vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže 

vrátene návrhu nájomnej zmluvy . Poslanci s návrhmi súhlasili a  starostka  obce dala o návrhoch hlasovať: 

 

Uznesenie č. 49/2023 

 

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

neskorších predpisov 

 

Schvaľuje: 

 

a) Zámer prenajať nehnuteľný majetok obce Prašice, a to časť budovy s.č. 142 o výmere 66,46 m2, 

vedenej na LV 1526 v k.ú. Prašice, okres Topoľčany  

b) Spôsob prenajať nehnuteľný majetok obce Prašice, a to časť budovy s.č. 142 o výmere 66,46 m2, 

vedenej na LV 1526 v k.ú. Prašice, okres Topoľčany  v zmysle § 9a ods. 1 písm. a/ zák. SNR č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov – obchodná verejná súťaž 

c) Podmienky prenájmu nehnuteľného majetku obce Prašice, a to časť budovy s.č. 142, vedenej na LV 

1526 v k.ú. Prašice, okres Topoľčany o výmere 66,46 m2 



 

 

 

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

 

Hlasovanie:                                                  za:            7  / Detko, Štefkovičová, Mgr. Režo, Naňo 

                                                                                             Šimon, Martinček, MUDr. Aschengeschvantner/   

                                                                     proti:        0 

 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

K bodu č.10  Návrh zmluvy o dielo - Územný plán obce Prašice - Zmeny a doplnky č.3 

 

Starostka obce predložila  návrh zmluvy o dielo „Územný plán obce Prašice - Zmeny a doplnky č.3“ medzi 

obcou Prašice na strane objednávateľa a Ing. arch. Petrom Miziom, Neutra – architektonický ateliér  

v celkovej výške  18 960 Eur s DPH. Poslancom bol návrh zmluvy zaslaný elektronicky a s návrhom zmluvy 

o dielo súhlasili. Taktiež prejavili záujem o stretnutie s Ing. arch. Miziom , aby prerokovali jednotlivé zmeny 

v návrhu „Územný plán obce Prašice - Zmeny a doplnky č.3“ .  Následne dala starostka  obce hlasovať: 

 

Uznesenie č. 50/2023 

 

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

neskorších predpisov 

 

schvaľuje: 

 

zmluvu o dielo „Územný plán obce Prašice - Zmeny a doplnky č.3“ medzi obcou Prašice na strane 

objednávateľa a Ing. arch. Petrom Miziom, Neutra – architektonický ateliér  v celkovej výške  18 960 Eur 

s DPH 

 

ukladá: 

 

zvolať stretnutie so spracovateľom dokumentu „Územný plán obce Prašice - Zmeny a doplnky č.3“ Ing. arch. 

Miziom 

 

termín: 23.3.2022 

zodpovedný: Michal Glos 

 

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

 

Hlasovanie:                                                  za:            7  / Detko, Štefkovičová, Mgr. Režo, Naňo 

                                                                                             Šimon, Martinček, MUDr. Aschengeschvantner/   

                                                                     proti:        0 

 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

K bodu č.11  Návrh na schválenie investičnej akcie - Rekonštrukcia Kultúrneho domu  

 

Michal Glos predložil poslancom  informácie o výsledku prieskumu trhu a určenie predpokladanej hodnoty 

zákazky  - jedna sa o verejné obstarávanie na zhotovenie projektovej dokumentácie a autorského dozoru 

projektu: „Obec Prašice – kultúrny dom, zníženie energetickej náročnosti objektu“. Poslanci vzali informáciu 

na vedomie. O schválení investičnej akcie : „Obec Prašice – kultúrny dom, zníženie energetickej náročnosti 

objektu“ vyjadrili svoje názory a o ďalšom postupe rozhodnú na  najbližšom zasadnutí  obecného 

zastupiteľstva. Taktiež v tomto bode rokovania sa navrhlo iniciovať stretnutie s koordinátorom  Plánu obnovy 

v Nitre Ing. Štefánikom a Ing. Bobákom – projektantom. Následne dala starostka  obce hlasovať: 

 



 

Uznesenie č. 51/2023 

 

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: 

 

informácie o výsledku prieskumu trhu a určenie predpokladanej hodnoty zákazky  - jedna sa o verejné 

obstarávanie na zhotovenie projektovej dokumentácie a autorského dozoru projektu: „Obec Prašice – kultúrny 

dom, zníženie energetickej náročnosti objektu“ 

 

ukladá: 

 

iniciovať stretnutie s koordinátorom  Plánu obnovy v Nitre Ing. Štefánikom  a Ing. Bobákom – projektantom 

termín: 23.3.2022 

zodpovedný: Michal Glos 

 

 

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

 

Hlasovanie:                                                  za:            7  / Detko, Štefkovičová, Mgr. Režo, Naňo 

                                                                                             Šimon, Martinček, MUDr. Aschengeschvantner/   

                                                                     proti:        0 

 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

K bodu č.12  Návrh na schválenie investičných akcií v ATC Duchonka 

 

Starostka obce  predložila poslancom  Návrh na realizáciu investičných zámerov: 

- vybudovanie novej vodovodnej prípojky do ATC Duchonka v maximálnej výške 10 000 Eur 

- opravu a dobudovanie vodovodných rozvod v ATC Duchonka v maximálnej výške 10 000 Eur 

Róbert Haberland informoval poslancov o stave starej vodovodnej prípojky v ATC a návrh riešenia novej 

vodovodnej prípojky a rozvodov. Bližší rozpočet a projekt bude poslancom predložený na najbližšom 

zasadnutí. Následne dala starostka  obce hlasovať: 

Uznesenie č. 52/2023 

 

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

neskorších predpisov 

 

schvaľuje: 

 

realizáciu investičných zámerov:  

 

- vybudovanie novej vodovodnej prípojky do ATC Duchonka v maximálnej výške 10 000 Eur 

- opravu a dobudovanie vodovodných rozvod v ATC Duchonka v maximálnej výške 10 000 Eur 

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

 

Hlasovanie:                                                  za:            7  / Detko, Štefkovičová, Mgr. Režo, Naňo 

                                                                                             Šimon, Martinček, MUDr. Aschengeschvantner/   

                                                                     proti:        0 

 

                                                                     zdržal sa:  0 

 



 

K bodu č.13 Diskusia a interpelácia poslancov 

- Starostka obce informovala poslancov, že kontaktovala p. Okšovú ohľadne podpisu zámennej 

zmluvy s obcou Prašice. Tá jej prisľúbila, že príde , ale do dnešného dňa neprišla. Mgr. Režo 

apeloval , aby obec vyzvala p. Okšovú písomne. 

- Poslanec Šimon požiadal, aby obec vypracovala dokument, a to zoznam vypracovaných 

projektových dokumentácii. Taktiež v akom sú štádiu rozpracovania ohľadne stavebných 

povolení a aktualizácii. Taktiež , ktoré sú už neaktuálne.  V tomto bode sa spýtal v akom stave je 

rozpracovanosť PD – prístavba materskej škly. Pracovník obce p. Haberalnd vysvetlil, že projekt 

je v štádiu stavebného povolenia, kde chýba kladné stanovisko plynárov /SPP/ a vodární /ZVaK/. 

Tieto veci sú v riešení. 

- Poslanec Mgr. Režo apeloval na poslancov, aby si stanovili svoje priority a ciele pre tieto štyri 

roky mandátu. A spoločne s obcou riešili vízie, či opraviť kultúrny dom, či pristaviť jedáleň,  či 

vybudovať detské ihrisko, vybudovať tribúnu v telocviční,  vybudovať chodník na MK Okšovská, 

opraviť MK Novosvetská, vybudovať prípojku vody  ku kynológom. Zhrnul svoje myšlienky a na 

najbližšom stretnutí poslancov navrhol, týmto podnetom „vízií obecného zastupiteľstva a obce“ 

sa zaoberať. 

- Starostka obce informovala o pripravovanom ozname o triedení odpadu v obci, tento bude 

zverejnený na www.prasice.sk.  Mgr. Režo dal pripomienku, aby informácia o tomto ozname bola 

zaslaná občanom aj písomne. 

- Poslanec Naňo apeloval, že je potrebné zakúpenie nádoby na TKO pri Zdravotné stredisko, 

nakoľko dve 120 l nádoby nestačia. Mgr. Režo taktiež apeloval, že pri bytovke s.č. 1366 sú 

poškodené vrchnáky na nádobách a je ich potrebné opraviť, taktiež jedna nádoba na bio odpad je 

zlomená a je ju potrebné vymeniť. 

- Starostka informovala poslancov, že obec pripravuje stretnutie s nájomníkmi bytov dňa 

28.2.2023. Na stretnutí sa bude riešiť problém s odpadmi, s parkovaním a inými pripomienkami 

nájomníkov. Nájomníkom bude ponúknuté na parkovanie voľné priestranstvo pod obecným 

úradom. 

- Poslanci Martinček a Mgr. Režo upozornili na problém parkovania občanov na chodníkoch, 

verejných priestranstvách a miestnych komunikáciách. Navrhli pripraviť oznam pre občanov, 

ktorý bude zverejnený na www.prasice.sk a taktiež v tlačenej forme doručený občanom 

parkujúcim na týchto priestranstvách. 

- Starostka informovala, že sa pripravuje úprava plochy okolo budovy kultúrneho domu, aby sa 

sprístupnil zadný vchod do športového areálu pre kynológov, poľovníkov a aj presun kolotočov 

počas hodov 2023. Poslanec Šimon apeloval, že nie je za to, aby na pomocnom ihrisku boli 

ťažké10 možno 20 tonové kolotoče, nakoľko je tam vybudovaná závlaha a hrozí jej poškodenie.  

Je potrebné zvážiť, aké atrakcie na túto plochu počas hodov inštalovať.  

- Poslanec Šimon apeloval, aby bol určený zamestnanec obce, ktorý skontroluje minimálne raz za 

rok stav budov vo vlastníctve obce, či nezatekajú alebo nie je na budovách viditeľná porucha. Je 

potrebné riešiť zadnú prístavbu pekárne, areál bývalej ČOV Duchonka a zanedbaný areál 

tenisových kurtov na Duchonke. O týchto problémoch bude obecné zastupiteľstvo rokovať na 

pracovnom stretnutí, kde vzniknú úlohy pre jednotlivé komisie a budú sa hľadať riešenia. 

- V diskusii vystúpila p. Režová, ktorá oboznámila poslancov, že doručila na obec žiadosť 

o prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve obce a to zadný priestor za pekárňou. 

Informovala o svojej vízii, ako by chcela daný priestor využívať pre deti ako aj dospelých a tiež 

na letné detské tábory. Starostka obce odpovedala, že žiadosťou sa bude obecné zastupiteľstvo 

zaoberať na najbližšom zasadnutí a budú p. Režovú informovať o ďalšom postupe. 

- Poslanec Mgr. Režo požaduje predložiť na najbližšie zasadnutie OZ prehľad príjmov – daň 

z nehnuteľností, daň z ubytovania ako aj poplatok za TKO od platcov z Duchonky za rok 2023. 

Taktiež požaduje prehľad výdavkov súvisiacich s Duchonkou za rok 2022. 

- Starostka informovala poslancov o pripravovaných kultúrnych akciách v obci v roku 2023 ako 

divadlá, stavanie mája, hody, vianočné trhy a iné. 

 

 

 

 

 

http://www.prasice.sk/
http://www.prasice.sk/


 

 

 

 

K bodu č.14  Záver 

 

Starostka obce  poďakovala poslancom za aktívnu účasť na 4. rokovaní OZ a toto rokovanie ukončila.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Katarína Bruchatá                                                                           Mgr. Karin Šimková 

    prednostka obce                                                                                      starostka  obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

Regína Štefkovičová                                                            ............................................. 

 

 

 

 

Mgr. Martin Režo                                                                ............................................... 

 

 

 

 

 

Zapisovateľ : Michal Glos 


