
 

 

Zápisnica  
  z 22. rokovania Obecného zastupiteľstva  Obce Prašice, konaného dňa 27.2.2018 

 

Prítomní poslanci a hostia podľa prezenčnej listiny 
Program: 

 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, schválenie programu zasadnutia OZ 

3. Návrh plánu práce OZ na rok 2018 

4. Návrh na úpravu rozpočtu obce – rozpočtové opatrenie č. X/2017, I/2018 a II/2018 

5. Správy hlavnej kontrolórky o vykonanej kontrolnej činnosti 

6. Návrh VZN č.1/2018 – Požiarny poriadok obce 

7. Kalendár pripravovaných kultúrno – spoločenských podujatí na rok 2018 

8. Rôzne 

- Žiadosť LD Relax o schválenie výšky nájmu v ATC na rok 2018 

- Žiadosť Andreja Priecela a Františka Maderiča o schválenie nájmu na rok 2018 

- Vyhlásenie zámeru budúceho odpredaj pozemku spôsobom hodným osobitného zreteľa z dôvodu 

budovania verejnoprospešnej stavby : PE Prašice, zakabelizovanie VNS,TS,NNK“ 

a schválenie uzatvorenia Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na časť  pozemku 2582/33 o výmere 

36 m2 na základe žiadosti Zsl. Distribučná, a.s. Bratislava   

- Žiadosti vlastníkov chát o predaj pozemkov v okolí chát 

9. Diskusia a interpelácia poslancov 

10. Ukončenie rokovania 

 

K bodu č.1 Otvorenie zasadnutia 

 

Starostka obce Erika Nemešová privítala poslancov obecného zastupiteľstva, hostí a pracovníkov OcÚ.  
Konštatovala, že 22. rokovania OZ sa zúčastňuje  6 poslancov, takže obecné zastupiteľstvo  je uznášania 

schopné. Ing. Páleník, poslanec OZ  bude zvolané zasadnutie bude chvíľu meškať. 

 

K bodu č.2 Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, schválenie programu zasadnutia OZ 

 

Zapisovateľ : Michal Glos 

Overovatelia zápisnice: Ing. Malinková, Ing. Michalka 

Starostka obce  predložila  návrh programu 22. rokovania OZ, ktorý bol poslancom zaslaný aj s prílohami 

k jednotlivým bodom programu. K predloženému programu rokovania nemali poslanci žiadne návrhy na 

zmenu ani doplnenie programu. Následne dala o návrhu programu hlasovať: 

 

Uznesenie č. 324/2018 

 

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

neskorších predpisov 

 

Schvaľuje:  

 

Program 22. rokovania  OZ 

Hlasovanie:                                                  za:            6 /Ing. Bruchatý, Mgr. Marková, Mgr. Grežďo 

                                                                                         Ing. Michalka, Ing. Hrutka, Ing. Malinková/ 

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

 

 

 

 



 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, schválenie programu zasadnutia OZ 

3. Návrh plánu práce OZ na rok 2018 

4. Návrh na úpravu rozpočtu obce – rozpočtové opatrenie č. X/2017, I/2018 a II/2018 

5. Správy hlavnej kontrolórky o vykonanej kontrolnej činnosti 

6. Návrh VZN č.1/2018 – Požiarny poriadok obce 

7. Kalendár pripravovaných kultúrno – spoločenských podujatí na rok 2018 

8. Rôzne 

- Žiadosť LD Relax o schválenie výšky nájmu v ATC na rok 2018 

- Žiadosť Andreja Priecela a Františka Maderiča o schválenie nájmu na rok 2018 

- Vyhlásenie zámeru budúceho odpredaj pozemku spôsobom hodným osobitného zreteľa z dôvodu 

budovania verejnoprospešnej stavby : PE Prašice, zakabelizovanie VNS,TS,NNK“ 

a schválenie uzatvorenia Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na časť  pozemku 2582/33 o výmere 

36 m2 na základe žiadosti Zsl. Distribučná, a.s. Bratislava   

- Žiadosti vlastníkov chát o predaj pozemkov v okolí chát 

9. Diskusia a interpelácia poslancov 

10. Ukončenie rokovania 

 

K bodu č . 3  Návrh plánu práce OZ na rok 2018 

Starostka obce predniesla poslancom na schválenie návrh „Plánu práce obecného zastupiteľstva na rok 2018“. 

Informovala, že zastupiteľstvá sa budú konať každý párny mesiac a v prípade potreby prerokovania 

dôležitých veci ohľadne obce bude zvolané mimoriadne zasadnutie podľa potreby.  Plán práce poslancov  OZ  

bol zaslaný poslancom emailom. Poslanci nemali k návrhu žiadne pripomienky a následne starostka dala 

hlasovať o predloženom návrhu  : 

Uznesenie č. 325/2018 

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

neskorších predpisov 

 
schvaľuje: 

 

Plán práce obecného zastupiteľstva na rok 2018 

 

Hlasovanie:                                                  za:            6 /Ing. Bruchatý, Mgr. Marková, Mgr. Grežďo 

                                                                                         Ing. Michalka, Ing. Hrutka, Ing. Malinková/ 

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 

K bodu č . 4  Návrh na úpravu rozpočtu obce – rozpočtové opatrenie č. IX/2017 

Prednostka obce Prašice predniesla poslancom na schválenie návrh na úpravu rozpočtu obce č. II/2018 . 

Informovala poslancov o zmenách na strane príjmov ako aj výdavkov. Poslanci nemali žiadne výhrady, keďže 

návrh rozpočtového opatrenia im bol doručený v predstihu elektronickou poštou. Stanovisko  k tomuto bodu 

predložila aj hlavná kontrolórka obce. O rozpočtovom opatrení č. II/2018 dala starostka obce hlasovať. 

Rozpočtové opatrenia X/2017 a I/2018 vzali poslanci na vedomie.  

Uznesenie č. 326/2018 
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: 

- stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtovým opatreniam č. X/2017, č. I/2018 a č. II/2018 

- rozpočtové opatrenia  č. X/2017  a  č. I/2018 

schvaľuje: 

- Rozpočtové opatrenie č. II/2018 nasledovme: 

 

Hlasovanie:                                                  za:            6 /Ing. Bruchatý, Mgr. Marková, Mgr. Grežďo 

                                                                                         Ing. Michalka, Ing. Hrutka, Ing. Malinková/ 

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 



 

 

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. II/2018 - REKAPITULÁCIA   

      

PRÍJMY 

Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Rozpočtové 
opatrenie č.         

II/2018          
Zvýšenie                   

+ 

Rozpočtové 
opatrenie č.      

II/2018       
Zníženie                   

- 

ROZPOČET     po 
rozpočtovom 

opatrení                   
č. II/2018 

Bežné 1 420 830,00 1 442 035,00 22 415,00 5 150,00 1 459 300,00 

Kapitálové 13 600,00 13 600,00 0,00 0,00 13 600,00 

Finančné operácie 360,00 10 695,00 50,00 0,00 10 745,00 

Základná škola - bežné 113 455,00 113 455,00 0,00 0,00 113 455,00 

Základná škola - fin. oper. 200,00 200,00 0,00 0,00 200,00 

CELKOM 1 548 445,00 1 579 985,00 22 465,00 5 150,00 1 597 300,00 

     1 597 300,00 

      

      

VÝDAVKY 

Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Rozpočtové 
opatrenie č.         

II/2018          
Zvýšenie                   

+ 

Rozpočtové 
opatrenie č.      

II/2018       
Zníženie                   

- 

ROZPOČET     po 
rozpočtovom 

opatrení                   
č. II/2018 

Bežné 542 570,00 541 320,00 16 075,00 1 805,00 555 590,00 

Kapitálové 75 035,00 85 035,00 3 130,00 135,00 88 030,00 

Finančné operácie 90 200,00 90 200,00 50,00 0,00 90 250,00 

Základná škola - bežné 820 540,00 843 330,00 0,00 0,00 843 330,00 

Základná škola - kapitálové 20 100,00 20 100,00 0,00 0,00 20 100,00 

CELKOM 1 548 445,00 1 579 985,00 19 255,00 1 940,00 1 597 300,00 

     1 597 300,00 



 

      

Rozpočet po rozp. opatr. č. II/2018     

Príjmy 1 597 300,00     

Výdavky 1 597 300,00     

Rozdiel: + prebytok 0,00     

            

      

Bežný rozpočet:       

Príjmy 1 572 755,00     

Výdavky 1 398 920,00     

Rozdiel: + prebytok 173 835,00     

      

Kapitálový rozpočet:       

Príjmy 13 600,00     

Výdavky 108 130,00     

Rozdiel: - schodok -94 530,00     

      

FO rozpočet:       

Príjmy 10 745,00     

Výdavky 90 250,00     

Rozdiel: - schodok -79 505,00     
 



 

K bodu č . 5 Správy hlavnej kontrolórky o vykonanej kontrolnej činnosti 

 

Hlavná kontrolórka obce, Ing. Hrubá predložila poslancom správy z kontrolnej činnosti kde konštatuje, že 

obec vo svojej činnosti postupuje v zmysle platnej legislatívy. Hlavná kontrolórka obce predniesla poslancom 

správu, kde predmetom kontroly boli  „ Poistné zmluvy obce Prašice.“  Kontrolou neboli zistené nedostatky. 

Odporúča vykonať verejne obstarávanie a osloviť komerčné poisťovne v záujme zistenia, či by nebolo možné 

vysúťažiť nižšiu cenu poistného. Ďalej predniesla poslancom sumárnu správu  v zmysle platnej legislatívy 

o svojej kontrolnej činnosti za celý rok 2017. Tieto správy boli poslancom zaslané elektronicky. Poslanci vzali 

správy na vedomie.  

 

Uznesenie č. 327/2018 
 

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 z kontrolnej činnosti č.9/2017 

- Správu hlavnej kontrolórky obce o kontrolnej činnosti  za celý rok 2017 

 

K bodu č . 6  Návrh VZN č.1/2018 – Požiarny poriadok obce 

 

Starostka obce predniesla poslancom na schválenie „Návrh VZN č.1/2018 – Požiarny poriadok obce“. Tento 

návrh VZN č.1/2018 bol taktiež zaslaný elektronicky všetkým poslancom OZ. Návrh bol spracovaný 

v spolupráci s technikom BOZP, ktorý spolupracuje s obcou Prašice. Poslanci nemali k návrhu VZN č.1/2018 

výhrady a následne dala starostka obce hlasovať: 

 

Uznesenie č. 328/2018 
 

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

neskorších predpisov 

 

schvaľuje: 

 

VZN č.1/2018 – Požiarny poriadok obce 

Hlasovanie:                                                  za:           6 /Ing. Bruchatý, Mgr. Marková, Mgr. Grežďo 

                                                                                         Ing. Michalka, Ing. Malinková, Ing. Hrutka,                                 

                                                                                       

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

K bodu č . 7 Kalendár pripravovaných kultúrno – spoločenských podujatí na rok 2018 

 

Stanislava Dojčarová informovala poslancov OZ o pripravovaných podujatiach v oblasti kultúrneho 

a spoločenského života v obci. Prehľad bol zaslaný poslancom na email. V tomto prehľade sú podujatie, ktoré 

bude organizovať obec Prašice, Jednota dôchodcov Prašice, Kynologický klub Prašice, podnikatelia na 

Duchonke atď.  V priebehu rokovania tohto bodu prišiel na zasadnutie OZ  poslanec Ing. Páleník v čase 

16.25. Poslanci vzali „Kalendár pripravovaných kultúrno – spoločenských podujatí na rok 2018“ na vedomie. 

 

Uznesenie č. 329/2018 
 

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: 

 

Kalendár pripravovaných kultúrno – spoločenských podujatí na rok 2018 



 

K bodu č.8. Rôzne - Žiadosť LD Relax o schválenie výšky nájmu v ATC na rok 2018 

 

Starostka predniesla poslancom žiadosť LD REALX s.r.o o schválenie výšky nájmu v ATC Duchonka za rok 

2018.  LD RELAX navrhuje sumu ako po minulé roky vo výške 3000 €. Konateľ, Mgr. Baluška informoval, 

že v roku 2017 odviedla spoločnosť na dani za ubytovanie sumu cca 1200 €, čo je o 500 € viac ako v roku 

2016. Taktiež žiada OZ, aby časť finančných prostriedkov z nájmu bolo použitých na nákup 10 ks chladničiek 

do bungalovov. Svoju žiadosť odôvodnil tým, že chladničky majú cca 20 rokov, sú pokazené, hrdzavé  

a morálne opotrebované. Poslanec Ing. Páleník navrhol zvýšiť nájomné ATC pre rok 2018 na 4000€. 

Poslanec Ing. Bruchatý navrhol ponechať výšku nájmu v ATC vo výške 3000€ vzhľadom na  veľké náklady, 

ktoré sú údržba ATC vyžaduje. Súhlasil zároveň s nákupom 10 ks chladničiek do bungalovov avšak odporučil, 

aby boli po letnej sezóne odvezené do skladu na obecnom úrade, aby nedošlo k ich odcudzeniu resp. 

znehodnoteniu vlhkom. Ostatní poslanci sa  stotožnili s názorom poslanca Ing. Bruchatého. 

Starostka obce dala o návrhu na nájomné v ATC Duchonka hlasovať.   

 

Uznesenie č. 330/2018 
 

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

neskorších predpisov 

 

schvaľuje: 

 

výšku nájmu 3000 € za ATC pre rok 2018 

  

Hlasovanie:                                                  za:            6 /Ing. Bruchatý, Mgr. Marková, Mgr. Grežďo 

                                                                                         Ing. Michalka, Ing. Malinková, Ing. Hrutka/ 

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  1 / Ing. Páleník/ 

 

K bodu č.8. Rôzne - Žiadosť Andreja Priecela a Františka Maderiča o schválenie nájmu na rok 2018 

 

Starostka predložila poslancom žiadosť Andreja Priecela a Františka Maderiča o schválenie nájmu na rok 

2018. Taktiež informoval o podnikateľskom zámere, kde cieľom je zveľadenie objektu, vybudovanie 

oplotenia, oddychového posedenia a logickej hry ESCAPE ROOM. Tiež požadujú výšku nájmu ako po 

minulé roky vo výške 600 €. Poslanci nemali pripomienky k sume a tak dala starostka hlasovať: 

 

Uznesenie č. 331/2018 
 

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

neskorších predpisov 

 

schvaľuje: 

 

výšku nájmu 600 € za priestory bývalej sauny v ATC  a priľahlého okolia pre rok 2018 

  

Hlasovanie:                                                  za:            7 /Ing. Bruchatý, Mgr. Marková, Mgr. Grežďo 

                                                                                         Ing. Michalka, Ing. Malinková, Ing. Hrutka, Ing.  

                                                                                         Páleník/ 

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0/ 

 

K bodu č.8. Rôzne - Vyhlásenie zámeru budúceho odpredaj pozemku spôsobom hodným osobitného zreteľa 

z dôvodu budovania verejnoprospešnej stavby : PE Prašice, zakabelizovanie VNS,TS,NNK“ a 

schválenie uzatvorenia Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na časť  pozemku 2582/33 o výmere 36 m2 na 

základe žiadosti Zsl. Distribučná, a.s. Bratislava   

 

Starostka predložila poslancom OZ  návrh vyhlásenie zámeru budúceho odpredaj pozemku spôsobom 

hodným osobitného zreteľa z dôvodu budovania verejnoprospešnej stavby : PE Prašice, zakabelizovanie 



 

VNS,TS,NNK“a schválenie uzatvorenia Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na časť  pozemku 2582/33 

o výmere 36 m2 na základe žiadosti Zsl. Distribučná, a.s. Bratislava.  Starostka dala o zámere a zmluve 

hlasovať: 

 

Uznesenie č. 332/2018 
 

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

neskorších predpisov 

 

schvaľuje: 

 

Zámer odpredaja majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a) ods. 8 písm. e) zákona 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov Západoslovenskej distribučnej, a.s., Čulenova č. 6, 

816 47 Bratislava. 

Jedná sa o odpredaj časti pozemku CKN  p.č. 2582/33 vo výmere cca 36 m2 k.ú. Prašice Západoslovenskej 

distribučnej, a.s., Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava, ktorá na predmetnom pozemku vybuduje stavbu  

„PE_Prašice, zakabelizovanie VNV,TS,NNK.“ Cena za odpredávaný pozemok je 4/m2 dohodnutá oboma 

zmluvnými stranami. 

 

Odôvodnenie: 

 

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava vybuduje na 

predmetom pozemku stavbu „ PE_Prašice, zakabelizovanie VNV,TS,NNK.“  – osadenie stavby 

distribučnej trafostanice, ktorá je verejnoprospešnou stavbou. 
 

 

Hlasovanie:                                                  za:            7 /Ing. Bruchatý, Mgr. Marková, Mgr. Grežďo 

                                                                                         Ing. Michalka, Ing. Malinková, Ing. Hrutka, Ing.  

                                                                                         Páleník/ 

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0/ 

 

schvaľuje: 

 

uzatvorenie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve evidenčné číslo 17/976/L13.0808.16.0001/ZBZ_KZ  na 

pozemok  parcela 2582/33 o výmere 1366 m2, z toho cca 36 m2 bude geometrickým plánom zameraným po 

realizácii stavby. Jedná sa o miesto pod transformačnou stanicou pre stavbu :“ PE Prašice, zakabelizovanie 

VNS,TS,NNK“. Kúpna cena bude na základe vyhláseného zámeru odpredaja majetku obce 4 €/m2. 

 

Hlasovanie:                                                  za:            7 /Ing. Bruchatý, Mgr. Marková, Mgr. Grežďo 

                                                                                         Ing. Michalka, Ing. Malinková, Ing. Hrutka, Ing.  

                                                                                         Páleník/ 

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0/ 

 

K bodu č.8 Rôzne -  Žiadosť Jozefa Štefkoviča a manželky  o prikúpenie pozemku pod rekreačnou chatou 

 

Starostka obce predložila poslancom návrh na predaj pozemku v zmysle §-9a, ods.8 písm.b/zákona č. 138/91 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien pre vlastníkov chaty  a uzatvorenie kúpnej zmluvy  pre Jozefa 

Štefkoviča, rod. Štefkoviča, nar. 7.9.1936 a manž. Annu Štefkovičovú, rod. Šimunovú, nar. 2.11.1939 trvale 

bytom Žalmanová 314/1, Prašice a to podľa registra CKN ako parc. č. 3993/17 zastavané plochy a nádvoria  

vo výmere 37 m2, ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 . Parcelu 3993/17 obec odpredáva 

za cenu 7 €/m2, čo predstavuje čiastku 259 €. Predmetný pozemok tvorí pozemok pod stavbou  vo vlastníctve 

nadobúdateľov a tento svojim umiestnením a využitím tvorí nedeliteľný celok so stavbou hlavnou.  Následne 

dala o návrhu hlasovať: 

 

 



 

Uznesenie č. 333/2018 

 

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

neskorších predpisov 

 

schvaľuje: 

 

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

pre vlastníkov chaty  a uzatvorenie kúpnej zmluvy  pre Jozefa Štefkoviča, rod. Štefkoviča, nar. 7.9.1936 

a manž. Annu Štefkovičovú, rod. Šimunovú, nar. 2.11.1939 trvale bytom Žalmanová 314/1, Prašice a to podľa 

registra CKN ako parc. č. 3993/17 zastavané plochy a nádvoria  vo výmere 37 m2, ktorej je predávajúci 

výlučným vlastníkom v podiele 1/1 . Parcelu 3993/17 obec odpredáva za cenu 7 €/m2, čo predstavuje čiastku 

259 €. Predmetný pozemok tvorí pozemok pod stavbou  vo vlastníctve nadobúdateľov a tento svojim 

umiestnením a využitím tvorí nedeliteľný celok so stavbou hlavnou 

 

Hlasovanie:                                                  za:            7 /Ing. Bruchatý, Mgr. Marková, Mgr. Grežďo 

                                                                                         Ing. Michalka, Ing. Malinková, Ing. Hrutka, Ing.  

                                                                                         Páleník/ 

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0/ 

K bodu č.8 Rôzne – žiadosť Bc. Viery Cellerovej rod. Gáboríkovej a spol. bytom Trenčín o prikúpenie 

pozemku k rekreačnej chate 

 

Starostka obce predložila poslancom návrh na predaj pozemku v zmysle §-9a, ods.8 písm.b/zákona č. 138/91 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien pre vlastníkov chaty  a uzatvorenie kúpnej zmluvy  pre Ing. 

Alenu Petrtýlovú, rod. Gáboríkovú, nar. 20.8.1963, trvale bytom Na Zongorke 7445/25, Trenčín, pre  Ing. 

Stanislava Gáboríka, rod. Gáborika, nar. 7.4.1965, trvale bytom Pod Juhom 3850/41, Trenčína a pre Bc. Vieru 

Cellerovú, rod. Gáboríkovú, nar. 1.6.1974, bytom Pod Juhom 3846/37, Trenčín a to podľa registra CKN ako 

parc. č. 3545/1 ttp.  vo výmere 8217 m2, ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa 

vypracovaného GP č. 31041833-045-017 ide o novozakreslené parc. č. 3545/56- ttp. vo výmere 341 m2 a parc 

č.3545/57 ttp. vo výmere 34 m2 v prospech kupujúcich v 1/ až 3/ rade u každého v podiele 1/3-iny, ktoré obec 

odpredáva za cenu 7 €/m2, čo predstavuje čiastku 2625 €.  Predmetné pozemky tvoria priľahlé pozemky 

k pozemkom vo vlastníctve nadobúdateľov a tieto  svojim umiestnením a využitím tvoria nedeliteľný celok so 

stavbou hlavnou. Následne dala o návrhu hlasovať: 

 

Uznesenie č. 334/2018 

 

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

neskorších predpisov 

 

schvaľuje: 

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

pre vlastníkov chaty  a uzatvorenie kúpnej zmluvy  pre Ing. Alenu Petrtýlovú, rod. Gáboríkovú, nar. 

20.8.1963, trvale bytom Na Zongorke 7445/25, Trenčín, pre  Ing. Stanislava Gáboríka, rod. Gáborika, nar. 

7.4.1965, trvale bytom Pod Juhom 3850/41, Trenčína a pre Bc. Vieru Cellerovú, rod. Gáboríkovú, nar. 

1.6.1974, bytom Pod Juhom 3846/37, Trenčín a to podľa registra CKN ako parc. č. 3545/1 ttp.  vo výmere 

8217 m2, ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 31041833-

045-017 ide o novozakreslené parc. č. 3545/56- ttp. vo výmere 341 m2 a parc č.3545/57 ttp. vo výmere 34 m2 

v prospech kupujúcich v 1/ až 3/ rade u každého v podiele 1/3-iny, ktoré obec odpredáva za cenu 7 €/m2, čo 

predstavuje čiastku 2625 €.  Predmetné pozemky tvoria priľahlé pozemky k pozemkom vo vlastníctve 

nadobúdateľov a tieto  svojim umiestnením a využitím tvoria nedeliteľný celok so stavbou hlavnou 

 

Hlasovanie:                                                  za:            7 /Ing. Bruchatý, Mgr. Marková, Mgr. Grežďo 

                                                                                         Ing. Michalka, Ing. Malinková, Ing. Hrutka, Ing.  

                                                                                         Páleník/ 

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 



 

K bodu č. 9 Diskusia a interpelácia poslancov 

 

- Ing.  Bruchatý sa spýtal, ako obec plánuje doriešiť výstavbu parkoviska pri cintoríne, aké 

materiály sa uvažujú použiť. Tiež sa spýtal, či je potrebné odkupovať pozemok od p. Malinkovej 

a nestačí zatiaľ využiť obe strany popri vstupe na cintorín. Starostka odpovedala, že po 

konzultáciách s odborníkmi bude navrhnutý asfalt aj na pravú a tiež ľavú stranu až po 

vybudovanú žumpu. Je potrebné toto parkovisko pripraviť k stavebnému povoleniu a vyhotoviť 

projektovú dokumentáciu. 

- Ing. Páleník informoval, že ho kontaktovali obyvatelia bytoviek  na ul. Slnečná, že je problém 

s vychádzaním na Slnečnú ulicu , nakoľko na nej parkujú osobné autá resp. dodávka. Navrhuje, 

aby na komunikácii boli osadené dopravné značky zákaz státia. Starostka odpovedala, že aj na 

OcÚ  obyvatelia bytoviek podali podnet ohľadom  tohto parkovania pozdĺž 13 – bytovky. Tiež 

informovala, že obec kontaktovala projektanta Ing. Streďanského, aby navrhol dopravno-

bezpečnostné značenie na Slnečnej a taktiež návrh na umiestnenie priechodu pre chodcov pri 

budove OcÚ. 

- Ing. Michalka sa spýtal, či nie je určený termín s predstaviteľmi ZVAK o prevzatí kanalizácie. 

Starostka odpovedala, že riaditeľ na pobočke v Topoľčanoch nebol prítomný a bude potrebné 

situáciu riešiť v Nitre. 

- Ing. Bruchatý vzniesol dotaz v akom stave sú pohľadávky obce. Odpovedala prednostka obce, že 

sú veľmi nízke čo sa jedna o fyzické osoby a čo sa jedná o obchodný styk sú nulové, až na 

pohľadávky spred roku 2007. Taktiež informovala, že je problém so systémom D-COM a zatiaľ 

nie je možne vydávať rozhodnutia o daniach a poplatkoch. Obec musí zatiaľ čakať. 

- Mgr. Marková predniesla poslancom list, ktorý dostali všetci poslanci od p. Kišaca ohľadne 

vymáhania finančnej náhrady od p. Mališovej. Chce, aby sa to tu vyjasnilo a dalo na pravú mieru. 

Starostka obce informovala, že vo veci sa koná, nakoľko spis bol na Okresnom úrade Topoľčany 

– Odbor životného prostredia a následne na prokuratúre v Topoľčanoch nebolo možne konať. 

V súčasnosti bude vydané nové rozhodnutie. 

- P. Kišac sa spýtal, že kedy budú rozviazané zmluvy s nájomníkmi v budove Požiarnej zbrojnice 

po pridelení dotácie obci. Starostka odpovedala, že zatiaľ nie je podpísaná zmluva o dotácii, nie 

sú jasné podmienky tejto zmluvy a keď to bude aktuálne, týmto problémom sa bude obec a OZ 

zaoberať a situáciu riešiť.  

 

 

 

K bude 10. Ukončenie rokovania  

 

       Na záver starostka obce poďakovala poslancom OZ za účasť a 22. zasadnutie obecného zastupiteľstva 

ukončila. 

 

 

 

Ing. Katarína Bruchatá                                                                           Erika Nemešová 

    prednostka obce                                                                                   starostka  obce 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 
 

Ing. Mária Malinková                                       ............................................. 

 

 

Ing. Jozef Michalka                                          ............................................... 

 

 

Zapísal: Glos Michal 


