
 

 

 

Zápisnica  
  z 31. rokovania Obecného zastupiteľstva  Obce Prašice, konaného dňa 16.10.2014. 

 
Prítomní :   Erika Nemešová, starostka obce 

Prítomní poslanci:  

Ing. Bystrík Hrutka 

Ing. Roman Bruchatý 

Ing. Mária Malinková 

Ing. Jozef  Michalka 

Mgr. Lýdia Marková 

Alena Števanková 

 

Ďalší prítomní: 

Ing. Mária Hrubá, hlavná kontrolórka                            

Mgr. Peter Dobrý, riaditeľ ZŠsMŠ 

Ing. Katarína Bruchatá, prednostka OcÚ                         

Michal Glos, zapisovateľ 

 
Program: 

1. Otvorenie, schválenie programu rokovania 

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

3. Kontrola plnenia uznesení 

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

znení neskorších predpisov 

5. Návrh na delimitáciu telocvične do správy ZŠsMŠ 

6. Vyhodnotenie letnej turistickej sezóny 2014 

7. Návrh na vykonanie inventarizácie majetku obce k 31.10.2014 

8. Úprava rozpočtu obce č. VII/2014 

9. Správa hlavnej kontrolórky obce 

10. Rôzne  

 návrh na udelenie Čestného občianstva Mgr. Nadežde Hluškovej 

 návrhy na schválenie nájmu nehnuteľného majetku obce v zmysle § 9a ods.9 písm. c/  zákona 

138/1991 Zb. O majetku obcí v znení neskorších predpisov 

 Poskytovania dotácii pre  Centrá voľného času 

 predaj pozemkov žiadateľom 

 žiadosť Milana Kmeťa, bytom Topoľčany, J.Jesenského 2296/5 o odkúpenie schátralých bungalovov 

11. Diskusia a interpelácia poslancov 

12. Záver  

 

K bodu č.1 Otvorenie zasadnutia 

 

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

Konštatovala, že poslanci sú prítomní v počte 6 a OZ je uznášania schopné. 

 

K bodu č.2 Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej a mandátovej komisie 

Zapisovateľ : Michal Glos 

Overovatelia zápisnice: Alena Števanková, Mgr. Lýdia Marková 

Návrhová komisia:   Ing. Jozef Michalka, Ing. Mária  Malinková, Ing. Bystrík Hrutka 

Starostka obce dala hlasovať za návrhovú komisiu. 

 

 

 

 



 

 

 

Hlasovanie:        

                                                                    Za :          6 

                                                                    proti:        0 

                                                                    zdržal sa:  0 

 

 

Starostka obce  predložila  program dnešného rokovania OZ. Zároveň vyzvala poslancov na zmenu alebo  

doplnenie  programu. Poslanci nemali žiadne pripomienky  k predloženému návrhu programu rokovania. 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Prašice 

 

schvaľuje 

program rokovania bez zmien. 

Hlasovanie:                                                  za:            6 

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

 

 
SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 

Program: 

1. Otvorenie, schválenie programu rokovania 

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 

3. Kontrola plnenia uznesení 

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

znení neskorších predpisov 

5. Návrh na delimitáciu telocvične do správy ZŠsMŠ 

6. Vyhodnotenie letnej turistickej sezóny 2014 

7. Návrh na vykonanie inventarizácie majetku obce k 31.10.2014 

8. Úprava rozpočtu obce č. VII/2014 

9. Správa hlavnej kontrolórky obce 

10. Rôzne  

- návrh na udelenie Čestného občianstva Mgr. Nadežde Hluškovej 

- návrhy na schválenie nájmu nehnuteľného majetku obce v zmysle § 9a ods.9 písm. c/  zákona 138/1991 Zb.   

  o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

- poskytovania dotácii pre  Centrá voľného času 

- predaj pozemkov žiadateľom 

11. Diskusia a interpelácia poslancov 

12. Návrh na uznesenie 

13. Záver  

 

 
K bodu č .3 Kontrola plnenia uznesení 

 

Ing. Mária Hrubá predniesla správu  o plnení uznesení od roku 2011, t.j. od začiatku volebného obdobia. 

V správe konštatovala, že väčšina uznesení je splnených alebo je v plnení.  

Zároveň predložila návrh na zrušenie vlastných uznesení : 

 

3.1. Uznesenie č. 8/2011 v bode E1 o predkladaní zoznamov neplatičov  z dôvodu, že podrobné informácie o 

neplatičoch daní a miestnych poplatkov predkladá ekonómka obce v rozpočte ako aj hlavná kontrolórka vo 

svojich správach z kontrolnej činnosti. Starostka dala o návrhu hlasovať: 

 

 

 

 

 



 

 

 

Uznesenie č. 204/2014: 

 

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

neskorších predpisov 

 

Hlasovanie                za:             6 

                                   proti:        0 

                                   zdržal sa: 0 

ruší: 

 

 uznesenie č.8/2011 v bode E1 v plnom znení 

 

3.2. Uznesenie č. 17/2012 v bode E1 o zakúpení a nainštalovaní sklápacieho stĺpika na MK Rajča  z dôvodu, 

že tento problém bol riešený kamerovým systémom.   

Starostka dala o návrhu hlasovať: 

 

 

Uznesenie č. 205/2014: 

 

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

neskorších predpisov 

 

Hlasovanie                za:             6 

                                   proti:        0 

                                   zdržal sa: 0 

ruší: 

 

 uznesenie č.17/2012 v bode E1 v plnom znení 

 
33. Uznesenie č. 56/2013  o zakúpení a nainštalovaní zrkadla oproti cintorína z dôvodu, že tento problém 

bude riešený komplexne a to vybudovaním rozšíreného parkoviska, prechodu pre chodcov a výstavbou časti 

chodníka na ul. 1. mája pri požiarnej zbrojnici.   

Starostka dala o návrhu hlasovať: 

 

Uznesenie č. 206/2014: 

 

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

neskorších predpisov 

 

Hlasovanie                za:             6 

                                   proti:        0 

                                   zdržal sa: 0 

ruší: 

 

uznesenie č.56/2013  v plnom znení 

 
3.4. Hlavná kontrolórka informovala o celkovom plnení uznesení. Poslanci nemali žiadne pripomienky a 

správu o plnení uznesení OZ vzali na vedomie. 

 

Uznesenie č. 207/2014: 

 

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  hlavnej kontrolórky obce o plnení uznesení OZ od roku 2011 



 

 

K bodu č.4  Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠsMŠ  a jej výsledkoch v zmysle Vyhl. MŠ č. 9/2006 v 

znení neskorších predpisov 

 

Mgr. Peter Dobrý predniesol poslancom správu  o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠsMŠ  a jej výsledkoch v 

zmysle Vyhl. MŠ č. 9/2006 v znení neskorších predpisov. V správe konštatoval, že ZŠ navštevuje 240 žiakov, 

z toho 140 z našej obce. Naša ZŠ sa svojim technickým vybavením zaraďuje na popredné miesta v rámci 

okresu.  Najväčším problémom  je  nadmerné množstvo vymeškaných hodín.  Klesajúcu tendenciu má aj 

záujem žiakov o rôzne olympiády, pohybové cvičenia, taktiež nie je v tomto škol. roku záujem žiakov 

o floorbal, alebo o  reprezentáciu školy na súťažiach.  

Správa je súčasťou zápisnice ako príloha č. 2 

 

Uznesenie č. 208/2014: 

 

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 č. 9/2006 v znení 

neskorších predpisov 

 

K bodu č.5 Návrh na delimitáciu telocvične do správy ZŠsMŠ 

 

Starostka obce  predniesla návrh  na delimitáciu majetku obce a to  telocvične do správy ZŠsMŠ Prašice.  

Návrh odôvodnila tým, že pri delimitácii ZŠ v roku 2002 nebola odovzdaná do správy školy telocvičňa, hoci 

je súčasťou vyučovacieho procesu, náklady na jej údržbu  a riadny chod  má ZŠ. V súčasnosti sa pripravuje 

projekt rekonštrukcie kotolne a celkového kúrenia v budove ZŠ  a telocvične. Pokiaľ telocvičňa nebude 

v správe školy, nie je možné zapojiť túto budovu do obnovy  a rekonštrukcie kúpenia, nakoľko finančné 

prostriedky  na projekt pôjdu z Ministerstva školstva bez spoluúčasti obce.  

V záujme toho, aby telocvi 

ňu mohli i naďalej využívať športové kluby a iní záujemcovia z obce, poslanci navrhli vypracovať 

harmonogram jej využívania, ktorý bude správca rešpektovať. Harmonogram schváli starostka obce a bude 

súčasťou delimitačného protokolu. Návrh na delimitáciu telocvične je prílohou zápisnice č. 3 

Následne dala o návrhu hlasovať: 

 

 

Uznesenie č. 209/2014: 

 

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

neskorších predpisov 

 

Hlasovanie                za:             6 

                                   proti:        0 

                                   zdržal sa: 0 

 

schvaľuje: 

 

delimitáciu telocvične do správy ZŠsMŠ Prašice od 1. novembra 2014  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uznesenie č. 210/2014: 

 

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

neskorších predpisov 

Hlasovanie                za:             6 

                                   proti:        0 

                                   zdržal sa: 0 

ukladá: 

 

vypracovanie prevádzkového  poriadku – harmonogram využívania telocvične športovými klubmi a inými 

záujemcami z obce Prašice, ktorý bude súčasťou delimitačného protokolu 

 

Zodpovední : Mgr. Peter Dobrý, riaditeľ ZŠsMŠ 

                       Alena Vaváková, pracovníčka OcÚ 

Termín:         31.10.2014 

 

 

K bodu č.6  Vyhodnotenie letnej turistickej sezóny 2014 

 

Michal Glos predniesol  správu o vyhodnotení letnej turistickej sezóny  2014 nájomcom Duchonka Camping, 

v ktorej Ing. Kristek konštatoval, že aj táto sezóna pokračovala v nastolenom trende. Pociťovali nedostatok 

návštevníkov na festivaloch, zlé augustové počasie. Veľkú spokojnosť vyjadrili s vydareným podujatím 

„Netradičné plavidlá na Duchonke 2014“. Poďakovali za prejavenú dôveru a tešia sa na ďalšiu spoluprácu. 

Správa je súčasťou zápisnice ako príloha č. 3 

 

 

Uznesenie č. 211/2014: 

 

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 nájomcu Duchonka Camping o vyhodnotení letnej turistickej sezóny 2014 

 
K bodu č.7 Návrh na vykonanie inventarizácie majetku obce k 31.10.2014 

 

Starostka obce predniesla  návrh na  vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku  a 

záväzkov obce Prašice k 31. 10. 2014, ktoré budú vykonávať dielčie inventarizačné komisie, pozostávajúce  

z poslancov, pracovníkov OcÚ a nájomcov PJ. Návrh inventarizácie  majetku je súčasťou zápisnice  ako 

príloha č. 4 

O predloženom návrhu dala  hlasovať: 

 

Uznesenie č. 212/2014: 

 

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

neskorších predpisov 

 

Hlasovanie                za:             6 

                                   proti:        0 

                                   zdržal sa: 0 

 

schvaľuje: 

riadnu fyzickú inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov ku dňu 31.10.2014  

vykonanú v termíne od 4.11.2014 do 8.11.2014 

 

 

 



 

 

 

K bodu č.8 Návrh na úpravu rozpočtu obce  VII/2014 

 

Ing. Katarína Bruchatá predniesla návrh na  úpravu rozpočtu č. VII/2014. Informovala o jednotlivých 

zmenách a drobných úpravách. K úprave sa vyjadrila aj hlavná kontrolórka obce Ing. Mária Hrubá.  

Poslanci nemali k úprave rozpočtu žiadne pripomienky.  

Starostka obce dala o návrhu úpravy rozpočtu  hlasovať: 

 

 

Uznesenie č. 213/2014: 

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

neskorších predpisov 

 

Hlasovanie                za:             6 

                                   proti:        0 

                                   zdržal sa: 0 

schvaľuje: 

 

úpravu rozpočtu č. VII/2014 s nasledovnými zmenami: 

 

 

 

 

 

 

PRÍJMY

Bežné 20,00

Kapitálové 0,00

Finančné operácie 0,00 0,00

Základná škola 0,00 0,00

CELKOM 20,00

VÝDAVKY

Bežné

Kapitálové 325,00 0,00

Finančné operácie 0,00 0,00

Základná škola

CELKOM

Rozpočet po úprave č. VII/2014
Príjmy

Výdavky

Rozdiel: 

Bežný rozpočet:

Príjmy

Výdavky

Rozdiel: + prebytok

Kapitálový rozpočet:
Príjmy

Výdavky

Rozdiel: - schodok

FO rozpočet:

Príjmy

Výdavky
Rozdiel: - schodok

Schválený 

rozpočet

Upravený 

rozpočet

Úprava č. VII/2014 

Zvýšenie                  

 +

Úprava č. VII/2014 

Zníženie                   

-

ROZPOČET po 

úprave                   

č. VII/2014

1 068 005,00 1 123 115,00 9 535,00 1 132 630,00

53 275,00 252 970,00 4 950,00 257 920,00

7 400,00 42 330,00 42 330,00

36 290,00 36 490,00 36 490,00

1 164 970,00 1 454 905,00 14 485,00 1 469 370,00

1 469 370,00

Schválený 

rozpočet

Upravený 

rozpočet

Úprava č. VII/2014 

Zvýšenie                  

 +

Úprava č. VII/2014 

Zníženie                   

-

ROZPOČET po 

úprave                   

č. VII/2014

474 235,00 511 320,00 20 500,00 10 985,00 520 835,00

58 875,00 289 510,00 289 835,00

92 780,00 92 780,00 92 780,00

539 080,00 561 295,00 15 260,00 15 260,00 561 295,00

1 164 970,00 1 454 905,00 36 085,00 26 245,00 1 464 745,00

1 464 745,00

1 469 370,00

1 464 745,00

4 625,00

1 169 120,00

1 082 130,00

86 990,00

257 920,00

289 835,00
-31 915,00

42 330,00

92 780,00

-50 450,00



 

 

K bodu č.9 Správa hlavnej kontrolórky obce 

 

Hlavná kontrolórka obce, Ing. Mária Hrubá predniesla správu z kontrolnej činnosti. V správe konštatovala,  

že v kontrolovaných oblastiach obec neporušila žiadny zákon ani iný predpis. Správa bola poslancom zaslaná 

aj e-mailom. K správe nemali poslanci žiadne pripomienky. 

 

Uznesenie č. 2014/2014: 

 

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 hlavnej kontrolórky obce Ing. Márie Hrubej. 

 

K bodu č.10 Rôzne 

 

a). Starostka obce predniesla návrh  na udelenie Čestného občianstva obce Prašice  pre dlhoročnú učiteľku  

ZŠsMŠ Prašice Mgr. Nadeždu Hluškovú. Tento návrh  vzišiel z iniciatívy bývalých žiakov ako aj vedenia 

obce. Mgr. Hlušková pôsobila na  Základnej  škole 32 rokov ako učiteľka slovenského jazyka, dejepisu a 

hudobnej výchovy. Svojim dlhoročným pôsobením na škole a nevšedne zodpovedným cieľavedomým 

prístupom ku viacerým generáciám našich žiakov si získala ich srdcia  natoľko, že napriek tomu, že odišla z 

našej školy v roku 2012  s rodinných dôvodov, je žiaci sú s ňou v neustálom kontakte  a je pre nich morálnou 

podporou. Poslanci OZ s predloženým návrhom na udelenie čestného občianstva p. Mgr. Nadežde Hluškovej 

súhlasili. 

Starostka obce dala o návrhu hlasovať.  

 

Uznesenie č. 215/2014: 

 

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

neskorších predpisov 

 

Hlasovanie                za:             6 

                                   proti:        0 

                                   zdržal sa: 0 

 

udeľuje: 

 

čestné občianstvo obce Prašice Mgr. Nadežde Hluškovej na znak vďaky a úcty od občanov Prašíc 

 

b) Starostka predniesla  Zámer prenajať z dôvodu hodného osobitného zreteľa časť bývalých futbalových 

kabín  pre PZ Brezina v zmysle  § 9a  ods.9 písm. c/  zákona  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  v znení 

neskorších predpisov a Zásad hospodárenia a nakladania z majetkom obce Prašice. Dôvodom je hlavne 

podpora domácich združení a občanov, taktiež zlý stav budovy. Starostka informovala, že zámer bude 15 dní 

vyvesený na informačnej tabuli a na  najbližšom OZ bude predložená zmluva o prenájme na schválenie. 

Poľovníci prisľúbili preinvestovať finančné prostriedky na rekonštrukciu budovy minimálne v hodnote  

30 000 €.    

Starostka dala o zámere hlasovať: 

Uznesenie č. 216/2014: 

 

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

neskorších predpisov 

 

Hlasovanie                za:             6 

                                   proti:        0 

                                   zdržal sa: 0 

 



 

 

schvaľuje: 

 

Zámer prenajať z dôvodu hodného osobitného zreteľa časť bývalých  futbalových kabín  pre PZ Brezina v 

zmysle  § 9a  ods.9 písm. c/  zákona  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  v znení neskorších predpisov a Zásad 

hospodárenia a nakladania z majetkom obce Prašice 

 

c) Starostka predniesla  Zámer prenajať z dôvodu hodného osobitného zreteľa budovu  sauny a starých 

sociálnych zariadení a okolitého pozemku v ATC Duchonka  pre pána Maderiča a Priecela v zmysle  § 9a  

ods.9 písm. c/  zákona  č. 138/1991 Zb.o majetku obcí  v znení neskorších predpisov a Zásad hospodárenia a 

nakladania z majetkom obce Prašice. Dôvodom je hlavne podpora cestovného ruchu a rekonštrukcia 

schátralých budov v ATC. Hore uvedení investori prisľúbili preinvestovať finančné prostriedky na 

rekonštrukciu minimálne v hodnote 20 000 €  v prvej fáze a prevádzku sauny plánujú sfunkčniť a v okolí 

vybudovať  lanový park.    

Starostka dala o zámere hlasovať: 

 

Uznesenie č. 217/2014: 

 

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

neskorších predpisov 

 

Hlasovanie                za:             6 

                                   proti:        0 

                                   zdržal sa: 0 

 

schvaľuje: 

 

Zámer prenajať z dôvodu hodného osobitného zreteľa budovu  sauny a starých sociálnych zariadení a 

okolitého pozemku v ATC Duchonka  pre pána Maderiča a Priecela v zmysle  § 9a  ods.9 písm. c/  zákona  č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí  v znení neskorších predpisov a Zásad hospodárenia a nakladania z majetkom 

obce Prašice 

 

d)  Ing. Katarína Bruchatá predniesla návrh na schválenie  poskytovania dotácie  pre Centrá voľného času 

mimo obec Prašice. Poslanci rozhodli, že treba podporovať zariadenia  na voľno časové aktivity  na území 

obce Prašice a nie  v iných školách v Topoľčanoch, preto nesúhlasili  s poskytovaním dotácií.   

Starostka dala o návrhu hlasovať: 

 

 
 

Uznesenie č. 218/2014: 

 

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

neskorších predpisov 

 

Hlasovanie                za:             0 

                                   proti:        6 

                                   zdržal sa: 0 

 

 

 

neschvaľuje: 

 

poskytovanie dotácie pre Centrá voľného času mimo obec Prašice 

 

 

 

e)  Starostka predniesla návrh na  predaj pozemku v zmysle §-u 9a, ods. 8, písm.b/ zákona č. 138/91 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších zmien pre vlastníka rekreačnej chaty a uzatvorenie kúpnej zmluvy 



 

 

a dohody o zriadení osobného záväzku pre Ing. Alberta Klbečku, rod. Klbečku, nar. 5.7.1962,  trvale bytom 

Kostolná 1062/50, Nitra  a to podľa registra CKN ako parc. č. 3888/1 t.t.p.  vo výmere 9409 m2,  ktorej je 

predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č.  36319830-084/14 ide o 

novozakreslenú parc. č. 3888/165 t.t.p 69 m2, kde  kupujúci vlastní pôvodne parc. č. 3888/165 t.t.p. vo 

výmere  30 m2- diel 1 a parc. 3888/166 t.t.p. vo výmere 22 m2-diel 2. Kupujúci odkupuje z tejto parcele diel 

3 vo výmere 17m2.  Parcela č. 3888/166 t.t.p. v novom GP zaniká. Taktiež podľa registra CKN ako parc. č. 

3888/2 zastavané plochy a nádvoria  vo výmere 2346 m2, ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v 

podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č.  36319830-084/14 ide o novozakreslenú parc. č. 3888/170 

zastavané plochy a nádvoria  vo výmere 82m2 v prospech kupujúceho, ktoré obec  odpredáva za cenu 7€/m2, 

čo predstavuje čiastku  693  €.   Predmetný pozemok tvorí priľahlí pozemok k už zastavanému pozemku 

stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa a táto svojim umiestnením a využitím tvorí nedeliteľný celok so stavbou 

hlavnou. Starostka dala o predaji pozemkov hlasovať: 

 

 

 
Uznesenie č. 219/2014: 

 

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

neskorších predpisov 

 

Hlasovanie                za:             6 

                                   proti:        0 

                                   zdržal sa: 0 

schvaľuje: 

 

predaj pozemku v zmysle §-u 9a, ods. 8, písm.b/ zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

zmien pre vlastníka rekreačnej chaty a uzatvorenie kúpnej zmluvy a dohody o zriadení osobného záväzku pre 

Ing. Alberta Klbečku, rod. Klbečku, nar. 5.7.1962,  trvale bytom Kostolná 1062/50, Nitra  a to podľa registra 

CKN ako parc. č. 3888/1 t.t.p.  vo výmere 9409 m2,  ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 

a podľa vypracovaného GP č.  36319830-084/14 ide o novozakreslenú parc. č. 3888/165, t.t.p 69 m2, kde  

kupujúci vlastní pôvodne parc. č. 3888/165 , t.t.p. vo výmere  30 m2- diel 1 a parc.č. 3888/166, t.t.p. vo 

výmere 22 m2-diel 2. Kupujúci odkupuje z tejto parcele diel 3 vo výmere 17 m2.  Parcela č. 3888/166, t.t.p.  

v novom GP zaniká. Taktiež podľa registra CKN ako parc. č. 3888/2,  zastavané plochy a nádvoria  vo výmere 

2346 m2, ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č.  36319830-

084/14 ide o novozakreslenú parc. č. 3888/170,  zast. pl. a nádvoria  vo výmere 82m2 v prospech kupujúceho, 

ktoré obec  odpredáva za cenu 7€/m2, čo predstavuje čiastku  693  €.   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 

 

f) Starostka predniesla návrh na  predaj pozemku v zmysle §-u 9a, ods. 8, písm.b/ zákona č. 138/91 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších zmien pre Jozefa Gregora, rod. Gregora, nar. 27.9.1969 a manž. Evu 

Gregorovú, rod. Kurtinovú, nar. 21.10.1971, obaja trvale bytom D.Jurkoviča 2419/1,Topoľčany  a to podľa 

registra CKN ako parc. č. 3545/1 t.t.p vo výmere9896 m2,  ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v 

podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č.  36319830-094/14 ide o novozakreslenú parc. č. 3545/53 t.t.p. vo 

výmere 578  m2 a parc. č. 3545/13 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 55 m2 z toho diel 2 

vypracovaného GP vo výmere 23 m2 v prospech kupujúcich, ktorý obec  odpredáva za cenu 7€/m2, čo 

predstavuje čiastku  4207,00 €.  Kupujúci sú bezpodielovými spoluvlastníkmi pôvodnej parc.č. 3545/13 

zastavané plochy a nádvoria vo výmere 32 m2, ktorá tvorí diel 3 vypracovaného GP. Dohodnutá kúpna cena 

bude uhradená  nasledovne:  - v lehote do piatich dní odo dňa podpísania zmluvy  1500 € a zvyšná čiastka do 

31.10.2015 formou mesačných splátok po á 150 € , pričom posledná splátka bude predstavovať čiastku  

1057 €.  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. 

Starostka dala o predaji pozemkov hlasovať: 

 

 
Uznesenie č. 220/2014: 

 



 

 

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

neskorších predpisov 

 

Hlasovanie                za:             6 

                                   proti:        0 

                                   zdržal sa: 0 

 

schvaľuje: 

 

predaj pozemku v zmysle §-u 9a, ods. 8, písm.b/ zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

zmien pre Jozefa Gregora, rod. Gregora, nar. 27.9.1969 a manž. Evu Gregorovú, rod. Kurtinovú, nar. 

21.10.1971, obaja trvale bytom D.Jukroviča 2419/1,Topoľčany  a to podľa registra CKN ako parc. č. 3545/1 

t.t.p vo výmere 9896 m2,  ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného 

GP č.  36319830-094/14 ide o novozakreslenú parc. č. 3545/53 t.t.p. vo výmere 578  m2 a parc. č. 3545/13 

zastavané plochy a nádvoria vo výmere 55 m2 z toho diel 2 vypracovaného GP vo výmere 23 m2 v prospech 

kupujúcich, ktorý obec  odpredáva za cenu 7€/m2, čo predstavuje čiastku  4207,00 €.  Kupujúci sú 

bezpodielovými spoluvlastníkmi pôvodnej parc. č. 3545/13 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 32 m2, 

ktorá tvorí diel 3 vypracovaného GP. Dohodnutá kúpna cena bude uhradená  nasledovne:  - v lehote do piatich 

dní odo dňa podpísania zmluvy  1500 € a zvyšná čiastka do 31.10.2015 formou mesačných splátok po á 150 , 

pričom posledná splátka bude predstavovať čiastku 1057 €.  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 

 

g)  Starostka predniesla návrh na  predaj pozemku v zmysle §-u 9a, ods. 8, písm.b/ zákona č. 138/91 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších zmien pre Máriu Bartekovú, rod. Bartekovú, nar. 24.9.1950 trvale bytom 

Podjavorinskej 1942,Topoľčany  a to podľa registra CKN ako parc. č. 3548/1 t.t.p vo výmere 55797 m2,  

ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č.  36319830-099/14 ide 

o novozakreslenú parc. č. 3548/313 ostatné plochy  vo výmere 120  m2 a parc. č. 3548/34  zastavané plochy a 

nádvoria vo výmere 53 m2 z toho diel 2 vypracovaného GP vo výmere 13 m2 v prospech kupujúcich, ktorý 

obec  odpredáva za cenu 7€/m2, čo predstavuje čiastku  931 €.  Kupujúca je bezpodielovým  spoluvlastníkom 

pôvodnej parc.č. 3548/34 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 40 m2, ktorá tvorí diel 3 vypracovaného 

GP.   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 .  

Starostka dala o predaji pozemkov hlasovať: 

 
Uznesenie č. 221/2014: 

 

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

neskorších predpisov 

 

Hlasovanie                za:             6 

                                   proti:        0 

                                   zdržal sa: 0 

 

schvaľuje: 

 

predaj pozemku v zmysle §-u 9a, ods. 8, písm.b/ zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

zmien pre Máriu Bartekovú, rod. Bartekovú, nar. 24.9.1950 trvale bytom Podjavorinskej 1942,Topoľčany  a to 

podľa registra CKN ako parc. č. 3548/1 t.t.p vo výmere 55797 m2,  ktorej je predávajúci výlučným 

vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č.  36319830-099/14 ide o novozakreslenú parc. č. 

3548/313 ostatné plochy  vo výmere 120  m2 a parc. č. 3548/34  zastavané plochy a nádvoria vo výmere  

53 m2 z toho diel 2 vypracovaného GP vo výmere 13 m2 v prospech kupujúcich, ktorý obec  odpredáva za 

cenu 7€/m2, čo predstavuje čiastku  931 €.  Kupujúca je bezpodielovým  spoluvlastníkom pôvodnej parc.č. 

3548/34 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 40 m2, ktorá tvorí diel 3 vypracovaného GP.   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 

 



 

 

h) Starostka obce predniesla poslancom návrh na vyradenie kníh z obecnej knižnice. Starostka dala o vyradení 

hlasovať: 

 
Uznesenie č. 222/2014: 

 

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

neskorších predpisov 

 

Hlasovanie                za:             6 

                                   proti:        0 

                                   zdržal sa: 0 

 

 

schvaľuje 

 

vyradenie kníh z obecnej knižnice v celkovej hodnote 213,92 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i)Starostka obce  predložila žiadosť Milana Kmeťu, bytom Topoľčany, ul. J. Jesenského 2296/5 

o odkúpenie 5 ks schátralých bungalovov, ktoré sa nachádzajú v ATC Duchonka, ktoré chce využiť  

pre vlastnú potrebu. Zároveň uviedla, že obec tieto znehodnotené  bungalovy  môže odpredať  za  



 

 

dohodnutú kúpnu cenu 300 €/kus, t.j. spolu za 1500 €, za predpokladu, že žiadateľ tieto si bungalovy 

z ATC odvezie, s čím súhlasil.  

Starostka obce dala o predloženom návrhu hlasovať : 

 

Hlasovanie :        za :             6 

                            proti :         0 

                            zdržali sa :  0                 

 

Uznesenie č. 223/2014 

 

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

v znení neskorších predpisov 

 

s c h v a ľ u j e   

 

odpredaj 5 kusov schátralých bungalovov žiadateľovi Milanovi Kmeťovi, bytom Topoľčany, 

J.Jesenského 2296/5 za dohodnutú kúpnu cenu 1500 € za predpokladu, že bungalovy budú  

z ATC odvezené 

 
K bodu č.11 Diskusia a interpelácia poslancov 

 

Alena Števanková, poslankyňa OZ vzniesla dotaz, kedy bude otvorená predajňa potravín COOP Jednota na 

dolnom konci. Starostka odpovedala na dotaz  v tom zmysle, že  konzultovala s vedením COOP Jednoty  

o tomto probléme.  Vedenie COOP J-SD uvažuje  so znížením predajnej plochy predajne  vzhľadom na 

jej  nízku rentabilitu a hlavne hľadajú predavačku, s čím majú v súčasnosti najväčší problém. 

 

 

K bodu č. 12 Návrh na uznesenie 

 

Predseda návrhovej komisie Ing. Jozef Michalka oboznámil s uzneseniami  z dnešného rokovania OZ, za 

ktoré poslanci priebežne počas rokovania obecného zastupiteľstva hlasovali. 

 

 Záver  

 

Starostka na záver  poďakovala poslancom za účasť a za aktívny prístup k riešeniu prerokovávanej 

problematiky a 31. rokovanie OZ ukončila. 

 

 

Ing. Katarína Bruchatá                                                                           Erika Nemešová 

    prednostka obce                                                                                  starostka  obce 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

Alena Števanková                                   ............................................. 

 

 

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

 


