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 Uznesenia č.11/2011  
z  8. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

v Prašiciach, zo dňa 16.12.2011  
      
 

A.  Určuje 
1. Michala Glosa za zapisovateľa  
2. Ing. Bystríka Hrutku a  Ing. Jozefa Michalku za overovateľov zápisnice 

 
B. Volí  

1. Ing. Romana Bruchatého, Mgr. Lýdiu Markovú a Ing. Máriu Malinkovú 
   za členov návrhovej komisie 

2. Mgr. Lýdiu Markovu za predsedníčku komisie kultúry, športu, mládeže 
a vzdelávania 

 
C. Odvoláva 

1. Mgr. Ľubomíra Pauloviča z funkcie predsedu komisie kultúry, športu, 
mládeže a vzdelávania. 

 
D. Berie na vedomie 

1. Správu Michala Glosa o plnení uznesení za rok 2011. 
2. Správu riaditeľa ZŠsMŠ Mgr.  Petra Dobrého o výchovno-vzdelávacej 

činnosti ZŠsMŠ a jej výsledkov v zmysle vyhlášky MŠ SR č.69/2006. 
3. Programový rozpočet obce Prašice na roky 2013 a 2014. 
4. Správu hlavnej kontrolórky z kontrolnej činnosti. 
5. Správu audítora z audítorskej činnosti za rok 2010. 
6. Stanovisko hlavnej kontrolórky k programovému rozpočtu na rok 2012. 

 
E. Schvaľuje 

          
1. Zmenu rozpočtu č.2  pre rok 2011. 
2. Programový rozpočet na rok 2012. 
3. VZN č.10 – Zásada predaja a nájmu nehnuteľného majetku obce Prašice. 
4. VZN č.9 – Štatút rekreačnej oblasti Duchonka.   
5. VZN č.8 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady. 
6. VZN č.7 o dani z nehnuteľností v obci Prašice. 
7. VZN č.11 o určení dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v MŠ a školských 

zariadeniach so sídlom v obci Prašice. 
8. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2012. 
9. Žiadosť Patrika Ondrejku – GINET- nájomcu nebytových priestorov 

v budove OcÚ  o zníženie nájmu z doterajších 1000€ na 600€. 
10. 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. 
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11. 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: 

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

 
b. 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. 

 
c. 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. 

 
d. 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 
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parc. č. 2582/2 – 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. 

 
e. 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. 

 
f. 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. 

 
g. 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 tvorí priľahlý pozemok k už zastavanému pozemku 
stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa a táto svojim 
umiestnením a využitím tvorí nedeliteľný celok so stavbou 
hlavnou. 

 
h. 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 
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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. 

 
i. 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. 

 
j. 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 349m2, 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. 

 
k. 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. 

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

 
m. 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 33 100€. 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. 

 
n. 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 kupujúci sa 
zaväzuje uhradiť obci 1113 € pri podpise zmluvy ďalších 
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. 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. 

 
p. 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 
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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. 

 
 

q. 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. 

 
   
                                                                                       Erika Nemešová 
                                                                                         starostka obce 


