
Zápisnica 

  z 25. rokovania Obecného zastupiteľstva  Obce Prašice, konaného dňa 16.12.2013.

Prítomní :   Erika Nemešová, starostka obce
Prítomní poslanci: 
Ing. Bystrík Hrutka
Ing. Roman Bruchatý
Ing. Mária Malinková
Ing. Jozef  Michalka
Mgr. Lýdia Marková

Neprítomní poslanci:                            
Mgr. Ľubomír Paulovič
Mgr. Ján Grznár

Ďalší prítomní:                           
Ing. Katarína Bruchatá
Ing. Mária Hrubá
Stanislava Dojčarová
Alena Vaváková
Lýdia Miková
Glos Michal

Verejnosť:    
Zdenko Kuchar
                            
Program:

1. Otvorenie, schválenie programu rokovania
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Návrh na úpravu rozpočtu obce Prašice na rok 2013 č. IV.
5. Schválenie programového rozpočtu na rok 2014 a  na roky 2015 a 2016
6. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu programového rozpočtu
7. Návrh plánu práce hlavnej kontrolórky na I. Polrok 2014
8. Správa  nezávislého audítora za rok 2012
9. Návrh plánu práce Obecného zastupiteľstva na rok 2014
10. Zápis do kroniky obce za rok 2012
11. Rôzne 
 prerokovanie námietky Zdena Kuchara, bytom Prašice, Slnečná 331 na zaplatenie nedoplatku za 

komunálne odpady
 návrh na odovzdanie stavby „ Prekvalifikácia plynovej prípojky na STL plynovod, rozšírenie STL 

plynovodu a plynové prípojky“ do prenájmu SPP – distribúcia Prievidza
 žiadosť Štefana Kováča o finančnú podporu   publikácie Pamäť srdca
 prejednanie poskytovania dotácie na Centrá voľného času mimo obec Prašice 
 žiadosti o  predaj pozemkov  v okolí rekreačných chát
 žiadosť o prenájom nehnuteľného majetku obce
12. Diskusia a interpelácia poslancov
13. Záver 



K     bodu č.1 Otvorenie zasadnutia

Starostka obce Erika Nemešová privítala poslancov Obecného zastupiteľstva a ostatných prítomných.
Ospravedlnení poslanci:  Mgr. Ľubomír Paulovič, Mgr. Ján Grznár

Starostka konštatovala, že poslanci sú prítomní v počte 5 a OZ je uznášania schopné.

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

Overovatelia zápisnice: Ing. Jozef Michalka,  Ing. Roman Bruchatý
Návrhová komisia:, Mgr. Lýdia Marková,  Ing. Mária Malinková, Ing. Bystrík Hrutka
Zapisovateľ: Michal Glos

Hlasovanie:                                                  za:            5
                                                                     proti:        0
                                                                     zdržal sa:  0
Starostka vyzvala poslancov na  prípadnú zmenu alebo doplnenie programu. Poslanci nepredložili žiadny 
doplňujúci bod programu a  nenavrhli zmeny .

Obecné zastupiteľstvo Obce Prašice
schvaľuje
program rokovania bez zmien.

Hlasovanie:                                                  za:            5
                                                                     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. Návrh na úpravu rozpočtu obce Prašice na rok 2013 č. IV.
5. Schválenie programového rozpočtu na rok 2014 a  na roky 2015 a 2016
6. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu programového rozpočtu
7. Návrh plánu práce hlavnej kontrolórky na I. Polrok 2014
8. Správa  nezávislého audítora za rok 2012
9. Návrh plánu práce Obecného zastupiteľstva na rok 2014
10. Zápis do kroniky obce za rok 2012
11. Rôzne 

 prerokovanie námietky Zdena Kuchara, bytom Prašice, Slnečná 331 na zaplatenie nedoplatku za 
komunálne odpady

 návrh na odovzdanie stavby „ Prekvalifikácia plynovej prípojky na STL plynovod, rozšírenie STL 
plynovodu a plynové prípojky“ do prenájmu SPP – distribúcia Prievidza

 žiadosť Štefana Kováča o finančnú podporu   publikácie Pamäť srdca
 prejednanie poskytovania dotácie na Centrá voľného času mimo obec Prašice 
 žiadosti o  predaj pozemkov  v okolí rekreačných chát
 žiadosť o prenájom nehnuteľného majetku obce

12. Diskusia a interpelácia poslancov
13. Záver 



K bodu č.3 Kontrola plnenia uznesení
Michal Glos predniesol poslancom správu o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí Obecného 
zastupiteľstva.  Poslanci vzali správu na vedomie.

Uznesenie č. 89/2013:

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 Michala Glosa  o plnení uznesení OZ

K bodu č.4 Návrh na úpravu rozpočtu obce Prašice na rok 2013 č. IV.

 Ing. Bruchatá predniesla poslancom OZ  na schválenie Úpravu rozpočtu č. IV/2013.  Špecifikovala hlavné 
zmeny v položkách príjmov a výdavkov, ktoré aj zdôvodnila. Starostka dala o Úprave rozpočtu č. IV/2013 
hlasovať:

Uznesenie č. 90/2013:

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

schvaľuje:

Úpravu rozpočtu  obce  číslo IV/2013 s nasledovnými zmenami:



PRÍJMY

Bežné
Kapitálové 0,00
Finančné operácie 250,00 0,00
Základná škola 305,00
CELKOM

VÝDAVKY

Bežné
Kapitálové
Finančné operácie 0,00 380,00
Základná škola
CELKOM

Rozpočet po úprave č. IV/2013
Príjmy
Výdavky
Rozdiel: + prebytok

Bežný rozpočet:
Príjmy
Výdavky
Rozdiel: + prebytok

Kapitálový rozpočet:
Príjmy
Výdavky
Rozdiel: - schodok

FO rozpočet:
Príjmy
Výdavky
Rozdiel: - schodok

Schválený 
rozpočet

Upravený 
rozpočet

Čerpanie 
rozpočtu

Úprava č. IV/2013 
Zvýšenie                  

 +

Úprava č. IV/2013 
Zníženie                   

-

ROZPOČET po 
úprave               

č. IV/2013

978 900,00 1 095 200,00 1 096 602,47 60 835,00 12 005,00 1 144 030,00
44 425,00 436 780,00 451 135,31 21 050,00 457 830,00
1 000,00 3 175,00 3 088,10 3 425,00

36 450,00 36 900,00 35 260,23 1 945,00 35 260,00
1 060 775,00 1 572 055,00 1 586 086,11 82 440,00 13 950,00 1 640 545,00

1 640 545,00

Schválený 
rozpočet

Upravený 
rozpočet

Čerpanie 
rozpočtu

Úprava č. IV/2013 
Zvýšenie                  

 +

Úprava č. IV/2013 
Zníženie                   

-

ROZPOČET po 
úprave               

č. IV/2013

429 755,00 465 525,00 465 972,75 25 585,00 7 325,00 483 785,00
44 425,00 473 745,00 450 892,40 23 970,00 34 370,00 463 345,00
96 175,00 92 180,00 87 914,00 91 800,00

490 420,00 503 995,00 511 625,00 17 000,00 9 370,00 511 625,00
1 060 775,00 1 535 445,00 1 516 404,15 66 555,00 51 445,00 1 550 555,00

1 550 555,00

1 640 545,00
1 550 555,00

89 990,00

1 179 290,00
995 410,00
183 880,00

457 830,00
463 345,00

-5 515,00

3 425,00
91 800,00

-88 375,00



K bodu č.5 a  č.6 Schválenie programového rozpočtu na rok 2014 a  na roky 2015 a 2016 a Stanovisko 
hlavnej kontrolórky k návrhu programového rozpočtu

 Ing. Bruchatá predniesla poslancom OZ  na schválenie Programový rozpočet na rok 2014 a na roky 2015 a 
2016.  K rozpočtu taktiež predložia svoje stanovisko hlavná kontrolórka. 

  Starostka dala o Programovom rozpočte na rok 2014 a na roky 2015 a 2016 hlasovať:

Hlasovanie                za:             5
                                   proti:        0
                                   zdržal sa: 0

Uznesenie č. 91/2013:

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:

Návrh programového rozpočtu obce Prašice na roky 2014, 2015 a 2016

Uznesenie č. 92/2013:

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

schvaľuje:
Viacročný programový rozpočet obce Prašice na rok 2014, 2015 a 2016.

Príjmová časť rozpočtu €
v tom: bežné príjmy €

kapitálové príjmy €
príjmové finančné operácie €

Výdavková časť rozpočtu €
v tom: bežné výdavky €

kapitálové výdavky €
výdavkové finančné operácie €

Príjmová časť rozpočtu €
v tom: bežné príjmy €

kapitálové príjmy 0,00 €
príjmové finančné operácie 315,00 €

Výdavková časť rozpočtu €
v tom: bežné výdavky €

kapitálové výdavky 0,00 €
výdavkové finančné operácie €

Príjmová časť rozpočtu €
v tom: bežné príjmy €

kapitálové príjmy 0,00 €
príjmové finančné operácie 350,00 €

Výdavková časť rozpočtu €
v tom: bežné výdavky €

kapitálové výdavky 0,00 €
výdavkové finančné operácie €

a) Celková bilancia programového rozpočtu obce Prašice na rok 2014 je nasledovná:

1 164 970,00
1 104 295,00

53 275,00
7 400,00

1 164 970,00
1 013 315,00

58 875,00
92 780,00

b) Celková bilancia programového rozpočtu obce Prašice na rok 2015 je nasledovná:

1 107 615,00
1 107 300,00

1 107 615,00
1 018 475,00

89 140,00

c) Celková bilancia programového rozpočtu obce Prašice na rok 2016 je  nasledovná:

1 169 555,00
1 169 205,00

1 169 555,00
1 080 415,00

89 140,00



Uznesenie č. 93/2013:

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  programovému rozpočtu obce Prašice na roky 2014, 2015 a 2016

K bodu č.7 Návrh plánu práce hlavnej kontrolórky na I. Polrok 2014

Hlavná  kontrolórka obce Prašice predniesla poslancom na schválenie plán  práce na I. polrok  2014.  
Starostka dala o pláne práce hlavnej kontrolórky hlasovať:

Hlasovanie                za:             5
                                   proti:        0
                                   zdržal sa: 0

Uznesenie č. 94/2013:

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 hlavnej kontrolórky obce Prašice na I. polrok 2014

K bodu č.8  Správa  nezávislého audítora za rok 2012

Ing. Katarína Bruchatá predniesla poslancom správu nezávislého audítora za rok 2012

Uznesenie č. 95/2013:

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 nezávislého  audítora za rok 2012

K bodu č. 9 Návrh plánu práce Obecného zastupiteľstva na rok 2014

Starostka obce predniesla na schválenie plán práce  OZ na rok 2014 a dala hlasovať:

Hlasovanie                za:             5
                                   proti:        0
                                   zdržal sa: 0

Uznesenie č. 96/2013:

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 2014



K bodu č. 10  Zápis do kroniky obce za rok 2012

Stanislava Dojčarová  predniesla na schválenie Zápis do kroniky za rok 2012, taktiež tento zápis zaslal 
všetkým poslancom aj elektronicky na preštudovanie. Poslanci  nemali žiadne námietky, a  starostka obce 
dala následne hlasovať :

Hlasovanie                za:             5
                                   proti:        0
                                   zdržal sa: 0

Uznesenie č. 97/2013:

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

schvaľuje:

Zápis do kroniky obce Prašice za rok 2012

K bodu č. 11 Rôzne

1. Starostka obce predniesla poslancom OZ žiadosť Zdenka Kuchara  o odpustenie nedoplatku  za TKO ako aj
jeho námietky k danej veci.  Pán Kuchar dostal slovo od starostky obce, aby sa k  svojim námietkam vyjadril. 
P. Kuchar tvrdí, že on  odpad z domácnosti poctivo separuje a žiadny TKO mu nevzniká a nemá dôvod  za 
TKO platiť. K téme sa vyjadrila hlavná kontrolórka, ktorá upozornila poslancov na dodržanie zákona o 
odpadoch  a príslušného  VZN obce o miestnych daniach a poplatkoch. Tiež upozornila, že VZN neupravuje 
žiadne úľavy ani odpustenia platieb za TKO. Následne dala starostka obce o žiadosti Zdenka Kuchara o 
odpustenie nedoplatku za TKO hlasovať: 

Hlasovanie                za:             0
                                   proti:        5
                                   zdržal sa: 0

Uznesenie č. 98/2013:

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

neschvaľuje:

Žiadosť Zdenka Kuchara o odpustenie nedoplatku za TKO

2. Starostka predniesla poslancom návrh na odovzdanie stavby  „Prekvalifikácia plynovej prípojky na STL 
plynovod, rozšírenie STL plynovodu a plynové prípojky“ do prenájmu SPP – distribúcia Prievidza.  O návrhu
dala hlasovať:
Hlasovanie                za:             5
                                   proti:        0
                                   zdržal sa: 0

Uznesenie č. 99/2013:

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

schvaľuje:

Odovzdanie stavby  Prekvalifikácia plynovej prípojky na STL plynovod, rozšírenie STL plynovodu a plynové
prípojky“ do prenájmu SPP – distribúcia Prievidza. 



3. Starostka predniesla žiadosť  Dr. Štefana Kováča o finančnú podporu publikácie „ Pamäť srdca“ . Poslanci 
po diskusii odhlasovali poskytnutie finančnej podpory vo výške 500 €.

Hlasovanie                za:             5
                                   proti:        0
                                   zdržal sa: 0

Uznesenie č. 100/2013:

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

schvaľuje:

Poskytnutie finančnej podpory  pre Dr. Štefana Kováča vo výške 500 €  na vydanie publikácie „ Pamäť srdca“

4. Starostka  otvorila diskusiu  o poskytovaní dotácii  pre Centrá voľného  mimo obce Prašice.  Poslanci, 
hlavná kontrolórka obce a ekonómka obce po diskusii  prišli k názoru, že obec Prašice od 1.1.2014 nebude 
poskytovať dotácie na Centrá voľného času mimo obec. Starostka dala o poskytovaní dotácii pre Centrá 
voľného času hlasovať:

Hlasovanie                za:             0
                                   proti:        5
                                   zdržal sa: 0

Uznesenie č. 101/2013:

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

neschvaľuje:

Poskytovanie dotácii v roku 2014 pre Centrá voľného času  mimo obec Prašice 

5. Starostka  predniesla žiadosť o 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 PaeDr. Pavla Vanču, rod. Vanču, nar. 10.6.1952 a manž. Máriu 
Vančovú, rod. Lukáčovú, nar. 11.12.1954 obaja trvale bytom Margarétová 2567, Topoľčany  a to podľa 
registra CKN ako parc. č. 3548/1 ostatné plochy  vo výmere 58 828 m2,  ktorej je predávajúci výlučným 
vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č.  36319830-144/13 ide o novozakreslené parc. č. 
3548/291 ostatné plochy vo výmere 171  m2 a taktiež podľa vypracovaného GP č.  36319830-144/13 ide o 
parcelu č. 3548/92 zast. plochy vo výmere 73 m2 z toho diel 1 vo výmere 7 m2 ,  ktoré 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. Starostka dala o odpredaji hlasovať:

Hlasovanie                za:             4
                                   proti:        0
                                   zdržal sa: 1/Mgr. Lýdia Marková/

Uznesenie č. 102/2013:

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

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 
PaeDr. Pavla Vanču, rod. Vanču, nar. 10.6.1952 a manž. Máriu Vančovú, rod. Lukáčovú, nar. 11.12.1954 
obaja trvale bytom Margarétová 2567, Topoľčany  a to podľa registra CKN ako parc. č. 3548/1 ostatné plochy
vo výmere 58 828 m2,  ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP 
č.  36319830-144/13 ide o novozakreslené parc. č. 3548/291 ostatné plochy vo výmere 171  m2 a taktiež 
podľa vypracovaného GP č.  36319830-144/13 ide o parcelu č. 3548/92 zast. plochy vo výmere 73 m2 z toho 
diel 1 vo výmere 7 m2 ,  ktoré 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

6.  Starostka  predniesla žiadosť o 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  pre 
Imricha Beláňa, rod. Beláňa, nar.11.8.1951 a manž. Martu Beláňovú, rod. Grežďovú, nar. 24.1.1955 a to 
podľa registra CKN ako parc. č. 3548/256 ostatné plochy  vo výmere 279 m2,  ktorej je predávajúci výlučným
vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č.  36319830-138/13 ide o novozakreslené parc. č. 
3548/286 ostatné plochy vo výmere 186  m2,  ktorú obec odpredáva za cenu 10€/m2, čo predstavuje čiastku 
1860 €. 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 odpredaji hlasovať:

Hlasovanie                za:             4
                                   proti:        0
                                   zdržal sa: 1/Mgr.Lýdia Marková/

Uznesenie č. 103/2013:

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

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   pre Imricha Beláňa, rod. Beláňa, 
nar.11.8.1951 a manž. Martu Beláňovú, rod. Grežďovú, nar. 24.1.1955 a to podľa registra CKN ako parc. č. 
3548/256 ostatné plochy  vo výmere 279 m2,  ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a 
podľa vypracovaného GP č.  36319830-138/13 ide o novozakreslené parc. č. 3548/286 ostatné plochy vo 
výmere 186  m2,  ktorú obec odpredáva za cenu 10€/m2, čo predstavuje čiastku 1860 €. 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

7. Starostka  predniesla žiadosť o 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  Emila Filipeje, rod. Filipeje, nar. 15.4.1959, trvale bytom 
Čerešňová 190/84, Veľké Bedzany  a to podľa registra CKN ako parc. č. 3947/2 t.t.p.  vo výmere 20123m2,  
ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č.  36319830-146/13 ide 
o novozakreslenú parc. č. 3947/84 t.t.p. vo výmere 86  m2 a podľa registra CKN ako parc. č. 3947/49 t.t.p.  vo
výmere 1504 m2,  ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č.  
36319830-146/13 ide o novozakreslenú parc. č. 3947/85 t.t.p. vo výmere 19  m2,  ktoré obec odpredáva za 
cenu 7€/m2, čo predstavuje čiastku 735 €. 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 odpredaji hlasovať:

Hlasovanie                za:             5
                                   proti:        0
                                   zdržal sa: 0



Uznesenie č. 104/2013:

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

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 
Emila Filipeje, rod. Filipeje, nar. 15.4.1959, trvale bytom Čerešňová 190/84, Veľké Bedzany  a to podľa 
registra CKN ako parc. č. 3947/2 t.t.p.  vo výmere 20123m2,  ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v 
podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č.  36319830-146/13 ide o novozakreslenú parc. č. 3947/84 t.t.p. vo 
výmere 86  m2 a podľa registra CKN ako parc. č. 3947/49 t.t.p.  vo výmere 1504 m2,  ktorej je predávajúci 
výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č.  36319830-146/13 ide o novozakreslenú 
parc. č. 3947/85 t.t.p. vo výmere 19  m2,  ktoré obec odpredáva za cenu 7€/m2, čo predstavuje čiastku 735 €. 
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

8. Starostka  predniesla žiadosť o 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 Vladimíra Želisku, rod. Želisku, nar. 18.7.1941 a manž. Zlaticu 
Želiskovú, rod. Bizoňovú, nar. 28.6.1943  a to podľa registra CKN ako parc. č. 3888/8 t.t.p.   vo výmere 22 
082 m2,  ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č.  36319830-
143/13  ide o novozakreslenú parc. č. 3888/167 t.t.p. vo výmere 193  m2,  ktorú obec odpredáva za cenu 
7€/m2, čo predstavuje čiastku 1351 €. 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 odpredaji hlasovať:

Hlasovanie                za:             5
                                   proti:        0
                                   zdržal sa: 0

Uznesenie č. 105/2013:

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

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
Vladimíra Želisku, rod. Želisku, nar. 18.7.1941 a manž. Zlaticu Želiskovú, rod. Bizoňovú, nar. 28.6.1943  a to
podľa registra CKN ako parc. č. 3888/8 t.t.p.   vo výmere 22 082 m2,  ktorej je predávajúci výlučným 
vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č.  36319830-143/13  ide o novozakreslenú parc. č. 
3888/167 t.t.p. vo výmere 193  m2,  ktorú obec odpredáva za cenu 7€/m2, čo predstavuje čiastku 1351 €. 
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

9. Starostka  predniesla žiadosť o 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 Stanislava Kubasa, rod. Kubasa, nar. 21.3.1954, trvale bytom 
Slobody 506, Topoľčany  a to podľa registra CKN ako parc. č. 3545/1 t.t.p. vo výmere 10174m2,  ktorej je 
predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č.  36319830-148/13 ide o 
novozakreslenú parc. č. 3545/50 t.t.p. vo výmere 256 a parc.  č. 3545/6 – t.t.p. vo výmere  70m2  a  z toho diel
2 vypracovaného GP vo výmere 12 m2 v prospech kupujúceho , kde kupujúci je   spoluvlastníkom pôvodnej 
parcele č. 3545/6 t.t.p.  vo výmere 58 m2 tvoriacej diel  3 vypracovaného GP, ktoré obec  odpredáva za cenu 



7€/m2, čo predstavuje čiastku 1876 €. 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 odpredaji hlasovať:

Hlasovanie                za:             4
                                   proti:        0
                                   zdržal sa: 1/Mgr.Lýdia Marková/

Uznesenie č. 106/2013:

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

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
Stanislava Kubasa, rod. Kubasa, nar. 21.3.1954, trvale bytom Slobody 506, Topoľčany  a to podľa registra 
CKN ako parc. č. 3545/1 t.t.p. vo výmere 10174m2,  ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1
a podľa vypracovaného GP č.  36319830-148/13 ide o novozakreslenú parc. č. 3545/50 t.t.p. vo výmere 256 a 
parc.  č. 3545/6 – t.t.p. vo výmere  70m2  a  z toho diel 2 vypracovaného GP vo výmere 12 m2 v prospech 
kupujúceho , kde kupujúci je   spoluvlastníkom pôvodnej parcele č. 3545/6 t.t.p.  vo výmere 58 m2 tvoriacej 
diel  3 vypracovaného GP, ktoré obec  odpredáva za cenu 7€/m2, čo predstavuje čiastku 1876 €. 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 

10.  Starostka  predniesla žiadosť o 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 pre Mgr.
Petra Doležaja, rod. Doležaja, nar.  5.4.1981, trvale bytom Nádražná 489, Ludanice a to podľa registra CKN 
ako parc. č. 3548/1 ostat. plochy  vo výmere 59 108 m2,  ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele
1/1 a podľa vypracovaného GP č. 36319830-145/13   ide o novozakreslenú parc. č. 3548/145 ost. plochy vo 
výmere 346  m2 z toho diel 1 vypracovaného GP plánu vo výmere 39 m2,  ktorú obec odpredáva za cenu 
7€/m2, čo predstavuje čiastku 273 €. 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 odpredaji hlasovať:

Hlasovanie                za:             4
                                   proti:        0
                                   zdržal sa: 1/Mgr.Lýdia Marková/

Uznesenie č. 107/2013:

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

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 pre Mgr. Petra Doležaja, rod. Doležaja, 
nar.  5.4.1981, trvale bytom Nádražná 489, Ludanice a to podľa registra CKN ako parc. č. 3548/1 ostat. 
plochy  vo výmere 59 108 m2,  ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa 
vypracovaného GP č. 36319830-145/13   ide o novozakreslenú parc. č. 3548/145 ost. plochy vo výmere 346  
m2 z toho diel 1 vypracovaného GP plánu vo výmere 39 m2,  ktorú obec odpredáva za cenu 7€/m2, čo 
predstavuje čiastku 273 €. 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



11.  Starostka  predniesla žiadosť o predaj pozemku v zmysle §-u 9a, ods. 8, písm.b/ zákona č. 138/91 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších zmien pre vlastníka rekreačného zariadenia a uzatvorenie kúpnej zmluvy 
a dohody o zriadení osobného záväzku pre Róberta Vojtelu, rod. Vojtelu, nar. 1.10.1962 a manž. Helenu 
Vojtelovú, rod. Peťovskú, nar. 5.12.1961, obaja trvale bytom J. Matušku 2220/30, Topoľčany a to podľa 
registra CKN ako parc. č. 3545/1 t.t.p. vo výmere 10 174 m2,  ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v 
podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 36319830-147/13   ide o novozakreslenú parc. č. 3545/49 t.t.p. vo 
výmere 339 m2 ,  ktorú obec odpredáva za cenu 7€/m2, čo predstavuje čiastku 2373 €. 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 odpredaji hlasovať:

Hlasovanie                za:             4
                                   proti:        0
                                   zdržal sa: 1/Mgr.Lýdia Marková/

Uznesenie č. 108/2013:

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

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 rekreačného zariadenia a uzatvorenie kúpnej zmluvy a dohody o zriadení osobného 
záväzku pre Róberta Vojtelu, rod. Vojtelu, nar. 1.10.1962 a manž. Helenu Vojtelovú, rod. Peťovskú, nar. 
5.12.196, obaja trvale bytom J. Matušku 2220/30, Topoľčany a to podľa registra CKN ako parc. č. 3545/1 
t.t.p. vo výmere 10 174 m2,  ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného 
GP č. 36319830-147/13   ide o novozakreslenú parc. č. 3545/49 t.t.p. vo výmere 339 m2 ,  ktorú obec 
odpredáva za cenu 7€/m2, čo predstavuje čiastku 2373 €. 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

12.  Starostka  predniesla žiadosť o predaj pozemku v zmysle §-u 9a, ods. 8, písm.b/ zákona č. 138/91 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších zmien pre vlastníka rekreačného zariadenia a uzatvorenie kúpnej zmluvy 
a dohody o zriadení osobného záväzku pre MUDr. Antona Jána Potanku, rod. Potanku, nar. 16.9.1968 a 
manž. MUDr. Evu Potankovú, rod. Kvantovú, nar. 8.3.1968, obaja trvale bytom Radlinského 494/41, 
Hlohovec  a to podľa registra CKN ako parc. č. 3850/1 t.t.p. vo výmere 12 405 m2,  ktorej je predávajúci 
výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 35211610 – 072/00    ide o novozakreslenú 
parc. č. 3850/28 t.t.p. vo výmere 644 m2 ,  ktorú obec odpredáva za cenu 7€/m2, čo predstavuje čiastku     
4508 €. 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 odpredaji hlasovať:

Hlasovanie                za:             4
                                   proti:        0
                                   zdržal sa: 1/Mgr.Lýdia Marková/

Uznesenie č. 109/2013:

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

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 rekreačného zariadenia a uzatvorenie kúpnej zmluvy a dohody o zriadení osobného 
záväzku pre MUDr. Antona Jána Potanku, rod. Potanku, nar. 16.9.1968 a manž. MUDr. Evu Potankovú, rod. 
Kvantovú, nar. 8.3.1968, obaja trvale bytom Radlinského 494/41, Hlohovec  a to podľa registra CKN ako 



parc. č. 3850/1 t.t.p. vo výmere 12 405 m2,  ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa 
vypracovaného GP č. 35211610 – 072/00    ide o novozakreslenú parc. č. 3850/28 t.t.p. vo výmere 644 m2 ,  
ktorú obec odpredáva za cenu 7€/m2, čo predstavuje čiastku     4508 €. 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 

13.  Starostka  predniesla žiadosť Poľovníckeho združenia  BREZINA Prašice  o pridelenie a prenájom 
priestorov bývalej kamenárskej  výroby za účelom vybudovania  Poľovníckeho domu. Starostka obce dala o 
žiadosti hlasovať:

Hlasovanie                za:             5
                                   proti:        0
                                   zdržal sa: 0

Uznesenie č. 110/2013:

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

schvaľuje:

prenájom priestorov bývalej kamenárskej  výroby za účelom vybudovania  Poľovníckeho domu. Výšku 
nájomného a spôsob platenia schváli OZ po  spoločnom rokovaní zo zástupcami PZ Brezina.

K bodu č. 11 Diskusia a interpelácia poslancov

1. Mgr. Marková informovala poslancov o potrebe výmeny kuchynskej linky na farskom úrade. Taktiež  
poukázala na  nepriaznivý stav vo Folklórnej skupine. Starostka informovala o financovaní, problémoch a 
celkovej situácii kaplnky na cintoríne. Kaplnku Sedembolestnej  Panny Márie bolo potrebné geodeticky 
zamerať  a následne zapísať na LV obce. 

K bodu č.12 Záver

Starostka obce Prašice na záver poďakovala všetkým za účasť a ukončila 25. zasadnutie OZ.

             Ing. Katarína Bruchatá                                                          Erika Nemešová
               prednostka obce                                                                     starostka  obce

Overovatelia zápisnice:

 Ing. Bruchatý Roman                         ........................................

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


