
 

 

Zápisnica  
  z 18. rokovania Obecného zastupiteľstva  Obce Prašice, konaného dňa 26.6.2017 

 

Prítomní poslanci a hostia podľa prezenčnej listiny 

  
Program: 

 

1. Otvorenie 

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

3. Návrh záverečného účtu obce za rok 2016 

4. Návrh na použitie rezervného fondu 
5. Návrh na úpravu rozpočtu obce – rozpočtové opatrenie č. 5/2017 

6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolórky na II. polrok 2017 

7. Správa hlavnej kontrolórky o vykonanej kontrolnej činnosti 

8. Správa osobitnej komisie verejného záujmu 

9. Návrh na rozšírenie spoločnej úradovne o obec Podhradie 

10. Návrh na preloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu „Modernizácia 

technického vybavenia učební v ZŠ Prašice“ 

11. Rôzne 

- Žiadosť Františka Maderiča o schválenie výšky nájmu na rok 2017 

- Žiadosť  s.r.o. Sinta Group Topoľčany o odpredaj pozemku v okolí espresso predajňa  na 

Duchonke 

- Žiadosť Silvie Labudovej, bytom Prašice, Slnečná 416 o odpredaj pozemku v okolí chaty 

- žiadosť Milana Sabu, bytom Prašice-Duchonka č. 1425 o odpredaj pozemku v okolí chaty 

- Žiadosť COOP Jednoty SD Topoľčany o odpredaj pozemku pod objektom stavby chaty 

- Žiadosť Pavla Matušíka a manž., bytom Belince o odpredaj pozemku pod rekreačnou chatou 

- žiadosť spoločnosti Žochár moto team Topoľčany o poskytnutie dotácie na podporu 

motocyklového športového podujatia  

- Ladislav Tomka, Topoľčany, J. Matušku 2148/2, Topoľčany – žiadosť o prístupovú cestu 

k súkromným pozemkom 

- Upozornenie prokurátora k schválenému VZN č. 3/2012 o evidencii a spoplatňovaní malých 

zdrojov znečisťovania ovzdušia 

12. Diskusia a interpelácia poslancov 

 

 

K bodu č.1 Otvorenie zasadnutia 

 

 

Starostka obce Erika Nemešová privítala poslancov obecného zastupiteľstva, pracovníkov OcÚ a ostatných 

prítomných.  Konštatovala, že 18. rokovania OZ sa zúčastňuje 6 poslancov OZ, takže je uznášania schopné. 

 

 

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

 

 

Zapisovateľ : Michal Glos 

Overovatelia zápisnice: Ing. Jozef Michalka, Ing. Bystrík Hrutka 

Starostka obce  predložila  návrh programu 18. rokovania OZ. K predloženému programu rokovania nemali 

poslanci žiadne návrhy na zmenu ani doplnenie programu. Následne dala o návrhu programu hlasovať: 

 

 

 

 

 

 



 

Uznesenie č.266/2017 

 

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

neskorších predpisov 

 

Schvaľuje:  

 

Program 18. rokovania  OZ 

 

 

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

                                                                                         Ing. Michalka, Ing. Hrutka, Ing. Páleník/ 

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 

 
1. Otvorenie 

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

3. Návrh záverečného účtu obce za rok 2016 

4. Použitie rezervného fondu 

5. Návrh na úpravu rozpočtu obce – rozpočtové opatrenie č. 5/2017 

6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolórky na II. polrok 2017 

7. Správa hlavnej kontrolórky o vykonanej kontrolnej činnosti 

8. Správa osobitnej komisie verejného záujmu 

9. Návrh na rozšírenie spoločnej úradovne o obec Podhradie 

10. Návrh na preloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu 

„Modernizácia technického vybavenia učební v ZŠ Prašice“ 

11. Rôzne 

- Žiadosť Františka Maderiča o schválenie výšky nájmu na rok 2017 

- Žiadosť  s.r.o. Sinta Group Topoľčany o odpredaj pozemku v okolí espresso predajňa  na 

Duchonke 

- Žiadosť Silvie Labudovej, bytom Prašice, Slnečná 416 o odpredaj pozemku v okolí chaty 

- žiadosť Milana Sabu, bytom Prašice-Duchonka č. 1425 o odpredaj pozemku v okolí chaty 

- Žiadosť COOP Jednoty SD Topoľčany o odpredaj pozemku pod objektom stavby chaty 

- Žiadosť Pavla Matušíka a manž., bytom Belince o odpredaj pozemku pod rekreačnou chatou 

- žiadosť spoločnosti Žochár moto team Topoľčany o poskytnutie dotácie na podporu 

motocyklového športového podujatia  

- Ladislav Tomka, Topoľčany, J. Matušku 2148/2, Topoľčany – žiadosť o prístupovú cestu 

k súkromným pozemkom 

- Upozornenie prokurátora k schválenému VZN č. 3/2012 o evidencii a spoplatňovaní malých 

zdrojov znečisťovania ovzdušia 

12. Diskusia a interpelácia poslancov 

 

 

 

 

K bodu č . 3  Návrh záverečného účtu obce Prašice za rok 2016 

 

 

Prednostka obecného úradu Ing. Bruchatá predložila na schválenie návrh záverečného účtu obce za rok 2016 

a oboznámila s celoročným hospodárením obce.  Vzhľadom na prebytok rozpočtového hospodárenia obce vo 

výške 66.032,07 € odporučila  použiť  túto čiastku  na tvorbu rezervného fondu opráv. Poslanci nemali 

k predloženému návrhu záverečného účtu žiadne pripomienky. K predloženému záverečného účtu obce 

predložila  hlavná kontrolórka obce stanovisko, v ktorom odporučila schváliť záverečný účet a celoročné 

hospodárenie bez výhrad. Následne dala starostka hlasovať: 

 



 

Uznesenie č. 267/2017 

 

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 - správu hlavného kontrolóra obce k Záverečnému účtu obce za r. 2016. 

 

 

schvaľuje: 

 

a./ Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad. 

 

b./ Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 66.032,07 EUR. 

 

 

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

                                                                                         Ing. Michalka, Ing. Hrutka, Ing. Páleník/ 

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

K bodu č . 4  Použitia rezervného fondu 

 
Prednostka obce predložila poslancom na schválenie použitie rezervného fondu, tento dokument bol 

poslancom zaslaný aj elektronicky.  

Poslanci OZ  nemali námietky k návrhu na použitiu rezervného fondu a tak dala starostka hlasovať:  

 

Uznesenie č. 268/2017 
 

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

neskorších predpisov 

 

 

schvaľuje: 

 

použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu v celkovej výške 66.032,07 EUR na úhradu nákladov na 

realizáciu investičných akcií:  

1) Výstavba kanalizácie, 4. stavba – kanalizačné odbočky gravitačné splaškové vo výške 9.450,48 EUR. 

Jedná sa o výstavbu kanalizácie na ulici Nemečkovská a Studničná. Investičnú akciu realizovala na 

základe Zmluvy o dielo spoločnosť HYDRO Topoľčany, s. r. o. 

 

2) Rekonštrukcia starých dielní na priestory školského klubu detí vo výške 20.000,00 EUR. 

Rekonštrukciu uskutočňuje rozpočtová organizácia obce - Základná škola s materskou školou.  

 

 

3) Prepojenie kanalizácie s výtlakom Duchonka - Prašice vo výške 15.000,00 EUR. Investičnú akciu na 

základe Zmluvy o dielo č. 03/2014 zo dňa 02.12.2014 realizoval zhotoviteľ spoločnosť HYDRO, s. r. 

o. Topoľčany.       

 

4) Výstavba chodníka pre peších na ulici 1. mája, pri cintoríne vo výške 21.581,59 EUR.  

             Rozpočet stavby je vypracovaný a bude vykonaný výber dodávateľa.       

 

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

                                                                                         Ing. Michalka, Ing. Hrutka, Ing. Páleník// 

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 



 

 

K bodu č . 5 Návrh na úpravu rozpočtu obce č. V/2017 

 

Prednostka obce Prašice predniesla poslancom na schválenie návrh na úpravu rozpočtu obce č. V/2017 . 

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

keďže návrh rozpočtového opatrenia im bol doručený v predstihu elektronickou formou.  O rozpočtovom 

opatrení č. V/2017 dala starostka obce hlasovať.  

 

 

 

Uznesenie č. 269/2017 
 

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 rozpočtovému opatreniu č. V/2017 

 

 

schvaľuje: 

 

Rozpočtové opatrenie č. V/2017 s nasledovnými zmenami: 

 

 

 

 

 

 

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

                                                                                         Ing. Michalka, Ing. Hrutka, Ing. Páleník// 

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 



 

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. V/2017 - REKAPITULÁCIA   

      

      

PRÍJMY 

Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Rozpočtové 
opatrenie č.         

V/2017          
Zvýšenie                   

+ 

Rozpočtové 
opatrenie č.      

V/2017       
Zníženie                   

- 

ROZPOČET     
po rozpočtovom 

opatrení                   
č. V/2017 

Bežné 1 325 440,00 1 345 195,00 5 010,00 4 340,00 1 345 865,00 

Kapitálové 22 500,00 32 800,00 3 900,00 4 600,00 32 100,00 

Finančné operácie 480,00 635,00 66 035,00 0,00 66 670,00 

Základná škola - bežné 42 095,00 42 095,00 0,00 0,00 42 095,00 

CELKOM 1 390 515,00 1 420 725,00 74 945,00 8 940,00 1 486 730,00 

     1 486 730,00 

      

      

VÝDAVKY 

Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Rozpočtové 
opatrenie č.         

V/2017          
Zvýšenie                   

+ 

Rozpočtové 
opatrenie č.      

V/2017       
Zníženie                   

- 

ROZPOČET     
po rozpočtovom 

opatrení                   
č. V/2017 

Bežné 531 505,00 544 355,00 21 365,00 7 260,00 558 460,00 

Kapitálové 2 500,00 15 980,00 65 035,00 160,00 80 855,00 

Finančné operácie 89 720,00 89 720,00 0,00 0,00 89 720,00 

Základná škola - bežné 677 185,00 677 340,00 5 850,00 5 850,00 677 340,00 

Základná škola - kapitálové 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 

CELKOM 1 320 910,00 1 347 395,00 112 250,00 33 270,00 1 426 375,00 

     1 426 375,00 



 

      

Rozpočet po rozp. opatr. č. V/2017     

Príjmy 1 486 730,00     

Výdavky 1 426 375,00     

Rozdiel: + prebytok 60 355,00     

            

      

Bežný rozpočet:       

Príjmy 1 387 960,00     

Výdavky 1 235 800,00     

Rozdiel: + prebytok 152 160,00     

      

Kapitálový rozpočet:       

Príjmy 32 100,00     

Výdavky 100 855,00     

Rozdiel: - schodok -68 755,00     

      

FO rozpočet:       

Príjmy 66 670,00     

Výdavky 89 720,00     

Rozdiel: - schodok -23 050,00     
 



 

K bodu č . 6 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2017 

 

 

Hlavná  kontrolórka Ing. Mária Hrubá predložila na schválenie návrh plánu  svojej činnosti na II. polrok 

2017. Zároveň podotkla, že poslanci OZ môžu požiadať o vykonanie kontroly aj v iných oblastiach života 

obce, ktoré nie sú zahrnuté v jej  predkladanom pláne na II. polrok 2017. Starostka dala hlasovať: 

 

 

Uznesenie č. 270/2017 
 

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

neskorších predpisov 

 

 

Schvaľuje: 

 

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2017 

 

K bodu 7. Správa hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách  

 

Hlavná kontrolórka obce predložila poslancom správu z kontrolnej činnosti kde konštatuje, že obec postupuje 

v zmysle platnej legislatívy..  Poslanci vzali správu na vedomie.  

 

Uznesenie č. 271/2017 
 

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 z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Prašice. 

 

 

K bodu 8/ Správa osobitnej komisie verejného záujmu 

 

Predseda osobitnej  komisie  verejného záujmu Ing. Bruchatý predložil správu zo zasadnutia komisie 

verejného záujmu, ktorá zasadala dňa 23.6.2017,   na ktorom prerokovala Majetkové priznanie starostky 

obce Eriky Nemešovej a jej manžela Kolomana Nemeša. Komisia odporúča Obecnému zastupiteľstvu 

schváliť :“Oznámenie funkcií, zamestnaní činností a majetkových pomerov Eriky Nemešovej, starostky obce 

a jej manžela Kolomana Nemeša. Starostka po predložení zápisnice dala hlasovať: 

 

 

Uznesenie č. 272/2017 
 

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

neskorších predpisov 

 

schvaľuje: 

 

“Oznámenie funkcií, zamestnaní činností a majetkových pomerov Eriky Nemešovej, starostky obce a jej 

manžela Kolomana Nemeša.“ 

 

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

                                                                                         Ing. Michalka, Ing. Hrutka, Ing. Páleník// 

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 



 

 

 

 

K bodu č.9 Návrh na rozšírenie spoločnej úradovne o obec Podhradie 

 

Starostka obce predniesla návrh na  rozšírenie spoločnej úradovne o obec Podhradie.  Obec Podhradie  

požiadala o zriadenie spoločnej úradovne na úseku stavebného úradu v obci Prašice od 1. 10. 2017. V tejto 

súvislosti  obec Podhradie podáva výpoveď zo spoločnej úradovne v meste Topoľčany, ktorá začne plynúť od 

1. 7. 2017 do 30.9.2017. Poslanci nemali otázky a tak dala starostka hlasovať: 

 

 

Uznesenie č. 273/2017 
 

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

neskorších predpisov 

 

schvaľuje: 

 

Rozšírenie spoločnej úradovne na úseku stavebný úrad o Obec Podhradie. 

 

 

 

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

                                                                                         Ing. Michalka, Ing. Hrutka, Ing. Páleník// 

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0  

 

 

K bodu č. 10 Návrh na predloženie žiadosti o nenávratný fin.príspevok na realizáciu projektu 

„Modernizácia technického vybavenia učební ZŠ Prašice“ 

 

Starostka obce predniesla návrh na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu 

projektu „Modernizácia technického vybavenia učební ZŠ Prašice“. Spoluúčasť na projekte je 5% 

z celkových nákladov 102 320,90. Následne dala hlasovať: 

 

Uznesenie č. 274/2017 
 

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

neskorších predpisov 

 

schvaľuje: 

 

1. predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu „Modernizácia technického 

vybavenia učební v Základnej škole v Prašiciach, realizovaného v rámci výzvy na 

predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie 

technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební 

rôzneho druhu v základných školách“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným 

plánom obce a platným programom rozvoja obce/mesta/kraja; 

2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci 

3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v 

súlade s podmienkami poskytnutia pomoci v celkovej výške 5 116,05EUR 

4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce 

 

 

 



 

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

                                                                                         Ing. Michalka, Ing. Hrutka, Ing. Páleník// 

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0  

 

 

K bodu č. 11 Rôzne - Žiadosť Františka Maderiča o schválenie výšky nájmu na rok 2017 

 

Starostka obce predniesla poslancom žiadosť Františka Maderiča o schválenie výšky nájomného pre rok 2017. 

Poslanci navrhli zvýšiť výšku nájomného na 600 Eur a taktiež požadujú, aby p. Maderič na najbližšie 

zasadnutie OZ predložil podnikateľský zámer na prenajaté priestory v ATC Duchonka. Starostka dala 

hlasovať: 

 

 

Uznesenie č. 275/2017 

 

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

neskorších predpisov 

 

schvaľuje: 

 

nájomné za pozemky a budovy v ATC Duchonka vo výške 600 Eur pre rok 2017 

 

ukladá: 

 

vyzvať p. Maderiča, aby predlžil podnikateľský zámer, ktorý chce realizovať na prenajatých pozemkoch 

a budovách v ATC Duchonka 

 

Zodpovedný: Lýdia Miková 

Termín: 31.7.2017 

 

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

                                                                                         Ing. Michalka, Ing. Hrutka, Ing. Páleník// 

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0  

 

 

K bodu č. 11 Rôzne - Žiadosť  s.r.o. Sinta Group Topoľčany o odpredaj pozemku v okolí espresso predajňa  

na Duchonke 

 

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 vlastníka espresso predajne  a uzatvorenie kúpnej zmluvy  

pre firmu Sinta Group, s.r.o. so sídlom, M.A.Bazovského 2355/5, 955 01  Topoľčany, IČO: 45543674 

zastúpenú konateľom Martinom Gajdošom, rod. Gajdošom, bytom M.A.Bazovského 2355/5, 955 01 

Topoľčany a to podľa registra CKN ako parc. č. 3986/1 orná pôda vo výmere 1904 m2, ktorej je predávajúci 

výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 452925933/2017 ide o novozakreslené  

parc. č. 3986/16 – orná pôda vo výmere 374 m2, parc. č. 3986/17 – orná pôda vo výmere 136 m2 a  parc. č. 

3986/18 – orná pôda vo výmere 69 m2 ktoré obec odpredáva za cenu 10  €/m2, čo predstavuje čiastku 5790 €. 

Predmetný pozemok tvorí priľahlý pozemok k už zastavanému pozemku stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa 

a tento svojim umiestnením a využitím tvorí nedeliteľný celok so stavbou hlavnou. Následne dala o návrhu 

hlasovať: 

 

Uznesenie č. 276/2017 

 

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 vlastníka espresso predajne  a uzatvorenie kúpnej zmluvy  pre firmu Sinta Group, s.r.o. so sídlom, 

M.A.Bazovského 2355/5, 955 01  Topoľčany, IČO: 45543674 zastúpenú konateľom Martinom Gajdošom, 

rod. Gajdošom, bytom M.A.Bazovského 2355/5, 955 01 Topoľčany a to podľa registra CKN ako parc. č. 

3986/1 orná pôda vo výmere 1904 m2, ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa 

vypracovaného GP č. 452925933/2017 ide o novozakreslené  parc. č. 3986/16 – orná pôda vo výmere 374 

m2, parc. č. 3986/17 – orná pôda vo výmere 136 m2 a  parc. č. 3986/18 – orná pôda vo výmere 69 m2 ktoré 

obec odpredáva za cenu 10  €/m2, čo predstavuje čiastku 5790 €. Predmetný pozemok tvorí priľahlý pozemok 

k už zastavanému pozemku stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa a tento svojim umiestnením a využitím tvorí 

nedeliteľný celok so stavbou hlavnou 

 

Hlasovanie:                                                  za:             0 

                                                                     proti:         6 /Ing. Malinková, Ing. Bruchatý, Mgr. Marková,  

                                                                                         Ing. Michalka, Ing. Hrutka, Ing. Páleník// 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

K bodu č. 11 Rôzne- Žiadosť Silvie Labudovej, bytom Prašice, Slnečná 416 o odpredaj pozemku v okolí 

chaty 

 

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 vlastníka chaty a uzatvorenie kúpnej zmluvy  pre Silviu 

Labudovú, rod. Labudovú, nar. 14.1.1975, trvale bytom Prašice, Slnečná 416 a to podľa registra CKN ako 

parc. č. 3947/1 t.t. porast vo výmere 19950 m2, ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 

a podľa vypracovaného GP č. 48243337-053/2017 ide o novozakreslenú  parc. 3947/91 t.t. porast vo výmere 

164 m2, ktorú obec odpredáva za cenu 7 €/m2, čo predstavuje čiastku 1148 €. Predmetný pozemok tvorí 

priľahlý pozemok k už zastavanému pozemku stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa a tento svojim 

umiestnením a využitím tvorí nedeliteľný celok so stavbou hlavnou. Následne dala o návrhu hlasovať: 

 

Uznesenie č. 277/2017 

 

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 vlastníka chaty a uzatvorenie kúpnej zmluvy  pre Silviu Labudovú, rod. Labudovú, nar.14.1.1975 trvale 

bytom Prašice, Slnečná 416 a to podľa registra CKN ako parc. č. 3947/1 t.t. porast vo výmere 19950 m2, 

ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 48243337-053/2017 

ide o novozakreslenú  parc. 3947/91 t.t. porast vo výmere 164 m2, ktorú obec odpredáva za cenu 7 €/m2, čo 

predstavuje čiastku 1148 €. Predmetný pozemok tvorí priľahlý pozemok k už zastavanému pozemku stavbou 

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

hlavnou 

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

                                                                                 Ing. Michalka, Ing. Páleník, Ing. Malinková/ 

                                                                     proti:  0 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

K bodu č. 11  Rôzne - žiadosť Milana Sabu o odpredaj pozemku v okolí chaty 

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 vlastníka chaty  a uzatvorenie kúpnej zmluvy  pre Milana 

Sabu, rod. Sabu, 22.10.1965, trvale bytom D. Makovického 5188/24, Martin-Záturčie a to podľa registra 

CKN ako parc. č. 3947/2 t.t. porast vo výmere 19 905 m2 a podľa vypracovaného GP č. 48243337-042/2017 

ide o novozakreslenú  parc. 3947/01 t.t. porast vo výmere 183 m2,  ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom 

v podiele 1/1 a  odpredáva ho za cenu 7 €/m2, čo predstavuje čiastku 1281 €. Predmetný pozemok tvorí 



 

priľahlý pozemok k už zastavanému pozemku stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa a tento svojim 

umiestnením a využitím tvorí nedeliteľný celok so stavbou hlavnou. Následne dala o návrhu hlasovať: 

 

Uznesenie č. 278/2017 

 

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 vlastníka chaty  a uzatvorenie kúpnej zmluvy  pre Milana Sabu, rod. Sabu, 22.10.1965, trvale bytom D. 

Makovického 5188/24, Martin-Záturčie a to podľa registra CKN ako parc. č. 3947/2 t.t. porast vo výmere 19 

905 m2 a podľa vypracovaného GP č. 48243337-042/2017 ide o novozakreslenú  parc. 3947/01 t.t. porast vo 

výmere 183 m2,  ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a  odpredáva ho za cenu 7 €/m2, čo 

predstavuje čiastku 1281 €. Predmetný pozemok tvorí priľahlý pozemok k už zastavanému pozemku stavbou 

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

hlavnou 

 

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

                                                                                 Ing. Michalka, Ing. Páleník, Ing. Malinková/ 

                                                                     proti:  0 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

K bodu č. 8  Rôzne - Žiadosť COOP Jednoty SD Topoľčany o odpredaj pozemku pod objektom stavby chaty 

 

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 vlastníka stavby súp. č. 803  a uzatvorenie kúpnej zmluvy  

pre COOP Jednota Topoľčany, spotrebné družstvo, Stummerova 5, 955 21 Topoľčany,  IČO: 168904, a to 

podľa registra CKN ako parc. č. 3545/3 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 65 m2, ktorej je predávajúci 

výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a odpredáva ju za cenu 10  €/m2, čo predstavuje čiastku 650 €. Predmetný 

pozemok tvorí priľahlý pozemok k už zastavanému pozemku stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa a tento 

svojim umiestnením a využitím tvorí nedeliteľný celok so stavbou hlavnou. Následne dala o návrhu hlasovať: 

 

Uznesenie č. 279/2017 

 

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 vlastníka stavby súp. č. 803  a uzatvorenie kúpnej zmluvy  pre COOP Jednota Topoľčany, spotrebné 

družstvo, Stummerova 5, 955 21 Topoľčany,  IČO: 168904, a to podľa registra CKN ako parc. č. 3545/3 

zastavané plochy a nádvoria vo výmere 65 m2, ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 

a odpredáva ju za cenu 10  €/m2, čo predstavuje čiastku 650 €. Predmetný pozemok tvorí priľahlý pozemok 

k už zastavanému pozemku stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa a tento svojim umiestnením a využitím tvorí 

nedeliteľný celok so stavbou hlavnou 

 

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

                                                                                 Ing. Michalka, Ing. Páleník, Ing. Malinková/ 

                                                                     proti:  0 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

K bodu č. 11  Rôzne - Žiadosť Pavla Matušíka a manž., bytom Belince o odpredaj 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 Pavla 

Matušíka, rod. Matušíka, nar. 8.4.1951 a manž. Helenu Matušíkovú, rod. Svoradovú, nar. 3.2.1959, obaja 

trvale bytom Belince 57 a to podľa registra CKN ako parc. č. 3973/2 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 

49 m2, ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a  odpredáva ho za cenu 7 €/m2, čo 

predstavuje čiastku 343 €. Predmetný pozemok tvorí priľahlý pozemok k už zastavanému pozemku stavbou 

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

hlavnou. Následne dala o návrhu hlasovať: 

 

Uznesenie č. 280/2017 

 

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 Pavla Matušíka, rod. Matušíka, nar. 8.4.1951 a manž. 

Helenu Matušíkovú, rod. Svoradovú, nar. 3.2.1959, obaja trvale bytom Belince 57 a to podľa registra CKN 

ako parc. č. 3973/2 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 49 m2, ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom 

v podiele 1/1 a  odpredáva ho za cenu 7 €/m2, čo predstavuje čiastku 343 €. Predmetný pozemok tvorí 

priľahlý pozemok k už zastavanému pozemku stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa a tento svojim 

umiestnením a využitím tvorí nedeliteľný celok so stavbou hlavnou 

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

                                                                                 Ing. Michalka, Ing. Páleník, Ing. Malinková/ 

                                                                     proti:  0 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

K bodu č. 11 Rôzne - žiadosť spoločnosti Žochár moto team Topoľčany o poskytnutie dotácie na podporu 

motocyklového športového podujatia 

Starostka obce predložila poslancom žiadosť spoločnosti Žochár moto team Topoľčany o poskytnutie dotácie 

na podporu motocyklového športového podujatia. Poslanci poskytnutie dotácie neschválili.  Starostka dala 

o návrhu hlasovať: 

 

Uznesenie č. 281/2017 

 

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

neskorších predpisov 

 

neschvaľuje: 

 

poskytnutie finančnej dotácie na podporu organizácie motocyklového športového podujatia „Pohár SMF 

SuperEnduro“. 

 

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

                                                                                 Ing. Michalka, Ing. Páleník, Ing. Malinková/ 

                                                                     proti:   0 

 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

K bodu č. 11  Rôzne - Ladislav Tomka, bytom Topoľčany, J. Matušku 2148/2 – žiadosť o povolenie 

prístupovej cesty na súkromný pozemok 

 

Podľa územného plánu obce z roku 2008 a Zmien a doplnkov ÚP č. 1/2013 schválených OZ zo dňa 9. 4. 2014 

číslo 130/2014 je navrhnutá prístupová cesta z komunikácie smerom k Hotelu, takže nie je možné  meniť 

navrhovaný zámer  budúceho prístupu k tejto lokalite. Podľa ÚP – zmeny a doplnky č. 1 sa v lokalite 

Duchonka na ostatných plochách a ornej pôde mimo hranice zastavaného územia pod priehradným telesom 



 

navrhuje  lokalita na funkciu individuálnej rekreácie s možnosťou využívania daného územia na tieto funkcie 

aj s výstavbou malých chát, čím sa v budúcnosti rozšíri aj  hranica zastavaného územia. Prístupová cesta sa  

navrhuje tak, aby slúžila aj ďalším vlastníkom nehnuteľností v danej lokalite s prepojením na  prečerpávačku. 

K tomu, aby  v danej lokalite odpredávali pozemky pre výstavbu chát je nevyhnutné spracovanie  

Urbanistickej štúdie,  ktorá sa bude zaoberať nielen prístupovou cestou, ale aj výstavba a napojenie na všetky 

inžinierske siete. Následne dala o návrhu hlasovať: 

 

Uznesenie č. 282/2017 

 

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

neskorších predpisov 

 

berie na vedomie 

 

žiadosť o povolenie prístupovej cesty na súkromný pozemok Ladislava Tomku, bytom Topoľčany, J. Matušku 

2148/2 

 

K bodu č. 11  Rôzne – Upozornenie prokurátora k schválenému VZN č. 3/2012 o evidencii 

a spoplatňovaní malých zdrojov znečisťovania ovzdušia 

 

Starostka obce predložila poslancom na rokovanie upozornenie prokurátora  podľa § 28 ods. 1 zák.č. 

153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších právnych predpisov k VZN č. 3/2012 o evidencii 

a spoplatňovaní malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území obce Prašice a rekreačnej oblasti 

Duchonka. Informovala poslancov , že VZN je potrebné zosúladiť z platnými právnymi predpismi. Poslanci 

akceptovali upozornenie prokurátora a starostka navrhla na pripraviť nové VZN o evidencii a spoplatňovaní 

malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území obce Prašice a rekreačnej oblasti Duchonka. 

Následne dala o návrhu hlasovať: 

 

Uznesenie č. 283/2017 

 

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

neskorších predpisov 

 

vyhovuje 

 

upozorneniu prokurátora k VZN č. 3/2012 o evidencii a spoplatňovaní malých zdrojov znečisťovania 

ovzdušia na území obce Prašice a rekreačnej oblasti Duchonka./ Pd 95/117/4406-2/ 

 

ukladá 

 

pripraviť nové VZN o evidencii a spoplatňovaní malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území obce 

Prašice a rekreačnej oblasti Duchonka 

 

Termín: najbližšie zasadnutie OZ 

Zodpovedný: Glos 

 

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

                                                                                 Ing. Michalka, Ing. Páleník, Ing. Malinková/ 

                                                                     proti:  0 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

 

 

K bodu č. 12 – Diskusia a interpelácia poslancov 

 

Poslanec Ing. Dušan Páleník  informoval, že v súvislosti s konaním festivalu DRUM AND BASS na veľkej 

pláži v dňoch 29. 6. až 1. júla 2017, ktorý organizuje s.r.o. SITE PRODUCTION  je potrebné zabezpečiť 



 

voľné plochy na parkovisku na parc.č. 3973/3  pre poriadkovú  dennú i nočnú službu polície a ako obslužný 

priestor pre organizátora festivalu na parkovanie záchrannej služby a pod.  

Poslanec Ing. Jozef  Michalka informoval o dokončovacích prácach  kanalizácie na ul. Nemečkovská cesta  

a Studničná ulica, oboznámil i s naviac prácami – odkanalizovanie 4-bytoviek súp. č. 210 a 211 a požiarnej 

zbrojnice, s dobudovaním kanalizačnej stoky a prícestných žľabov na  Studničnej ul. Po kolaudácii tohoto 

úseku kanalizácie sa  budú  môcť rodinné domy napájať na kanalizáciu. 

Poslankyňa Ing. Mária Malinková vzniesla dotaz, kedy sa začne s prácami budovania chodníka k cintorínu. 

Starostka obce odpovedala  v tom zmysle, že  v týchto dňoch bude vydané stavebné povolenie na stavbu a po  

ukončení verejného obstarávania bude možné začať s prácami cca koncom augusta resp. začiatkom septembra 

2017 a taktiež poukázala na funkčnosť verejného rozhlasu.  Ing. Malinková sa ďalej informovala, kedy bude 

odstránený drevený prístrešok z budovy požiarnej zbrojnice, nakoľko je veľmi neestetický  a na aprílovom 

zasadaní obecného zastupiteľstva bola stanovaná bývalému nájomníkovi a vlastníkovi prístrešku Jozefovi 

Kišacovi konkrétna lehota na jeho odstránenie, čo do dnešného dňa nesplnil. Prítomný Jozef Kišac tvrdil, že 

prístrešok stačí otvoriť, aby priestory neplesneli. Ing. Hrubá Mária, hlavná kontrolórka objasnila Jozefovi 

Kišacovi, že obec nezaujíma, komu patrí prístrešok, je nevyhnutné ho okamžite odstrániť. Upozornila ho, že 

zverejnené uznesenia obecného zastupiteľstva sú záväzné pre každého. Obec nebytové priestory najskôr 

vyčistí, zrekonštruuje a bude rozhodovať, ako so svojim majetkom ďalej naloží. 

 

K bodu č. 13  Záver  

 

Starostka obce na záver poďakovala poslancom OZ za účasť  a 18. zasadnutie obecného zastupiteľstva 

ukončila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Katarína Bruchatá                                                                           Erika Nemešová 

    prednostka obce                                                                                   starostka  obce 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 
 

Ing. Bystrík Hrutka                                       ............................................. 

 

 

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

 

 

 

Zapísal: Glos Michal 


