
Obec Prašice 
 

 

 

 

Zápisnica  
 

  z 5.riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Prašice, ktoré sa konalo 
dňa 30.6.2011. 

 
 
Prítomní poslanci OZ:    
 

                                   
1.     Mgr. Lýdia Marková 
2.     Ing. Roman Bruchatý        
3. Ing. Mária Malinková 
4. Ing. Jozef Michalka  
5. Mgr. Ján Grznár                                                      

Ostatní prizvaní hostia: 
 

1. Ing. Mária Hrubá  
2. Ing. Katarína Bruchatá  
3. Glos Michal   
4. Róbert Haberland 
  
                                             

Program: 
1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa  
3. Určenie overovateľov zápisnice 
4. Voľba návrhovej komisie 
5. Kontrola plnenie uznesení 
6. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2010 
7. Zápis do kroniky obce za rok 2010 
8. Správa p. Haberlanda o prebiehajúcom projekte “Revitalizácia centrálnej časti obce“  
9. Rôzne  –  schválenie platu starostky v zmysle zákona č. 154/2011 Z.z., 

     -  žiadosť o vydanie VZN pre ZŠsMŠ o príspevok na stravu pre deti v ZŠ a MŠ pre    
         rok 2011/2012,  

                       -  správa osobitnej komisie verejného záujmu 
     -  správa hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu 
-    žiadosti o predaj pozemkov v k.ú. obce Prašice 
-    žiadosť o prenájom stánku 
-    návrh na vypísanie verejnej obchodnej súťaže na prenájom nebytových priestorov 

v budove OcÚ 
10. Diskusia a interpelácia poslancov OZ 
11. Návrh na uznesenie 
12. Záver 
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K bodu č.1 
 
Starostka obce Erika Nemešová otvorila 5. riadne  zasadnutie obecného zastupiteľstva a privítala 
poslancov OZ  a pozvaných hostí. Následne predniesla program , ktorým sa bude dnešné rokovanie 
riadiť a dala o ňom hlasovať. 
 
Za                               : 5 
Proti                           : 0 
Zdržali sa hlasovania : 0 
 
Program bol jednomyseľne schválený. 
 
K bodu č.2 
 
Vedením zápisnice starostka poverila  Michala Glosa. 
 
K bodu č.3 
 
Za overovateľov zápisnice starostka obce určila :    Ing. Romana Bruchatého, Mgr. Jána Grznára 
 
K bodu č.4 
 
Starostka  obce Prašice navrhla  Ing. Máriu Malinkovú, Mgr. Lýdiu Markovú a Ing. Jozefa Michalku 
za členov Návrhovej  komisie a dala o návrhu hlasovať. 
 
Za                               :  5 
Proti                           : 0 
Zdržali sa hlasovania : 0 
 
Tento návrh poslanci schválili. 
 
K bodu č.5 
 
Starostka Erika Nemešová vyzvala Michala Glosa o prednesenie správy o plnení Uznesení 
s posledného rokovania OZ. Správu poslanci vzali na vedomie a je súčasťou zápisnice z dnešného 
rokovania OZ ako príloha č.1. 
 
K bodu č. 6 
 
P. Ing. Katarína Bruchatá predniesla poslanom na schválenie Záverečný účet obce Prašice za rok 
2010. Tento záverečný účet  poslanci dostali aj v elektronickej podobe. K záverečnému účtu 
predniesla správu aj p. kontrolórka  Ing. Hrubá, ktorú poslanci vzali na vedomie. P. starostka dala 
o Záverečnom účte hlasovať. Materiál je súčasťou zápisnice ako príloha č.2. 
 
Za                               : 5 
Proti                           : 0 
Zdržali sa hlasovania : 0 
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Záverečný účet obce za rok 2010 poslanci schválili. 
 
 
 
 
 
 
K bodu  č.7 
 
P. Jarmila Smutná prečítala návrh zápisu do kroniky obce za obdobie január 2010 až december 2010. 
K predloženému návrhu zápisu do kroniky nemali poslanci žiadne pripomienky. P. starostka 
predložila návrh na vyplatenie odmeny pre kronikárku p. Smutnú vo výške 150 €. O zápise a 
odmene dala p. starostka hlasovať. 
 
Za                               : 5 
Proti                           : 0 
Zdržali sa hlasovania : 0 
 
Zápis do kroniky a odmenu vo výške 150 € poslanci schválili. 
 
 
K bodu č.8 
 
P. Haberland predniesol správu o prebiehajúcom projekte „Revitalizácia centrálnej zóny obce 
Prašice“, ktorú poslanci OZ vzali na vedomie. Správa je súčasťou zápisnice ako príloha č.3. 
 
 
K bodu č.9 
 

a. Návrh na odpredaj nepotrebného majetku obce /traktor/ predložil p. Peter Novotný za 
navrhovanú sumu vo výške 750 €. Verejná súťaž na odpredaj traktora bola zverejnená na 
webe www.prasice.sk ako aj na informačných tabuliach obce.  Na súťaž sa prihlásil jediný 
uchádzač p. Okša, ktorý ponúkol sumu 750 €. Starostka obce dala o návrhu hlasovať. 

 
Za                               : 5 
Proti                           : 0 
Zdržali sa hlasovania : 0 
 
Návrh na odpredaj  bol schválený . 
  

b. Predsedníčka ekonomickej komisie  Ing. Mária Malinková predniesla návrh platu starostky 
podľa nového zákona č. 154/2011 Z.z., kde navrhuje základný plat starostky  navýšiť o 11 % 
čo predstavuje sumu 1691 €. P. starostka dala o návrhu hlasovať. 

 
Za                               : 5 
Proti                           : 0 
Zdržali sa hlasovania : 0 
 



Obec Prašice 
 

 

 

Návrh platu starostky vo výške 1691€ bol schválený. 
 

c. Žiadosť  ZŠsMŠ Prašice o príspevok na stravu pre deti na školský rok 2011/2012 predniesla 
p. starostka a navrhla sumu 0,13€ na žiaka/na deň a taktiež predniesla návrh na  schválenie 
VZN č. 6 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach 
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Prašice .  Za  návrhy dala p.  starostka hlasovať.   Žiadosť  
a vzn č.6 jeje súčasťou  zápisnice ako príloha č.4.                            

 
Za                               : 5 
Proti                           :0  
Zdržali sa hlasovania : 0 
 

Návrh na príspevok vo výške 0,13€ bol schválený. 
 
 
 
 
d. P. Ing. Bruchatý predniesol správu osobitnej komisie verejného záujmu. Správa je súčasťou 

zápisnice ako príloha č.5. Poslanci OZ vzali správu na vedomie 
 

 
e. P. starostka predniesla žiadosť o prenájom predajného stánku  „ U mňa“ v RO Duchonka  pre 

p. Róberta Sitkeyho, Okružná 149/23 Tovarníky od 20.6.2011 do 30.9.2012 a navrhla sumu 
600€ na rok + energie a dala o návrhu hlasovať 

 
 

Za                               : 5 
Proti                           : 0 
Zdržali sa hlasovania : 0 
 

Poslanci návrh  na prenájom stánku schválili 
 
 
f. Starostka predniesla návrh na odpredaj   pozemku  nachádzajúceho sa v k.ú. Prašice 

zapísaného  pôvodne na LV č. 1526 podľa registra CKN ako parc. č. 3891/1 – trvalé trávne 
porasty vo výmere 29 579 m2 a podľa vypracovaného GP č. 36319830 – 062/11 ide o  parc. 
č. 3839/148 vo výmere 704 m2  v prospech  Mariána Danišku, rod . Danišku, nar. 11.3.1956, 
bytom Topoľčany, Kyjevská 2404  za kúpnu cenu  7€/m2 čo celkovo predstavuje cenu  
4928€. Predmetný pozemok tvorí priľahlý pozemok k už zastavanému pozemku stavbou vo 
vlastníctve nadobúdateľa a táto svojim umiestnením a využitím tvorí nedeliteľný celok so 
stavbou hlavnou. Ide vlastne o pozemok, ktorý tvorí prístupovú cestu k stavbe a na ktorej sú 
umiestnené drobné stavby slúžiace vlastníkovi stavbe hlavnej. Návrh na odpredaj je 
predložený v zmysle § -u 9a ods.8, pism. b zákona 138/91 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších zmien. 

 
Za                               : 5 
Proti                           : 0 
Zdržali sa hlasovania : 0 
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Poslanci odpredaj schválili . 
 
 
 

g.  
Starostka predniesla návrh na odpredaj  pozemku  nachádzajúceho sa v k.ú. Prašice 
zapísaného  pôvodne na LV č. 1526 podľa registra CKN ako parc. č. 3544/1  vo výmere 29 
579 m2 a podľa vypracovaného GP č. 36319830 – 063/11 ide o  parc. č. 3544/134 vo výmere 
148 m2  v prospech : v 1/rade   pre Milana Pekáreka rod. Pekáreka, nar. 13.8.1960, bytom 
Nitrianska Streda 242 a  v 2/rade  pre Reginu Štefkovičovú rod. Pekárkovú, nar. 21.1.1968, 
bytom Prašice, Ul.1.mája 83 za  kúpnu cenu 7€/m2 v celkovej výške 1026€    v prospech 
kupujúcich  v 1/rade  v podiele 1/2-iny a v 2/rade v podiele 1/2-iny. Predmetný pozemok 
tvorí priľahlý pozemok k už zastavanému pozemku stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa 
a táto svojim umiestnením a využitím tvorí nedeliteľný celok so stavbou hlavnou. Ide vlastne 
o pozemok, ktorý tvorí prístupovú cestu k stavbe a na ktorej sú umiestnené drobné stavby 
slúžiace vlastníkovi stavbe hlavnej. Návrh na odpredaj je predložený v zmysle § -u 9a ods.8, 
pism. b zákona 138/91 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien. 

  
Za                               : 5 
Proti                           : 0 
Zdržali sa hlasovania : 0 

 
Poslanci odpredaj schválili . 

 
h.  
Starostka predniesla návrh na odpredaj pozemku   nachádzajúceho sa v k.ú. Prašice 
zapísaného  pôvodne na LV č. 1526 podľa registra CKN ako parc. č. 3544/1  vo výmere 29 
961 m2 a podľa vypracovaného GP č.  17621933-100/11 ide o   parc. č. 3544/135 vo výmere 
239m2    v prospech  Petra Štrbu, rod. Štrbu, nar. 6.8.1957 a manž. Janku Štrbavú, rod. 
Cepkovú bytom Hlohovec, A.Hlinku 2302/29 za kúpnu cenu 7€/m2 v celkovej výške 1673 €. 
Predmetný pozemok tvorí priľahlý pozemok k už zastavanému pozemku stavbou vo 
vlastníctve nadobúdateľa a táto svojim umiestnením a využitím tvorí nedeliteľný celok so 
stavbou hlavnou. Ide vlastne o pozemok, ktorý tvorí prístupovú cestu k stavbe a na ktorej sú 
umiestnené drobné stavby slúžiace vlastníkovi stavbe hlavnej. Návrh na odpredaj je 
predložený v zmysle § -u 9a ods.8, pism. b zákona 138/91 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších zmien. 

 
 

Za                               : 5 
Proti                           : 0 
Zdržali sa hlasovania : 0 

 
Odpredaj pozemku bol schválený. 
 
 
i. 
Starostka predniesla návrh na zrušenie vlastného uznesenia   č.6/2011 zo dňa 26.5.2011 v bode 7 
pod písmenom c/, ktorým bol schválený predaj   nehnuteľnosti  pre Luciu Vožďarovú Chrkavú 
rod. Kvasnicovú, nar.17.3.1977 a manž. Antona Vožďaru rod. Vožďaru, nar. 14.6.1964, trvale 
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bytom Topoľčany, Brezová 2472/64 a to podľa CKN ako parc.č. 3888/76,   trvalý tráv.porast  vo 
výmere 50 m2 za dohodnutú kúpnu cenu 7€/m2,  čo  predstavuje čiastku 350 €, nakoľko 
pozemok nie je možné zastavať pre jestvujúcu komunikáciu k chatám a siete vysokého napätia. 
 
 

Za                               : 5 
Proti                           : 0 
Zdržali sa hlasovania : 0 

 
Uznesenie   bolo zrušené. 
 
g. P. starostka predniesla návrh na vyhlásenie  verejnej obchodnej súťaže na obsadenie 

nebytových priestorov v budove OcÚ s navrhovanou najnižšou sumou 12 €/m2 na rok. 
O návrhu dala starostka hlasovať.  

 
Za                               : 5 
Proti                           : 0 
Zdržali sa hlasovania : 0 

 
Návrh na vyhlásenie VOS s najnižšou sumou 12 €/m2 bol schválený. 
 
h. Ing. Hrubá predniesla návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Prašice na II. 

Polrok 2011. O návrhu dala p. starostka hlasovať. 
 

Za                               : 5 
Proti                           : 0 
Zdržali sa hlasovania : 0 

 
Návrh poslanci schválili.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K bodu č.10 
 

-  Do diskusie  sa prihlásil poslanec Ing. Bruchatý, ktorý sa informoval ako dopadla 
akcia na Duchonke/Let it roll/,  kde mu odpovedala p. starostka a informovala 
poslancov o akcii, jej priebehu a ohľadne finančného zisku informovala p. 
prednostka. 
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-  Ďalej Ing. Bruchatý predniesol návrh na vybudovanie korčuliarskej dráhy, kde 
sledovaním aktuálnych výziev OZ  poverilo p. Glosa. 

- Ing. Bruchatý taktiež predniesol návrh, aby zodpovední zamestnanci OÚ pripravovali 
aktuálny zoznam neplatičov na daniach a TKO ku každému OZ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
K bodu č.11 
 
Na záver  starostka obce,  Erika Nemešová vyzvala predsedu návrhovej komisie Ing. Bruchatého 
o prečítanie  návrhu na uznesenie z 5. riadneho zasadnutia OZ v Prašiciach.  
 
K bodu č.12 
 
Starostka obce sa  na záver všetkým poďakovala za účasť a 5. riadne zasadnutie OZ  ukončila. 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ing. Katarína Bruchatá                                                                             Erika Nemešová 
           prednostka                                                                                               starostka 
 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
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   Ing. Roman Bruchatý            ............................................ 
 
 
   Mgr. Ján Grznár                     ............................................ 
 
 
 
 
Zapísal: Michal Glos               .............................................                                                                                   


