
 

 

Zápisnica  
  zo 7. rokovania Obecného zastupiteľstva  Obce Prašice, konaného dňa 28.8.2019 

 

 

Prítomní poslanci a hostia podľa prezenčnej listiny  

 

 
Program: 

1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Rozpočtové opatrenia obce 

4. Návrh na použitie rezervného fondu obce 

5. Správy hlavnej kontrolórky obce 

6. Rôzne 

- Návrh na odpredaj nehnuteľného majetku obce Prašice 

- Žiadosti o  odkúpenie pozemkov v k.ú. Prašice 

- Návrh na prenájom majetku obce Prašice 

- Informácia o indikatívnej ponuke financovania pre obce od Prima banky Slovensko a.s. 

- Garantovaná energetická služba pre samosprávy – modernizácia verejného osvetlenia 

7. Diskusia a interpelácia poslancov 

8. Návrh na uznesenie, ukončenie zasadnutia 

 

K bodu č.1 Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

 

Starostka obce Erika Nemešová privítala poslancov  obecného zastupiteľstva a ostatných prítomných. 

Konštatovala, že  7. zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zúčastňujú 7 poslanci, takže obecné zastupiteľstvo 

je uznášania schopné. 

Starostka obce za overovateľov  zápisnice určila poslancov Ing. Mária Malinková, Mgr. Lýdia Marková 

Za zapisovateľa určila Michala Glosa 

 

K bodu č.2  Schválenie programu zasadnutia 

 

Starostka navrhla, aby sa rokovanie  riadilo ďalej týmto programom: 

 

Program: 

1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Rozpočtové opatrenia obce 

4. Návrh na použitie rezervného fondu obce 

5. Správy hlavnej kontrolórky obce 

6. Rôzne 

- Návrh na odpredaj nehnuteľného majetku obce Prašice 

- Žiadosti o  odkúpenie pozemkov v k.ú. Prašice 

- Návrh na prenájom majetku obce Prašice 

- Informácia o indikatívnej ponuke financovania pre obce od Prima banky Slovensko a.s. 

- Garantovaná energetická služba pre samosprávy – modernizácia verejného osvetlenia 

7. Diskusia a interpelácia poslancov 

8. Návrh na uznesenie, ukončenie zasadnutia 

 

 

Starostka vyzvala poslancov na  doplnenie programu 7. zasadnutia OZ. Poslanci nemali žiadne pripomienky  

a nedoplnili žiadny bod programu a  nenavrhli zmeny . Následne dala starostka obce o návrhu programu  

hlasovať. 

 

 



 

Uznesenie č. 80/2019 

 

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

neskorších predpisov 

 

Schvaľuje:  

 

program 7. rokovania  OZ nasledovne 

 

Program: 

 

1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Rozpočtové opatrenia obce 

4. Návrh na použitie rezervného fondu obce 

5. Správy hlavnej kontrolórky obce 

6. Rôzne 

- Návrh na odpredaj nehnuteľného majetku obce Prašice 

- Žiadosti o  odkúpenie pozemkov v k.ú. Prašice 

- Návrh na prenájom majetku obce Prašice 

- Informácia o indikatívnej ponuke financovania pre obce od Prima banky Slovensko a.s. 

- Garantovaná energetická služba pre samosprávy – modernizácia verejného osvetlenia 

7. Diskusia a interpelácia poslancov 

8. Návrh na uznesenie, ukončenie zasadnutia 

 

 

 

Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/7/4 

 

Hlasovanie:                                                  za:            7  / Mgr. Marková, Detko, Šimon,  Lacika 

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

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

 

K bodu č.3 Rozpočtové opatrenia obce 

 

 

Ing. Katarína Bruchatá predložila poslancom rozpočtové opatrenia VIII/2019 a IX/2019. Informovala 

poslancov, že rozpočtové opatrenia č.VIII/2019 schválila starostka v rámci svojich kompetencií. Opatrenie č. 

IX/2019 budú schvaľovať poslanci na dnešnom zasadnutí OZ. Ing. Bruchatá informovala poslancov 

o zmenách v rozpočte ako na strane výdavkov tak aj na strane príjmov.  Dokumenty boli poslancom zaslané 

taktiež elektronicky. K predloženému materiálu poslanci nemali žiadne dotazy ani pripomienky. Starostka 

obce dala o rozpočtovom opatrení č. IX/2019 hlasovať: 

 

Uznesenie č. 81/2019 

 

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: 

 

-  rozpočtové  opatrenia č. VIII/2019 

 



 

schvaľuje: 

 

- rozpočtové opatrenie č. IX/2019 s nasledovnými zmenami 

 

Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/7/4 

 

Hlasovanie:                                                  za:            7  / Mgr. Marková, Detko, Šimon,  Lacika 

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

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. IX/2019 - REKAPITULÁCIA   

prijaté k 28.08.2019      

PRÍJMY 

Schválený 
rozpočet Upravený rozpočet 

Rozpočtové opatrenie 
č.         IX/2019          

Zvýšenie                   + 

Rozpočtové 
opatrenie č.      

IX/2019       Zníženie                   
- 

ROZPOČET     po 
rozpočtovom 

opatrení                   
č. IX/2019 

Bežné 1 601 775,00 1 639 570,00 970,00 7 000,00 1 633 540,00 

Kapitálové 15 000,00 215 000,00 17 800,00 0,00 232 800,00 

Finančné operácie 3 440,00 3 645,00 159 450,00 0,00 163 095,00 

Základná škola - bežné 133 505,00 131 540,00 0,00 0,00 131 540,00 

Základná škola - fin. oper. 100,00 140,00 0,00 0,00 140,00 

CELKOM 1 753 820,00 1 989 895,00 178 220,00 7 000,00 2 161 115,00 

     2 161 115,00 

      

      



 

VÝDAVKY 

Schválený 
rozpočet Upravený rozpočet 

Rozpočtové opatrenie 
č.         IX/2019          

Zvýšenie                   + 

Rozpočtové 
opatrenie č.      

IX/2019       Zníženie                   
- 

ROZPOČET     po 
rozpočtovom 

opatrení                   
č. IX/2019 

Bežné 654 185,00 666 920,00 27 245,00 16 135,00 678 030,00 

Kapitálové 47 000,00 248 265,00 166 250,00 10 125,00 404 390,00 

Finančné operácie 76 645,00 76 545,00 0,00 0,00 76 545,00 

Základná škola - bežné 973 690,00 979 120,00 0,00 0,00 979 120,00 

Základná škola - kapitálové 2 300,00 4 800,00 0,00 0,00 4 800,00 

CELKOM 1 753 820,00 1 975 650,00 193 495,00 26 260,00 2 142 885,00 

Rozpočet po rozp. opatr. č. IX/2019     

Príjmy 2 161 115,00     

Výdavky 2 142 885,00     

Rozdiel: + prebytok 18 230,00 18 230,00    

Bežný rozpočet:       

Príjmy 1 765 080,00     

Výdavky 1 657 150,00     

Rozdiel: + prebytok 107 930,00     

      

Kapitálový rozpočet:       

Príjmy 232 800,00     

Výdavky 409 190,00     

Rozdiel: - schodok -176 390,00     

      

FO rozpočet:       

Príjmy 163 235,00     

Výdavky 76 545,00     

Rozdiel: - schodok 86 690,00     



 

K bodu č.4 -  Návrh na použitie rezervného fondu obce 

 

Ing. Bruchatá predložila poslancom na schválenie použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu 

v celkovej výške  159.450,00 € na úhradu nákladov týchto investičných akcií:  

- Rekonštrukcia a modernizácia Čističky odpadových vôd /rekonštrukcia technológie, prístrojov, 

zariadení ČOV/ vo výške 24 050,00 € 

- Nákup dopravníka na Čističku odpadových vôd vo výške 18 000,00 € 

- Rekonštrukcia a modernizácia kotolne v Základnej škole /rekonštrukcia plynových potrubí, 

kotlov, rozvodov a stavebné úpravy kotolne/ vo výške 17 400,00 € 

- Rekonštrukcia a modernizácia Domu smútku /rekonštrukcia strechy, obvodových múrov, fasády, 

podlahy, ostatné spevnené plochy, prístrešok/ vo výške 100 000,00 € 

Poslanci s návrhom použitia finančných prostriedkov z rezervného fondu súhlasili a následne dala starostka 

obce o návrhu hlasovať: 

 

Uznesenie č. 82/2019 

 

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  159.450,00 € na úhradu nákladov na 

realizáciu  investičných akcií: 

 

- Rekonštrukcia a modernizácia Čističky odpadových vôd /rekonštrukcia technológie, prístrojov, 

zariadení ČOV/ vo výške 24 050,00 € 

- Nákup dopravníka na Čističku odpadových vôd vo výške 18 000,00 € 

- Rekonštrukcia a modernizácia kotolne v Základnej škole /rekonštrukcia plynových potrubí, 

kotlov, rozvodov a stavebné úpravy kotolne/ vo výške 17 400,00 € 

- Rekonštrukcia a modernizácia Domu smútku /rekonštrukcia strechy, obvodových múrov, fasády, 

podlahy, ostatné spevnené plochy, prístrešok/ vo výške 100 000,00 € 

 

Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/7/4 

 

Hlasovanie:                                                  za:            7  / Mgr. Marková, Detko, Šimon,  Lacika 

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

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

K bodu č.5 -  Správy hlavnej kontrolórky obce 

 

Hlavná kontrolórka obce Prašice Ing. Hrubá predložila poslancom správy o výsledku kontroly č.1/2019, 

č.2/2019, č.4/2019 a č. 7/2019.  V správe č. 1/2019 vykonala kontrolu zákonnosti, hospodárnosti 

a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce za rok 2018 – 

inventarizácia majetku obce k 31.12.2018. V správe č. 2/2019 kontrolórka vykonala kontrolu vyúčtovania 

finančných prostriedkov Obce Prašice  poskytnutých v roku 2018. V správe 4/2019 bola vykonaná kontrola  

zmlúv o prenájme nebytových priestorov vo vlastníctve obce a v správe č.7/2019 vykonala kontrolu : úverová 

zadlženosť, stav a vývoj dlhu obce k 30.6.2019. V hore uvedených kontrolách neboli zistené žiadne 

nedostatky. Poslanci vzali správy na vedomie a následne dala starostka obce o návrhu hlasovať: 

 

Uznesenie č. 83/2019 

 

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: 

Správy hlavnej kontrolórky obce z kontrolnej činnosti: 



 

- Správa č.1/2019 - kontrola zákonnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní 

s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce za rok 2018 – inventarizácia majetku obce 

k 31.12.2018  

- Správu č. 2/2019 -  kontrola vyúčtovania finančných prostriedkov Obce Prašice  poskytnutých 

v roku 2018 

- Správu č.4/2019 - kontrola  zmlúv o prenájme nebytových priestorov vo vlastníctve obce 

- Správu č.7/2019 - kontrola : úverová zadlženosť, stav a vývoj dlhu obce k 30.6.2019 

 

Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/7/4 

 

Hlasovanie:                                                  za:            7  / Mgr. Marková, Detko, Šimon,  Lacika 

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

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

K bodu č.6 -  Rôzne - Návrh na odpredaj nehnuteľného majetku obce Prašice 

 

Starostka obce predložila poslancom návrh na predaj nehnuteľnosti   a uzatvorenie kúpnej zmluvy na základe 

výsledku vyhláseného zámeru odpredaja majetku obce spôsobom v zmysle § 9a/ods. 1 písm. a) zákona 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a uznesenia obecného zastupiteľstva č.70/2019 pre  

Vladimíra Ďuríka so sídlom 1.mája 125/125, IČO: 46251359 a to  podľa registra CKN ako parc. č. 60/2 – 

zastavaná plocha a nádvorie   vo výmere 125  m2 a stavba súpisné číslo 1444 postavená na parc. 60/2, ktorých 

je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1. Obec pozemok a stavbu odpredáva na základe predloženej 

cenovej ponuky za sumu 14 800 €. Starostka dala o návrhu hlasovať:   

 

Uznesenie č. 84/2019 

 

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

neskorších predpisov 

 

Schvaľuje: 

 

predaj nehnuteľnosti   a uzatvorenie kúpnej zmluvy na základe výsledku vyhláseného zámeru odpredaja 

majetku obce spôsobom v zmysle § 9a/ods. 1 písm. a) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

zmien a uznesenia obecného zastupiteľstva č.70/2019 pre  Vladimíra Ďuríka so sídlom 1.mája 125/125, IČO: 

46251359 a to  podľa registra CKN ako parc. č. 60/2 – zastavaná plocha a nádvorie   vo výmere 125  m2 

a stavba súpisné číslo 1444 postavená na parc. 60/2, ktorých je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 

1/1. Obec pozemok a stavbu odpredáva na základe predloženej cenovej ponuky za sumu 14 800 €. 

 

Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/7/5 

 

Hlasovanie:                                                  za:            7  / Mgr. Marková, Detko, Šimon,  Lacika 

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

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

K bodu č.6 -  Rôzne - Žiadosti o  odkúpenie pozemkov v k.ú. Prašice 

 

1. 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 rodinného domu   a uzatvorenie kúpnej 

zmluvy  pre PhDr. PaeDr. Mgr.  Štefana Kováča, rod. Kováča, nar. 5.8.1957, bytom Slnečná 1500/128, 

Prašice a to  podľa registra CKN ako parc. č. 1932/110– zastavaná plocha  vo výmere 1257 m2, ktorej je 

predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 48243337-093/2019 ide 

o novozakreslenú parc. č. 1932/176 zastavaná plocha  vo výmere 47 m2 , ktorú obec odpredáva za cenu 7 

€/m2, čo predstavuje čiastku 329 €. Predmetný pozemok tvorí priľahlý pozemok k pozemku  vo vlastníctve 

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

Následne dala starostka  obce o návrhu hlasovať. 



 

 

Uznesenie č. 85/2019 

 

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

pre vlastníka rodinného domu   a uzatvorenie kúpnej zmluvy  pre PhDr. PaeDr. Mgr.  Štefana Kováča, rod. 

Kováča, nar. 5.8.1957, bytom Slnečná 1500/128, Prašice a to  podľa registra CKN ako parc. č. 1932/110– 

zastavaná plocha  vo výmere 1257 m2, ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa 

vypracovaného GP č. 48243337-093/2019 ide o novozakreslenú parc. č. 1932/176, zastavaná plocha  vo 

výmere 47 m2 , ktorú obec odpredáva za cenu 7 €/m2, čo predstavuje čiastku 329 €. Predmetný pozemok 

tvorí priľahlý pozemok k pozemku  vo vlastníctve nadobúdateľa a tento svojim umiestnením a využitím tvorí 

nedeliteľný celok so stavbou hlavnou 

 

Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/7/4 

 

Hlasovanie:                                                  za:            7  / Mgr. Marková, Detko, Šimon,  Lacika 

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

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

2. 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 rekreačnej chaty  a uzatvorenie kúpnej 

zmluvy  pre Juraja Topora, rod. Topora, nar. 22.5.1965, bytom Pod kalváriou 1688/137,  Topoľčany a to  

podľa registra CKN ako parc. č. 3839/1 – trvalý trávny porast   vo výmere 24746 m2, ktorej je predávajúci 

výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 48243337-076/2019 ide o novozakreslené 

parc. č. 3839/175 trvalý trávny porast  vo výmere 294 m2 a parc. č. 3839/176 trvalý trávny porast  vo výmere 

6 m2 , ktoré obec odpredáva za cenu 7 €/m2, čo predstavuje čiastku 2100 €. Predmetný pozemok tvorí 

priľahlý pozemok k pozemku  vo vlastníctve nadobúdateľa a tento svojim umiestnením a využitím tvorí 

nedeliteľný celok so stavbou hlavnou.   

Následne dala starostka  obce o návrhu hlasovať. 

 

Uznesenie č. 86/2019 

 

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 §-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 Juraja Topora, rod. Topora, nar. 22.5.1965, 

bytom Pod kalváriou 1688/137,  Topoľčany a to  podľa registra CKN ako parc. č. 3839/1 – trvalý trávny 

porast   vo výmere 24746 m2, ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa 

vypracovaného GP č. 48243337-076/2019 ide o novozakreslené parc. č. 3839/175 trvalý trávny porast  vo 

výmere 294 m2 a parc. č. 3839/176 trvalý trávny porast  vo výmere 6 m2  , ktoré obec odpredáva za cenu 7 

€/m2, čo predstavuje čiastku 2100 €. Predmetný pozemok tvorí priľahlý pozemok k pozemku  vo vlastníctve 

nadobúdateľa a tento svojim umiestnením a využitím tvorí nedeliteľný celok so stavbou hlavnou 

Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/7/4 

 

Hlasovanie:                                                  za:            7  / Mgr. Marková, Detko, Šimon,  Lacika 

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

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 

 



 

3. 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 rekreačnej chaty   a uzatvorenie kúpnej 

zmluvy  pre Silviu Labudovú, rod. Labudovú, nar. 14.1.1975, bytom Slnečná 416/93, Prašice a to  podľa 

registra CKN ako parc. č. 3947/2 trvalý trávny porast   vo výmere 19 558 m2, ktorej je predávajúci výlučným 

vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 48243337-088/2019 ide o novozakreslenú parc. č. 

3947/92 trvalý trávny porast   vo výmere 94 m2 , ktorú obec odpredáva za cenu 7 €/m2, čo predstavuje 

čiastku 658 €. Predmetný pozemok tvorí priľahlý pozemok k pozemku  vo vlastníctve nadobúdateľa a tento 

svojim umiestnením a využitím tvorí nedeliteľný celok so stavbou hlavnou.   

Následne dala starostka  obce o návrhu hlasovať. 

 

Uznesenie č. 87/2019 

 

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 §-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 Silviu Labudovú, rod. Labudovú, nar. 

14.1.1975, bytom Slnečná 416/93, Prašice a to  podľa registra CKN ako parc. č. 3947/2 trvalý trávny porast   

vo výmere 19 558 m2, ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 

48243337-088/2019 ide o novozakreslenú parc. č. 3947/92, trvalý trávny porast  vo výmere 94 m2 , ktorú 

obec odpredáva za cenu 7 €/m2, čo predstavuje čiastku 658 €. Predmetný pozemok tvorí priľahlý pozemok k 

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

stavbou hlavnou 

 

Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/7/4 

 

Hlasovanie:                                                  za:            7  / Mgr. Marková, Detko, Šimon,  Lacika 

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

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

4. 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 rekreačnej chaty  a uzatvorenie kúpnej 

zmluvy v 1/Rade pre Dušana Vaňu, rod. Vaňu, nar. 4.8.1970, bytom Ľ. Fullu 2566/37, Topoľčany a v 2/rade 

pre Katarínu Sladkovskú, rod. Buzgovú, nar. 1.2.1978, bytom Brezová 2805/9, Ľubotice a to  podľa registra 

CKN ako parc. č. 3839/1  trvalý trávny porast   vo výmere 24 618  m2, ktorej je predávajúci výlučným 

vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 48243337-102/2019 ide o novozakreslenú parc. č. 

3839/177 trvalý trávny porast   vo výmere 97 m2 , ktorú obec odpredáva pre kupujúceho v 1/Rade v podiele 

½-iny za cenu 7 €/m2, čo predstavuje čiastku 339,50 € a pre kupujúcu v 2/Rade  za cenu 7 €/m2, čo 

predstavuje čiastku 339,50 €. Predmetný pozemok tvorí priľahlý pozemok k pozemku  vo vlastníctve 

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

Následne dala starostka  obce o návrhu hlasovať. 

 

Uznesenie č. 88/2019 

 

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

pre vlastníkov rekreačnej chaty  a uzatvorenie kúpnej zmluvy v 1/Rade pre Dušana Vaňu, rod. Vaňu, nar. 

4.8.1970, bytom Ľ. Fullu 2566/37, Topoľčany a v 2/rade pre Katarínu Sladkovskú, rod. Buzgovú, nar. 

1.2.1978, bytom Brezová 2805/9, Ľubotice a to  podľa registra CKN ako parc. č. 3839/1  trvalý trávny porast   

vo výmere 24 618  m2, ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP 



 

č. 48243337-102/2019 ide o novozakreslenú parc. č. 3839/177 trvalý trávny porast   vo výmere 97 m2 , ktorú 

obec odpredáva pre kupujúceho v 1/Rade v podiele ½-iny za cenu 7 €/m2, čo predstavuje čiastku 339,50 € 

a pre kupujúcu v 2/Rade  za cenu 7 €/m2, čo predstavuje čiastku 339,50 €. Predmetný pozemok tvorí priľahlý 

pozemok k pozemku  vo vlastníctve nadobúdateľa a tento svojim umiestnením a využitím tvorí nedeliteľný 

celok so stavbou hlavnou 

 

Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/7/4 

 

Hlasovanie:                                                  za:            7  / Mgr. Marková, Detko, Šimon,  Lacika 

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

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

K bodu č.6 -  Rôzne - Návrh na prenájom majetku obce Prašice 

1.Starostka obce predložila poslancom  návrh zámeru  prenájmu nehnuteľnosti - pozemku v zmysle § 9a ods.9 

písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov -  prenájom majetku obce 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Záchrannú zdravotnú službu Bratislava, Antolská 11, 850 07 

Bratislava. Jedná sa o časť nebytových priestorov Požiarnej zbrojnice súp. číslo 209 zapísaných na LV č. 

1526 ako parc. č. 3136/45 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 68,69 m2 a budovu garáže súpisné číslo 

1376 zapísanej na LV č. 1526 ako parc. č. 3136/72 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 28,00 m2 .  

Nebytové priestory budú prenajaté za účelom zriadenia ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci  za 1500 

Euro/rok. Dobá nájmu : doba určitá od 4.12.2019 do 4.12.2025.  Výška nákladov za spotrebu energií /vodné, 

stočné, plyn, elektrická energia/ sa určuje vo výške 28 % z celkových nákladov obce. Následne dala starostka  

obce o návrhu hlasovať: 

Uznesenie č. 89/2019 

 

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

neskorších predpisov 

 

Schvaľuje: 

zámer  prenájmu nehnuteľnosti - pozemku v zmysle § 9a ods.9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov -  prenájom majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

pre Záchrannú zdravotnú službu Bratislava, Antolská 11, 850 07 Bratislava. Jedná sa o časť nebytových 

priestorov Požiarnej zbrojnice súp. číslo 209 zapísaných na LV č. 1526 ako parc. č. 3136/45 zastavané plochy 

a nádvoria vo výmere 68,69 m2 a budovu garáže súpisné číslo 1376 zapísanej na LV č. 1526 ako parc. č. 

3136/72 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 28,00 m2 .  Nebytové priestory budú prenajaté za účelom 

zriadenia ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci  za 1500 Euro/rok. Dobá nájmu : doba určitá od 4.12.2019 do 

4.12.2025.  Výška nákladov za spotrebu energií /vodné, stočné, plyn, elektrická energia/ sa určuje vo výške  

28 % z celkových nákladov obce 

Zdôvodnenie: 

Dôvodom hodného osobitného zreteľa je skutočnosť, že spoločnosť  Záchranná zdravotná služba Bratislava, 

Antolská 11, 850 07 Bratislava predložila obci Prašice „Rozhodnutie“ Ministerstva zdravotníctva SR č. 

62779/2019 zo dňa 30.7.2019, že MZ SR vydáva povolenie na prevádzkovanie ambulancie rýchlej zdravotnej 

pomoci v sídle stanice Prašice s dátumom začatia 4.12.2019 po dobu šesť rokov. 

 

Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/7/5 

 

Hlasovanie:                                                  za:            7  / Mgr. Marková, Detko, Šimon,  Lacika 

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

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 



 

2.Starostka obce predložila poslancom  návrh zámeru  prenájmu nehnuteľnosti - pozemku v zmysle § 9a ods.9 

písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov -  prenájom majetku obce 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Klub Jednoty dôchodcov Prašice. Jedná sa o časť nebytových 

priestorov Požiarnej zbrojnice súp. číslo 209 zapísaných na LV č. 1526 ako parc. č. 3136/45 zastavané plochy 

a nádvoria vo výmere 69,94m2 .  Nebytové priestory budú prenajaté za účelom stretávania sa členov Klubu 

Jednoty dôchodcov Prašice.  Dobá nájmu : doba neurčitá od 1.11.2019.  Následne dala starostka  obce 

o návrhu hlasovať: 

Uznesenie č. 90/2019 

 

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

neskorších predpisov 

 

Schvaľuje: 

zámer  prenájmu nehnuteľnosti - pozemku v zmysle § 9a ods.9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov -  prenájom majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

pre Klub Jednoty dôchodcov Prašice. Jedná sa o časť nebytových priestorov Požiarnej zbrojnice súp. číslo 

209 zapísaných na LV č. 1526 ako parc. č. 3136/45 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 69,94m2 .  

Nebytové priestory budú prenajaté za účelom stretávania sa členov Klubu Jednoty dôchodcov Prašice.  Dobá 

nájmu : doba neurčitá od 1.11.2019.   

Zdôvodnenie: 

Dôvodom hodného osobitného zreteľa je skutočnosť, že Klub Jednoty dôchodcov zastrešuje veľké percento 

obyvateľov obce Prašice a aj týmto spôsobom chce obec pomôcť podporiť aj túto formu stretávania sa 

a realizovanie aktivít seniormi obce. Klub Jednoty dôchodcov pomáha pri realizovaní nasledovných aktivít 

Obce Prašice: 

- Pochovávanie basy 

- Stavanie mája 

- Mesiac úcty k starším 

- Vianočné posedenie 

- Stretnutie s Mikulášom a veľa ďalších kultúrnych a spoločenských akcií v obci 

 

Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/7/5 

 

Hlasovanie:                                                  za:            7  / Mgr. Marková, Detko, Šimon,  Lacika 

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

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

3.Starostka obce predložila poslancom  návrh zámeru  prenájmu nehnuteľnosti - pozemku v zmysle § 9a ods.9 

písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov -  prenájom majetku obce 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre FitKO Prašice. Jedná sa o časť nebytových priestorov budovy 

bývalého Obecného úradu  súp. číslo150 zapísaných na LV č. 1526 ako parc. č. 44/3 zastavané plochy 

a nádvoria vo výmere 205,86 m2 .  Nebytové priestory budú prenajaté za účelom kultúrno-športovej činnosti 

a stretávanie sa členov občianskeho združenia FitKO Prašice ako aj obyvateľov obce .  Dobá nájmu : doba 

neurčitá od 1.11.2019. Výška nákladov za spotrebu energií : vodné 15%, kúrenie- plyn 5%, elektrická 

energia- na základe odpočtu podružného merania. Následne dala starostka  obce o návrhu hlasovať: 

 

 



 

Uznesenie č. 91/2019 

 

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

neskorších predpisov 

 

Schvaľuje: 

zámer  prenájmu nehnuteľnosti - pozemku v zmysle § 9a ods.9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov -  prenájom majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

pre FitKO Prašice. Jedná sa o časť nebytových priestorov budovy bývalého Obecného úradu  súp. číslo 150 

zapísaných na LV č. 1526 ako parc. č. 44/3 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 205,86 m2 .  Nebytové 

priestory budú prenajaté za účelom kultúrno-športovej činnosti a stretávanie sa členov občianskeho združenia 

FitKO Prašice ako aj obyvateľov obce.  Dobá nájmu : doba neurčitá od 1.11.2019. Výška nákladov za 

spotrebu energií : vodné 15%, kúrenie- plyn 5%, elektrická energia- na základe odpočtu podružného merania 

Zdôvodnenie: 

Dôvodom hodného osobitného zreteľa je skutočnosť, že  občianske združenie FitKO Prašice zastrešuje veľké 

percento obyvateľov obce Prašice mladšej generácie a poskytnutím priestorov chce obec pomôcť podporiť aj 

túto formu stretávania sa a realizovanie kultúrno-športových aktivít. FitKo Prašice pomáha pri realizovaní 

nasledovných aktivít Obce Prašice: 

- Športové podujatia v obci 

- Deň detí v obci 

- Podpora športového myslenia u obyvateľov obce 

 

Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/7/5 

 

Hlasovanie:                                                  za:            7  / Mgr. Marková, Detko, Šimon,  Lacika 

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

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

4.Starostka obce predložila poslancom  návrh zámeru  prenájmu nehnuteľnosti - pozemku v zmysle § 9a ods.9 

písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov -  prenájom majetku obce 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Obecný futbalový klub obce Prašice. Jedná sa o  nebytové priestory 

budovy futbalové šatne súpisné číslo 763/256 zapísaných na LV č. 1526 ako parc. č. 45/3 zastavané plochy 

a nádvoria vo výmere 242,25 m2 a pozemky parc. č.  45/2 o výmere 14 434 m2 a parc. č. 3424/4 o výmere 

10 172 m2.  Nebytové priestory budú prenajaté za účelom športovej činnosti a stretávanie sa členov  

Obecného futbalového klubu obce Prašice ako aj obyvateľov obce.  Dobá nájmu : doba neurčitá od 1.11.2019. 

Následne dala starostka  obce o návrhu hlasovať: 

Uznesenie č. 92/2019 

 

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

neskorších predpisov 

 

Schvaľuje: 

 

návrh zámeru  prenájmu nehnuteľnosti - pozemku v zmysle § 9a ods.9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov -  prenájom majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

pre Obecný futbalový klub obce Prašice. Jedná sa o  nebytové priestory budovy futbalové šatne súpisné číslo 

763/256 zapísaných na LV č. 1526 ako parc. č. 45/3 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 242,25 m2 

a pozemky parc. č.  45/2 o výmere 14 434 m2 a parc. č. 3424/4 o výmere 10 172 m2.  Nebytové priestory 

budú prenajaté za účelom športovej činnosti a stretávanie sa členov  Obecného futbalového klubu obce 

Prašice ako aj obyvateľov obce.  Dobá nájmu : doba neurčitá od 1.11.2019 



 

 

 

Zdôvodnenie: 

Dôvodom hodného osobitného zreteľa je skutočnosť, že  Obecný futbalový klub  Prašice zastrešuje veľké 

množstvo futbalových športovcov obce Prašice mladšej generácie ako aj staršej generácie a poskytnutím 

priestorov  a pozemkov chce obec podporiť aj toto združenie.  Obecný futbalový klub obce Prašice realizuje 

veľké množstvo futbalových  akcií: 

- Súťaž dospelých 

- Súťaž žiakov U10, U13 a U15 

- Futbalové turnaje 

- Športové aktivity pre deti a dospelých 

- Športové aktivity pre obyvateľov a fanúšikov  

 

Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/7/5 

 

Hlasovanie:                                                  za:            7  / Mgr. Marková, Detko, Šimon,  Lacika 

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

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

 

 

K bodu č.6 -  Rôzne - Informácia o indikatívnej ponuke financovania pre obce od Prima banky Slovensko 

a.s. 

 

Starostka obce  informovala poslancov  o indikatívnej ponuke financovania pre obce od Prima banky 

Slovensko a.s. Jedná  sa o možnosť čerpania úverových prostriedkov na rozvojové aktivity obce s výhodným 

1 % úrokom a ďalšími výhodnými podmienkami. Poslanci vzali informáciu na vedomie. 

Starostka dala o tomto bode hlasovať:  

 

 

 

 

Uznesenie č. 93/2019 

 

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: 

 

Informáciu o indikatívnej ponuke financovania pre obce od Prima banky Slovensko a.s. 

 

Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/7/4 

 

Hlasovanie:                                                  za:            7  / Mgr. Marková, Detko, Šimon,  Lacika 

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

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

 

 



 

K bodu č.6 -  Rôzne - Garantovaná energetická služba pre samosprávy – modernizácia verejného osvetlenia 

 

Starostka obce  informovala poslancov  o ďalšom postupe pri obnove verejného osvetlenia v obci Prašice. 

Informovala poslancov, že obec objednala vypracovanie energetického auditu verejného osvetlenia pre 

poskytovanie garantovanej energetickej služby oprávnenou osobou v zmysle zákona č. 321/2014 Z.z. 

o energetickej efektívnosti a služby súvisiace s prípravou, vyhlásením a realizáciou verejného obstarávania na 

poskytovateľa garantovanej energetickej služby pre verejné osvetlenie v obci. Poslanci vzali informáciu na 

vedomie. Taktiež podotkla, že je potrebné schváliť zámer modernizácie sústavy verejného osvetlenia v obci 

Prašice formou poskytovania garantovanej energetickej služby v zmysle zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej 

efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Poslanci nemali námietky a starostka dala o tomto bode 

hlasovať: 

 

 

 

Uznesenie č. 94/2019 

 

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: 

 

že obec objednala vypracovanie energetického auditu verejného osvetlenia pre poskytovanie garantovanej 

energetickej služby oprávnenou osobou v zmysle zákona č. 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti a služby 

súvisiace s prípravou, vyhlásením a realizáciou verejného obstarávania na poskytovateľa garantovanej 

energetickej služby pre verejné osvetlenie v obci. 

 

Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/7/4 

 

Hlasovanie:                                                  za:            7  / Mgr. Marková, Detko, Šimon,  Lacika 

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

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

schvaľuje: 

 

Zámer modernizácie sústavy verejného osvetlenia v obci Prašice formou poskytovania garantovanej 

energetickej služby v zmysle zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

 

Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/7/4 

 

Hlasovanie:                                                  za:            7  / Mgr. Marková, Detko, Šimon,  Lacika 

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

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

K bodu č.7 Diskusia a interpelácia poslancov 

 

Poslanec Jozef Šimon navrhol vykonať predbežný prieskum na trhu prace na úseku asfaltovania 

miestnych komunikácií.  Poslanec Pavol Lacika informoval o výtlkoch na ulici 1.mája – dolný 

koniec. Poslankyňa  Ing. Mária Malinková sa zmienila o poškodenom asfaltovom koberci na štátnej 

ceste popri novom chodníku k cintorínu, čo bolo pravdepodobne spôsobené neúmerným zaťažením 

cesty nákladnými automobilmi vozením piesku. 
 

 

 



 

K bodu č.8  Záver 

 

Starostka obce  poďakovala poslancom za účasť na 7. rokovaní OZ a toto rokovanie ukončila. 

Pri príležitosti 75. výročia Slovenského národného povstania  pozvala poslancov na akt kladenia vencov 

k pomníku padlých. 

  

 

 

 

 

 

 

 

      Ing. Katarína Bruchatá                                                                           Erika Nemešová 

    prednostka obecného úradu                                                                        starostka  obce 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

 

 

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

 

 

 

Mgr. Lýdia Marková                                                        .............................................. 

 

 

 

 

 

 

 

Zapisovateľ : Michal Glos 


