
Obec Prašice 
 

 

 

 

Zápisnica  
 

  z 8. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Prašice, ktoré sa konalo 
dňa 16.12.2011. 

 
 
Prítomní poslanci OZ:    
 

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

Ostatní prizvaní hostia: 
 

1. Ing. Mária Hrubá  
2. Ing. Katarína Bruchatá  
3. Glos Michal   
4. Lýdia Miková 
5. Alena Vaváková 
6. Peter Novotný 
7. Karin Šimková  
8. Mgr. Peter Dobrý 
  
                                             

Program: 
1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa  
3. Určenie overovateľov zápisnice 
4. Voľba návrhovej komisie 
5. Kontrola  plnenia uznesení 
6. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠsMŠ a jej výsledkov v zmysle Vyhl. MŠ SR č. 

69/2006 
7. Schválenie zmeny rozpočtu na rok 2011 a správa hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu 
8. Schválenie programového rozpočtu obce na rok 2012 a na roky 2013 a 2014 
9. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 
10. Schválenie VZN č.10 – Zásady predaja a  nájmu nehnuteľného majetku obce Prašice 
11. Schválenie VZN č. 9 – Štatút rekreačnej oblasti Duchonka 
12. Schválenie VZN č.8  o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
13. Schválenie VZN č.7 o dani z nehnuteľností v obci Prašice 
14. Rôzne 

- Schválenie VZN č.11 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa  MŠ 
a školských zariadení so sídlom v obci Prašice 

- Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Prašice na I. polrok 2012 
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- Návrh komisie kultúry, športu, vzdelávania a mládeže na odvolanie poslanca Mgr. 
Ľubomíra Pauloviča z funkcie predsedu tejto komisie a voľbu Mgr. Lýdia  Markovej 
za predsedníčku tejto komisie 

- Žiadosť Patrika Ondrejku – GINET- nájomcu nebytových priestorov v budove OcÚ 
o zníženie nájmu z doterajších 1000€ na 600€ 

- Návrh Evy Naňovej, bytom Prašice, Partizánsky ulica 505/15 na zrušenie nájomnej 
zmluvy dohodou ku dňu 31.12.2011 z dôvodu odchodu do starobného dôchodku. 

- Správa audítora  za rok 2010 
- Správa o výsledku podnikateľskej činnosti obce Prašice za rok 2011 
- Predaj nehnuteľnosti v k.ú. 

15. Záver 
 
K bodu č.1 
 
Starostka obce Erika Nemešová otvorila 8.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                               : 6 
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. Bystríka Hrutku, Ing. Jozefa Michalku 
 
K bodu č.4 
 
Starostka  obce Prašice navrhla  Ing. Romana Bruchatého, Mgr. Lýdiu Markovú a Ing. Máriu 
Malinkovú za členov Návrhovej  komisie a dala o návrhu hlasovať. 
 
Za                               :  6 
Proti                           : 0 
Zdržali sa hlasovania : 0 
 
Tento návrh poslanci schválili. 
 
K bodu č.5 
 
Michal Glos predniesol poslancom OZ správu o plnení uznesení z OZ za rok 2011  
 
Poslanci vzali správu na vedomie a je súčasťou zápisnice ako príloha č.1. 
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K bodu č. 6 
 
Riaditeľ ZŠSMŠ Prašice Mgr. Peter Dobrý prečítal poslancom OZ správu o výchovno-vzdelávacej 
činnosti ZŠSMŠ a jej výsledkov v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 69/2006 . Poslanci vzali správu Mgr. 
Dobrého na vedomie a je súčasťou zápisnice ako príloha č.2. 
K bodu  č.7 
 
Ing. Katarína Bruchatá predniesla OZ na schválenie zmenu rozpočtu č.2 na rok 2011. Starostka obce 
dala o zmene hlasovať. 
 
Za                               : 6 
Proti                           : 0 
Zdržali sa hlasovania : 0 
 
Zmenu rozpočtu č.2 poslanci schválili. 
 
K bodu č.8 
 
Ekonómka obce predniesla poslancom na schválenie programový rozpočet na rok 2012 a na roky 
2013,2014. Starostka dala o rozpočte hlasovať. 
 
Za                               : 6 
Proti                           : 0 
Zdržali sa hlasovania : 0 
 
Rozpočet obce na rok 2012 OZ schválilo a na roky 2013,2014 vzalo na vedomie. 
 
K bodu č.9 
 
Hlavná kontrolórka  obce Prašice predniesla správu o výsledkoch kontrolnej činnosti. Správu 
poslanci vzali na  vedomie a je súčasťou zápisnice ako príloha č.3. 
 
K bodu č.10 
 
Starostka predniesla návrh na schválenie VZN č.10 – Zásada predaja a nájmu nehnuteľného majetku 
obce Prašice. O návrhu dala hlasovať.  
 
Za                               : 6 
Proti                           : 0 
Zdržali sa hlasovania : 0 
 
Poslanci VZN č.10 schválili. 
 
K bodu č.11 
 
Starostka predniesla  návrh na schválenie VZN č.9 – Štatút rekreačnej oblasti Duchonka.  O návrhu 
dala hlasovať. 
 
Za                               : 6 
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Proti                           : 0 
Zdržali sa hlasovania : 0 
 
Poslanci VZN č.9 schválili. 
 
K bodu č.12 
 
Starostka predniesla  návrh na schválenie VZN č.8 o miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady.  O návrhu dala hlasovať. 
 
Za                               : 6 
Proti                           : 0 
Zdržali sa hlasovania : 0 
 
Poslanci VZN č.8 schválili. 
 
K bodu č.13 
 
Starostka predniesla  návrh na schválenie VZN č.7 o dani z nehnuteľností v obci Prašice.  O návrhu 
dala hlasovať. 
 
Za                               : 6 
Proti                           : 0 
Zdržali sa hlasovania : 0 
 
Poslanci VZN č.7 schválili. 
 
K bodu č.14 
 
1. Starostka predniesla  návrh na schválenie VZN č.11 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na 
dieťa v MŠ a školských zariadeniach so sídlom v obci Prašice.  O návrhu dala hlasovať. 
 
Za                               : 6 
Proti                           : 0 
Zdržali sa hlasovania : 0 
 
Poslanci VZN č.11 schválili. 
 
2. Hlavná kontrolórka obce predniesla svoj plán činností na I. polrok 2012. Starostka dala o tomto 
pláne hlasovať. 
 
Za                               : 6 
Proti                           : 0 
Zdržali sa hlasovania : 0 
 
Poslanci plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky schválili. 
 
3. Starostka predniesla návrh komisie kultúry, športu, mládeže a vzdelávania na odvolanie poslanca 
Mgr.  Ľubomíra Pauloviča z funkcie predsedu tejto komisie.  O návrhu dala hlasovať. 
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Za                               : 6 
Proti                           : 0 
Zdržali sa hlasovania : 0 
 
Poslanci návrh komisie schválili. 
 
Taktiež v tomto bode starostka predniesla návrh  na zvolenie poslankyne Mgr. Lýdie Markovej za 
predsedníčku komisie kultúry, športu, mládeže a vzdelávania. O návrhu dala starostka hlasovať. 
 
Za                               : 6 
Proti                           : 0 
Zdržali sa hlasovania : 0 
 
Poslanci návrh schválili a predsedníčku Mgr. Lýdiu Markovú zvolili za predsedníčku  komisie 
kultúry, športu, mládeže a vzdelávania. 
 
4. Starostka predniesla žiadosť Patrika Ondrejku – GINET- nájomcu nebytových priestorov 
v budove OcÚ  o zníženie nájmu z doterajších 1000€ na 600€. O žiadosti dala starostka hlasovať. 
 
Za                               : 6 
Proti                           : 0 
Zdržali sa hlasovania : 0 
 
Žiadosť bola schválená. 
 
5. Starostka predniesla žiadosť Evy Naňovej, bytom Prašice, Partizánska ulica 505/15 na zrušenie  
nájomnej zmluvy dohodou ku dňu 31.12.2011 z dôvodu odchodu do starobného dôchodku. 
O žiadosti dala starostka hlasovať. 
 
Za                               : 6 
Proti                           : 0 
Zdržali sa hlasovania : 0 
 
Žiadosť poslanci OZ schválili. 
 
6. Ekonómka obce predniesla poslancom správu audítora za rok 2010. Poslanci vzali správu audítora 
za rok 2010 na vedomie. 

 
7.  Starostka obce predniesla návrh na predaj pozemkov v zmysle §-u 9a, ods. 8, písm.b/ zákona č. 
138/91 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a dohodu o zriadení vecného bremena pre: 
 

- Bc. Bohumíra Donovala, rod. Donovala,  nar. 3.2.1951 a manž. Katarínu 
Donovalovú, rod. Obžerovú, nar. 6.8.1952, obaja trvale bytom Štúrová 384, 956 11 
Ludanice, a to podľa registra CKN ako parc. č. 3888/8 – t.t.p. vo výmere 24051m2 
a podľa vypracovaného GP č. 36319830 – 125/11 ide o  parcelu  č.3888/157 t.t.p. vo 
výmere 240m2, ktorú obec odpredáva za cenu 7€/m2, čo predstavuje čiastku 1680€. 
Predmetný pozemok tvorí priľahlý pozemok k už zastavanému pozemku stavbou vo 
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vlastníctve nadobúdateľa a táto svojim umiestnením a využitím tvorí nedeliteľný 
celok so stavbou hlavnou. O návrhu dala starostka hlasovať. 

  
                        Za                               : 6 
                        Proti                           : 0 
                        Zdržali sa hlasovania : 0 
 
                        Návrh poslanci OZ schválili. 
 

-  Milana Kutiša, rod. Kutiša, nar. 17.9.1956, trvale bytom Agátová 2480/6,  955  01 
Topoľčany a Annu Dalimanovú, rod. Valnú, nar. 31.7.1961, bytom J.Matušku 
2139/3, Topoľčany,  a to podľa registra CKN ako parc. č. 3839/1 – t.t.p. vo výmere 
28601m2 a podľa vypracovaného GP č. 36319830 – 138/11 ide o  parcelu  
č.3839/151 t.t.p. vo výmere 284m2 v prospech kupujúceho v 1/rade v podiele 1/1-iny 
a parc. č. 3839/152 t.t.p. vo výmere 37m2 v prospech kupujúceho v 1/rade v podiele 
1/1-iny a parc. č. 3839/153 t.t.p. vo výmere 259m2 v prospech kupujúceho v 2/rade 
v podiele 1/1-iny a parc. č. 3839/154 t.t.p. vo výmere 84m4 v prospech kupujúceho 
v 1/rade v podiele ½-iny a v prospech kupujúceho v 2/rade taktiež v podiele ½-iny, 
pričom podiel ½-iny predstavuje výmeru 42m2, ktoré obec odpredáva za cenu 7€/m2, 
čo predstavuje čiastku 4648€. 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. O návrhu dala 
starostka hlasovať. 

  
 
 

                        Za                               : 6 
                        Proti                           : 0 
                        Zdržali sa hlasovania : 0 
 
                        Návrh poslanci OZ schválili. 
 

- Libušu Polákovú, rod. Pavlovičovú, nar. 27.5.1947, bytom Hanza 326/2, Galanta a to 
podľa registra CKN ako parc. č. 3544/1 – t.t.p. vo výmere 24254m2 a podľa 
vypracovaného GP č. 36319830 – 122/11 ide o  parcelu  č.3544/139 t.t.p. vo výmere 
260m2, ktorú obec odpredáva za cenu 7€/m2, čo predstavuje čiastku 1820€. 
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. O návrhu dala starostka hlasovať. 

  
                        Za                               : 6 
                        Proti                           : 0 
                        Zdržali sa hlasovania : 0 
 
                        Návrh poslanci OZ schválili. 
 

- Zuzanu Kuchárovu,rod. Podolcovú, nar. 8.8.1974, bytom Mojmírová 4817/12, 
Topoľčany v 1/rade a Stanislava Podolca, rod. Podolca, nar. 25.10.1979, bytom 
J.Matušku 2178/15, Topoľčany v 2/rade, a to podľa registra CKN ako parc. č. 2582/2 
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– t.t.p. vo výmere 23896m2 a podľa vypracovaného GP č. 17621933 – 161/11 ide o  
parcelu  č.2582/70  t.t.p. vo výmere 296m2 v prospech kupujúceho v 1/rade v podiele 
½-iny a v prospech kupujúceho v 2/rade v podiele ½-iny, pričom podiel ½-iny 
predstavuje výmeru 148m2, ktorú obec odpredáva za cenu 7€/m2, čo predstavuje 
čiastku 2072€. 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. O návrhu dala starostka hlasovať. 

  
                        Za                               : 6 
                        Proti                           : 0 
                        Zdržali sa hlasovania : 0 
 
                        Návrh poslanci OZ schválili. 
 

- Jozefa Petráša, rod. Petráša, nar. 11.12.1949, a Ľudmilu Petrášovú, rod. Petrášovú, 
nar. 2.9.1950, obaja bytom Gaštanová 170, Veľké Bedzany, a to podľa registra CKN 
ako parc. č. 3839/1 – t.t.p. vo výmere 28601m2 a podľa vypracovaného GP č. 
36319830 – 165/11 ide o  parcelu  č.3839/155 t.t.p. vo výmere 200m2, ktorú obec 
odpredáva za cenu 7€/m2, čo predstavuje čiastku 1400€. 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. 
O návrhu dala starostka hlasovať. 

  
                        Za                               : 6 
                        Proti                           : 0 
                        Zdržali sa hlasovania : 0 
 
                        Návrh poslanci OZ schválili. 
 

- Jána Arpáša, rod. Arpáša, nar. 24.8.1976 a Silviu Arpášovú, rod. Vestenickú, nar. 
24.8.1978, obaja bytom M.Benku 2423/6, Topoľčany, a to podľa registra CKN ako 
parc. č. 3772/1 – t.t.p. vo výmere 24241m2 a podľa vypracovaného GP č. 36319830 – 
155/11 ide o  parcelu  č.3772/66 t.t.p. vo výmere 232m2, ktorú obec odpredáva za 
cenu 7€/m2, čo predstavuje čiastku 1624€. 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. O návrhu 
dala starostka hlasovať. 

  
                        Za                               : 6 
                        Proti                           : 0 
                        Zdržali sa hlasovania : 0 
 
                        Návrh poslanci OZ schválili. 
 

- Ing. Antona Gašparíka, rod. Gašparíka, nar. 7.6.1944 a manž. Máriu Gašparíkovú, 
rod. Jančekovú, nar. 25.1.1950, obaja bytom Moravecká 6, Topoľčianky, a to podľa 
registra CKN ako parc. č. 3772/1 – t.t.p. vo výmere 24241m2 a podľa vypracovaného 
GP č. 36319830 – 164/11 ide o  parcelu  č.3772/69 t.t.p. vo výmere 178m2, ktorú 
obec odpredáva za cenu 7€/m2, čo predstavuje čiastku 1246€. Predmetný pozemok 
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tvorí priľahlý pozemok k už zastavanému pozemku stavbou vo vlastníctve 
nadobúdateľa a táto svojim umiestnením a využitím tvorí nedeliteľný celok so 
stavbou hlavnou. O návrhu dala starostka hlasovať. 

  
                        Za                               : 6 
                        Proti                           : 0 
                        Zdržali sa hlasovania : 0 
 
                        Návrh poslanci OZ schválili. 
 

- PaedDr. Ľubomíra Naštického, rod. Naštického, nar. 26.6.1949, bytom Školská 
286/10, Jacovce, a to podľa registra CKN ako parc. č. 3544/1 – t.t.p. vo výmere 
23722m2 a podľa vypracovaného GP č. 36319830 – 156/11 ide o  parcelu  
č.3544/141 t.t.p. vo výmere 200m2, ktorú obec odpredáva za cenu 7€/m2, čo 
predstavuje čiastku 1400€. 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. O návrhu dala 
starostka hlasovať. 

  
                        Za                               : 6 
                        Proti                           : 0 
                        Zdržali sa hlasovania : 0 
 
                        Návrh poslanci OZ schválili. 
 

- Bc. Petra Habaja, rod. Habaja, nar. 12.1.1983, bytom J.Bottu 429/6, Bošany, a to 
podľa registra CKN ako parc. č. 3544/1 – t.t.p. vo výmere 24254m2 a podľa 
vypracovaného GP č. 36319830 – 134/11 ide o  parcelu  č.3544/138 t.t.p. vo výmere 
217m2, ktorú obec odpredáva za cenu 7€/m2, čo predstavuje čiastku 1519€. 
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. O návrhu dala starostka hlasovať. 

  
                        Za                               : 6 
                        Proti                           : 0 
                        Zdržali sa hlasovania : 0 
 
                        Návrh poslanci OZ schválili. 
 

- Milana Vlnku, rod. Vlnku, nar. 16.7.1951 a manž. Annu Vlnkovú, rod. Beňačkovú, 
nar. 25.11.1952, obaja bytom Bernoláková2070/A, Topoľčany, a to podľa registra 
CKN ako parc. č. 3888/8 – t.t.p. vo výmere 23480m2 a podľa vypracovaného GP č. 
36319830 – 088/11 ide o  parcelu  č.3888/158 t.t.p. vo výmere 349 m2, ktorú obec 
odpredáva za cenu 7€/m2, čo predstavuje čiastku 2443€. 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. 
O návrhu dala starostka hlasovať. 

  
                        Za                               : 6 
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                        Proti                           : 0 
                        Zdržali sa hlasovania : 0 
 
                        Návrh poslanci OZ schválili. 
 

- Petra Dovičina, rod. Dovičina, nar. 3.1.1946 a manž. Zdenku Dovičinovú, rod. 
Hubovú, nar. 16.2.1946, obaja bytom Krušovská 2050, Topoľčany, a to podľa registra 
CKN ako parc. č. 3772/1 – t.t.p. vo výmere 24241m2 a podľa vypracovaného GP č. 
36319830 – 163/11 ide o  parcelu  č.3772/68 t.t.p. vo výmere 100m2, ktorú obec 
odpredáva za cenu 7€/m2, čo predstavuje čiastku 700€. 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. 
O návrhu dala starostka hlasovať. 

  
                        Za                               : 6 
                        Proti                           : 0 
                        Zdržali sa hlasovania : 0 
 
                        Návrh poslanci OZ schválili. 
 

- Jána Štrbavého, rod. Štrbavého, nar. 7.10.1930 a manž. Oľgu Štrbavú, rod. 
Michalkovú, nar. 21.3.1932, obaja bytom Stummerova 74, Topoľčany, a to podľa 
registra CKN ako parc. č. 3544/1 – t.t.p. vo výmere 24254m2 a podľa vypracovaného 
GP č. 36319830 – 123/11 ide o  parcelu  č.3544/140 t.t.p. vo výmere 261m2, ktorú 
obec odpredáva za cenu 7€/m2, čo predstavuje čiastku 1827€. 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. O návrhu dala starostka hlasovať. 

  
                        Za                               : 6 
                        Proti                           : 0 
                        Zdržali sa hlasovania : 0 
 
                        Návrh poslanci OZ schválili. 
 

- REN-INVEST, s.r.o., Odbojárov 451/14, Tovarníky, zastúpená konateľom Ing. 
Alexandrom Mallom, bytom Škultétyho 4720/2A, Topoľčany, IČO: 36556785, a to 
podľa registra CKN ako parc. č. 2529/25 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 
1359 m2, parc. č. 2529/26 – lesné pozemky vo výmere 678m2 a parc. č. 2529/35 – 
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1273 m2, ktorú obec odpredáva za cenu 
10€/m2, čo predstavuje čiastku 33100€. 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. O návrhu dala 
starostka hlasovať. 

  
                        Za                               : 6 
                        Proti                           : 0 
                        Zdržali sa hlasovania : 0 
 



Obec Prašice 
 

 

 

                        Návrh poslanci OZ schválili. 
 

- Júliusa Valášeka, rod. Valášeka, nar. 31.1.1950, bytom Krušovská 1645/F, 
Topoľčany, a to podľa registra CKN ako parc. č. 3772/1 – t.t.p. vo výmere 24241m2 
a podľa vypracovaného GP č. 36319830 – 162/11 ide o  parcelu  č.3772/67 t.t.p. vo 
výmere 477m2, ktorú obec odpredáva za cenu 7€/m2, čo predstavuje čiastku 3339€, 
kde sa kupujúci zaväzuje uhradiť obci 1113€ pri podpise zmluvy, 1113 € do 
31.12.2012 a 1113€ do 31.12.2013.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. O návrhu dala 
starostka hlasovať. 

  
                        Za                               : 6 
                        Proti                           : 0 
                        Zdržali sa hlasovania : 0 
 
                        Návrh poslanci OZ schválili. 
 

- Milana Úžika, rod. Úžika, nar.6.4.1941, a manž. Oľgu Úžikovú, rod. Masarykovú,nar. 
25.5.1945, obaja bytom Slov. partizánov 4290/1A, Topoľčany, a to podľa registra 
CKN ako parc. č. 3888/8 – t.t.p. vo výmere 23480m2 a podľa vypracovaného GP č. 
36319830 – 170/11 ide o  parcelu  č.3888/160 t.t.p. vo výmere 154m2, ktorú obec 
odpredáva za cenu 7€/m2, čo predstavuje čiastku 1078€. 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. 
O návrhu dala starostka hlasovať. 

  
                        Za                               : 6 
                        Proti                           : 0 
                        Zdržali sa hlasovania : 0 
 
                        Návrh poslanci OZ schválili. 
 

- Štefana Bošanského, rod. Bošanského, nar.6.1.1943 a manž. Sidóniu Bošanskú, rod. 
Gačovú, nar. 1.5.1947 obaja bytom Zamarovská 223/83, Trenčín, a to podľa registra 
CKN ako parc. č. 3772/1 – t.t.p. vo výmere 24241m2 a podľa vypracovaného GP č. 
36319830 – 169/11 ide o  parcelu  č.3772/70 t.t.p. vo výmere 100m2, ktorú obec 
odpredáva za cenu 7€/m2, čo predstavuje čiastku 700€. 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. 
O návrhu dala starostka hlasovať. 

  
                        Za                               : 6 
                        Proti                           : 0 
                        Zdržali sa hlasovania : 0 
 
                        Návrh poslanci OZ schválili. 
 



Obec Prašice 
 

 

 

- Danielu Polákovú, rod. Smutnú, nar. 5.3.1975, bytom Slnečná 340, Prašice, a to 
podľa registra CKN ako parc. č. 3839/1 – t.t.p. vo výmere 28601m2 a podľa 
vypracovaného GP č. 36319830 – 172/11 ide o  parcelu  č.3839/156 t.t.p. vo výmere 
120m2, ktorú obec odpredáva za cenu 7€/m2, čo predstavuje čiastku 840€. 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. O návrhu dala starostka hlasovať. 

  
                        Za                               : 6 
                        Proti                           : 0 
                        Zdržali sa hlasovania : 0 
 
                        Návrh poslanci OZ schválili. 
 
 
K bodu č.15 
 
Starostka sa poďakovala poslancom  OZ za účasť a 8. riadne zasadnutie ukončila. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ing. Katarína Bruchatá                                                                             Erika Nemešová 
      prednostka  OcÚ                                                                                   starostka  obce 
 
 
z 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
 
   Ing. Bystríka Hrutku,............................................ 
 
 
   Ing. Jozefa Michalku ............................................ 
 
 
 
 
  Zapísal: Michal Glos               .............................................                                                                                   


