
 

 

Zápisnica  
  z 8. rokovania Obecného zastupiteľstva  Obce Prašice, konaného dňa 30.10.2019 

 

 

Prítomní poslanci a hostia podľa prezenčnej listiny  

Zvukový záznam zo zasadnutia sa nevyhotovoval, nakoľko nikto o to nežiadal. 

 
Program: 

1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Správa o výchovnovzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ a jej výsledkoch v zmysle vyhlášky MŠ SR 

č.9/2006 v znení neskorších predpisov 

4. Rozpočtové opatrenia obce 

5. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2018 a správa z auditu konsolidovanej 

účtovnej závierky k 31.12.2018 

6. Správy hlavnej kontrolórky obce 

7. Rôzne 

- Návrh na predloženie žiadosti o NFP 

- Žiadosti o  odkúpenie pozemkov v k.ú. Prašice 

- Návrh na prenájom majetku obce Prašice 

8. Diskusia a interpelácia poslancov 

9. 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  8. zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zúčastňujú 5 poslanci, takže obecné zastupiteľstvo 

je uznášania schopné. Na začiatku zasadnutia požiadala poslankyňa Ing. Malinková občana Jozefa Kišaca, že 

si nepraje aby kameroval jej osobu  a taktiež nechce  aby tieto záznamy šíril po sociálnych sieťach. 

Starostka obce za overovateľov  zápisnice určila poslancov Ing. Mária Malinková, Ing. Jozef Michalka 

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. Správa o výchovnovzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ a jej výsledkoch v zmysle vyhlášky MŠ SR 

č.9/2006 v znení neskorších predpisov 

4. Rozpočtové opatrenia obce 

5. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2018 a správa z auditu 

konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2018 

6. Správy hlavnej kontrolórky obce 

7. Rôzne 

- Návrh na predloženie žiadosti o NFP 

- Žiadosti o  odkúpenie pozemkov v k.ú. Prašice 

- Návrh na prenájom majetku obce Prašice 

8. Diskusia a interpelácia poslancov 

9. Návrh na uznesenie, ukončenie zasadnutia 

 

 



 

Starostka vyzvala poslancov na  doplnenie programu 8. zasadnutia OZ. Poslanci nemali žiadne pripomienky  

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

hlasovať. 

 

 

Uznesenie č. 95/2019 

 

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

neskorších predpisov 

 

Schvaľuje:  

 

program 8. rokovania  OZ nasledovne 

 

Program: 

 

1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Správa o výchovnovzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ a jej výsledkoch v zmysle vyhlášky MŠ SR 

č.9/2006 v znení neskorších predpisov 

4. Rozpočtové opatrenia obce 

5. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2018 a správa z auditu 

konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2018 

6. Správy hlavnej kontrolórky obce 

7. Rôzne 

- Návrh na predloženie žiadosti o NFP 

- Žiadosti o  odkúpenie pozemkov v k.ú. Prašice 

- Návrh na prenájom majetku obce Prašice 

8. Diskusia a interpelácia poslancov 

9. Návrh na uznesenie, ukončenie zasadnutia 

 

 

 

Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/5/3 

 

Hlasovanie:                                                  za:            5  / Mgr. Marková, Detko, Šimon,   

                                                                                           Ing. Michalka, Ing. Malinková/   

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

K bodu č.3 Správa o výchovnovzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ a jej výsledkoch v zmysle vyhlášky MŠ SR 

č.9/2006 v znení neskorších predpisov 

Mgr. Miloš Mik, riaditeľ ZŠ s MŠ Prašice predložil poslancom správu o výchovnovzdelávacej činnosti ZŠ 

s MŠ,  jej výsledkoch a podmienkach MŠ za škol. rok 2018/2019 podľa § 5 ods. 7 písm.f) a § 14 ods. 5 písm. 

e) zákona NR SR č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve  a o zmene a doplnení 

niektorých zmien a doplnkov. V zmysle cit. zákona a podľa Vyhlášky  MŠ SR č.9/2006 v znení Metodického 

usmernenia MŠ SR č. 10/2006-R predložil zriaďovateľovi zosumarizovanú správu o práci MŠ.  Pomenoval 

jednotlivé oblasti a ich úspechy resp. problémy s ktorými sa boria  v rámci školy, škôlky, družiny a jedálne. 

Správy sú súčasťou zápisnice. Poslanci vzali správu na vedomie. 

 

Uznesenie č. 96/2019 

 

 

 

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: 

 

Správu o výchovnovzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ a jej výsledkoch v zmysle vyhlášky MŠ SR č.9/2006 v znení 

neskorších predpisov za školský rok 2018/2019 

 

Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/5/3 

 

Hlasovanie:                                                  za:            5  / Mgr. Marková, Detko, Šimon,   

                                                                                           Ing. Michalka, Ing. Malinková/   

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

K bodu č.4 Rozpočtové opatrenia obce 

 

Ing. Katarína Bruchatá predložila poslancom rozpočtové opatrenia X/2019, XI/2019 a XII/2019. Informovala 

poslancov, že rozpočtové opatrenia č. X/2019 a XI/2019 schválila starostka v rámci svojich kompetencií. 

Opatrenie č. XII/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 v rámci rozpočtu obce ako 

aj rozpočtu školy.  Dokumenty boli poslancom zaslané elektronicky. K predloženému materiálu poslanci 

nemali žiadne dotazy ani pripomienky. Starostka obce dala o rozpočtových opatreniach hlasovať: 

 

 

Uznesenie č. 97/2019 

 

 

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. X/2019 a XI/2019 

 

 

schvaľuje: 

 

- rozpočtové opatrenie č. XII/2019 s nasledovnými zmenami 

 

 

Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/5/3 

 

Hlasovanie:                                                  za:            5  / Mgr. Marková, Detko, Šimon,   

                                                                                           Ing. Michalka, Ing. Malinková/   

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. XII/2019 - REKAPITULÁCIA   

      

prijaté k 30.10.2019      

PRÍJMY 

Schválený 
rozpočet Upravený rozpočet 

Rozpočtové opatrenie 
č.         XII/2019          

Zvýšenie                   + 

Rozpočtové 
opatrenie č.      

XII/2019       
Zníženie                   

- 

ROZPOČET     po 
rozpočtovom 

opatrení                   
č. XII/2019 

Bežné 1 601 775,00 1 635 935,00 92 055,00 700,00 1 727 290,00 

Kapitálové 15 000,00 235 300,00 1 000,00 0,00 236 300,00 

Finančné operácie 3 440,00 163 095,00 0,00 0,00 163 095,00 

Základná škola - bežné 133 505,00 131 540,00 2 445,00 31 725,00 102 260,00 

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

CELKOM 1 753 820,00 2 166 010,00 95 500,00 32 425,00 2 229 085,00 

     2 229 085,00 

      

      

VÝDAVKY 

Schválený 
rozpočet Upravený rozpočet 

Rozpočtové opatrenie 
č.         XII/2019          

Zvýšenie                   + 

Rozpočtové 
opatrenie č.      

XII/2019       
Zníženie                   

- 

ROZPOČET     po 
rozpočtovom 

opatrení                   
č. XII/2019 

Bežné 654 185,00 678 810,00 11 610,00 0,00 690 420,00 

Kapitálové 47 000,00 405 640,00 10 155,00 5 000,00 410 795,00 

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

Základná škola - bežné 973 690,00 979 120,00 88 600,00 90 145,00 977 575,00 

Základná škola - kapitálové 2 300,00 4 800,00 0,00 15,00 4 785,00 



 

CELKOM 1 753 820,00 2 144 915,00 110 365,00 95 160,00 2 160 120,00 

     2 160 120,00 

      

Rozpočet po rozp. opatr. č. XII/2019     

Príjmy 2 229 085,00     

Výdavky 2 160 120,00     

Rozdiel: + prebytok 68 965,00 68 965,00    

            

      

Bežný rozpočet:       

Príjmy 1 829 550,00     

Výdavky 1 667 995,00     

Rozdiel: + prebytok 161 555,00     

      

Kapitálový rozpočet:       

Príjmy 236 300,00     

Výdavky 415 580,00     

Rozdiel: - schodok -179 280,00     

      

FO rozpočet:       

Príjmy 163 235,00     

Výdavky 76 545,00     

Rozdiel: + prebytok 86 690,00     



 

K bodu č.5 -  Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2018 a správa z auditu 

konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2018 

 

Ing. Bruchatá informovala poslancov, že v obci prebehol audit nezávislým audítorom a následne prečítala 

správy tohto audítora z auditu účtovnej závierka za rok 2018 a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2018. 

Poslanci vzali správy na vedomie. 

 

 

Uznesenie č. 98/2019 

 

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 : 

 

 

- správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2018 

- správu nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2018 

 

Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/5/3 

 

Hlasovanie:                                                  za:            5  / Mgr. Marková, Detko, Šimon,   

                                                                                           Ing. Michalka, Ing. Malinková/   

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

K bodu č.6 -  Správy hlavnej kontrolórky obce 

 

Ing. Katarína Bruchatá predložila poslancom správy hlavnej kontrolórky obce o výsledku kontroly č.6/2019 

a č. 9/2019.  V správe č. 6/2019 informovala, že bola vykonaná kontrola  hospodárenia s finančnými 

prostriedkami obce za I. polrok  2019. V správe č. 9/2019 kontrolórka vykonala kontrolu: „ Stav 

krátkodobých a dlhodobých pohľadávok obce, daňové a nedaňové pohľadávky k 30.6.2019 „ . Poslanci 

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

Uznesenie č. 99/2019 

 

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.6/2019 - kontrola  hospodárenie s finančnými prostriedkami obce za I. polrok  

2019 

- Správu č. 9/2019 -  kontrola:  Stav krátkodobých a dlhodobých pohľadávok obce, daňové 

a nedaňové pohľadávky k 30.6.2019 

-  

Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/5/3 

 

Hlasovanie:                                                  za:            5  / Mgr. Marková, Detko, Šimon,   

                                                                                           Ing. Michalka, Ing. Malinková/   

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

 

 

 



 

K bodu č.7 -  Rôzne - Návrh na predloženie žiadosti o NFP 

 

Starostka obce predložila poslancom návrh na  predloženie  žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného 

prostriedku na projekt „ Wifi pre teba“. Informovala poslancov, že sa jedná a vybudovanie maximálne 10. 

bodov s wifi v rámci obce na verejných priestranstvách.  Spolufinancovanie predstavuje  5 % zo strany obce, 

čo predstavuje čiastku maximálne 750,00 €.  Žiadosť bude podaná v rámci Operačného programu  „ 

Integrovaná infraštruktúra (SO OPII) 2014-2020 a kódu výzvy: OPII-2018-7/1-DOP. Starostka dala o návrhu 

hlasovať:   

 

Uznesenie č. 100/2019 

 

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

neskorších predpisov 

 

Schvaľuje: 

 

predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu „Wifi pre Teba“: 

 

- Realizácia projektu s názvom „Wifi pre Teba“ 

- Výška maximálneho celkového spolufinancovania 5 % zo strany žiadateľa obec Prašice 

- z celkových oprávnených výdavkov projektu, čo predstavuje 750,- EUR 

- Kód výzvy: OPII-2018-7/1-DOP 

- Operačný program Integrovaná infraštruktúra (SO OPII) 2014 – 2020. 

Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/5/3 

 

Hlasovanie:                                                  za:            5  / Mgr. Marková, Detko, Šimon,   

                                                                                           Ing. Michalka, Ing. Malinková/   

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

K bodu č.7 -  Rôzne - Návrh na uzatvorenie nájomných zmlúv 

1.Starostka obce predložila poslancom  návrh nájomnej zmluvy v rámci vyhláseného zámeru  prenájmu 

nehnuteľnosti 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. Následne dala starostka  obce o návrhu hlasovať: 

Uznesenie č. 101/2019 

 

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

neskorších predpisov 

 

Schvaľuje: 

 

Nájomnú zmluvu v zmysle § 9a ods.9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov na prenájom nehnuteľnosti 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 .   

 

Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/5/3 

Hlasovanie:                                                  za:            5  / Mgr. Marková, Detko, Šimon,   

                                                                                           Ing. Michalka, Ing. Malinková/   

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 



 

2.Starostka obce predložila poslancom  návrh nájomnej zmluvy v rámci vyhláseného zámeru  prenájmu 

nehnuteľnosti 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.  Následne dala starostka  obce 

o návrhu hlasovať: 

Uznesenie č. 102/2019 

 

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

neskorších predpisov 

 

Schvaľuje: 

Nájomnú zmluvu v zmysle § 9a ods.9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov na prenájom nehnuteľnosti 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  za sumu 1€/rok.   

 

Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/5/3 

Hlasovanie:                                                  za:            5  / Mgr. Marková, Detko, Šimon,   

                                                                                           Ing. Michalka, Ing. Malinková/   

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 

3.Starostka obce predložila poslancom  návrh nájomnej zmluvy v rámci  zámeru  prenájmu nehnuteľnosti   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 za sumu 1€/rok. 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 .  Následne dala starostka  obce o návrhu 

hlasovať: 

Uznesenie č. 103/2019 

 

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

neskorších predpisov 

 

Schvaľuje: 

Nájomnú zmluvu v zmysle § 9a ods.9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov na prenájmu nehnuteľnosti pre FitKO Prašice za sumu 1€/rok. 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 .   

Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/5/3 

Hlasovanie:                                                  za:            5  / Mgr. Marková, Detko, Šimon,   

                                                                                           Ing. Michalka, Ing. Malinková/   

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

4.Starostka obce predložila poslancom  návrh nájomnej zmluvy v rámci vyhláseného  zámeru  prenájmu 

nehnuteľnosti 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 za sumu 1€/rok. 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.  Následne dala starostka  obce 

o návrhu hlasovať: 

Uznesenie č. 104/2019 

 

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

neskorších predpisov 

 

Schvaľuje: 

 

Nájomnú zmluvu v zmysle § 9a ods.9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov  prenájmu nehnuteľnosti  pre Obecný futbalový klub obce Prašice za sumu 1€/rok. 

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.   

 

Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/5/3 

Hlasovanie:                                                  za:            5  / Mgr. Marková, Detko, Šimon,   

                                                                                           Ing. Michalka, Ing. Malinková/   

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

K bodu č.7 -  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 rekreačnej chaty  a uzatvorenie kúpnej 

zmluvy pre  Ľubomíra Boboka, rod. Boboka, nar. 13.1.1961 a manž. Alenu Bobokovú, rod. Lackovičovú, nar. 

25.9.1960, trvale bytom Horská 1311/6, 958 01 Partizánske  a to  podľa registra CKN ako parc. č. 3548/1 – 

ostatná plocha  vo výmere 50 996 m2, ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa 

vypracovaného GP č. 48243337-112/2019 ide o novozakreslenú parc. č. 3548/334 ostatná plocha  vo výmere 

112 m2 , ktorú obec odpredáva za cenu 7 €/m2, čo predstavuje čiastku 784 €. 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. 105/2019 

 

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  Ľubomíra Boboka, rod. Boboka, nar. 

13.1.1961 a manž. Alenu Bobokovú, rod. Lackovičovú, nar. 25.9.1960, trvale bytom Horská 1311/6, 958 01 

Partizánske  a to  podľa registra CKN ako parc. č. 3548/1 – ostatná plocha  vo výmere 50 996 m2, ktorej je 

predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 48243337-112/2019 ide 

o novozakreslenú parc. č. 3548/334 ostatná plocha  vo výmere 112 m2 , ktorú obec odpredáva za cenu 7 

€/m2, čo predstavuje čiastku 784 €. 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/: 7/5/3 

 

Hlasovanie:                                                  za:            5  / Mgr. Marková, Detko, Šimon,   

                                                                                           Ing. Michalka, 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  Jozefa Macuru, rod. Macuru, nar. 10.5.1957 a manž. Evu Macurovú, rod. Macháčovú, nar. 

17.12.1953, trvale bytom Streďanská 1763, 955 01 Topoľčany  a to  podľa registra CKN ako parc. č. 3548/1 – 

ostatná plocha  vo výmere 50 996 m2, ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa 

vypracovaného GP č. 48243337-112/2019 ide o novozakreslenú parc. č. 3548/333 ostatná plocha  vo výmere 

141 m2 , ktorú obec odpredáva do podielového spoluvlastníctva každému v podiele ½-iny za cenu 7 €/m2, čo 

predstavuje čiastku 987 €. 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. 106/2019 

 

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  Jozefa Macuru, rod. Macuru, nar. 10.5.1957 

a manž. Evu Macurovú, rod. Macháčovú, nar. 17.12.1953, trvale bytom Streďanská 1763, 955 01 Topoľčany  

a to  podľa registra CKN ako parc. č. 3548/1 – ostatná plocha  vo výmere 50 996 m2, ktorej je predávajúci 

výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 48243337-112/2019 ide o novozakreslenú 

parc. č. 3548/333 ostatná plocha  vo výmere 141 m2 , ktorú obec odpredáva do podielového spoluvlastníctva 

každému v podiele ½-iny za cenu 7 €/m2, čo predstavuje čiastku 987 €. 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/: 7/5/3 

 

Hlasovanie:                                                  za:            5  / Mgr. Marková, Detko, Šimon,   

                                                                                           Ing. Michalka, 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 Dávida Valenta, rod. Valenta, nar. 12.7.1996 a to  podľa registra CKN ako parc. č. 3888/8 trvalý 

trávny porast   vo výmere 20 181 m2, ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa 

vypracovaného GP č. 48243337-114/2019 ide o novozakreslenú parc. č. 3888/184 trvalý trávny porast   vo 

výmere 202 m2 , ktorú obec odpredáva za cenu 7 €/m2, čo predstavuje čiastku 1414 €. 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. 107/2019 

 

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 Dávida Valenta, rod. Valenta, nar. 12.7.1996 

a to  podľa registra CKN ako parc. č. 3888/8 trvalý trávny porast   vo výmere 20 181 m2, ktorej je predávajúci 

výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 48243337-114/2019 ide o novozakreslenú 

parc. č. 3888/184 trvalý trávny porast   vo výmere 202 m2 , ktorú obec odpredáva za cenu 7 €/m2, čo 



 

predstavuje čiastku 1414 €. 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/: 7/5/3 

 

Hlasovanie:                                                  za:            5  / Mgr. Marková, Detko, Šimon,   

                                                                                           Ing. Michalka, 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 vlastníka rekreačnej chaty   a uzatvorenie kúpnej 

zmluvy  pre Mareka Košíka, rod. Košíka, nar. 24.1.1976, trvale bytom Topoľčianska č.469/39, Veľké Ripňany 

a to  podľa registra CKN ako parc. č. 3544/1 trvalý trávny porast   vo výmere 20 229 m2, ktorej je predávajúci 

výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 48243337-101/2019 ide o novozakreslenú 

parc. č. 3544/156 trvalý trávny porast   vo výmere 354 m2 , ktorú obec odpredáva za cenu 7 €/m2, čo 

predstavuje čiastku 2478 €. 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. 108/2019 

 

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 Mareka Košíka, rod. Košíka, nar. 24.1.1976, 

trvale bytom Topoľčianska č.469/39, Veľké Ripňany a to  podľa registra CKN ako parc. č. 3544/1 trvalý 

trávny porast   vo výmere 20 229 m2, ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa 

vypracovaného GP č. 48243337-101/2019 ide o novozakreslenú parc. č. 3544/156 trvalý trávny porast   vo 

výmere 354 m2 , ktorú obec odpredáva za cenu 7 €/m2, čo predstavuje čiastku 2478 €. 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/: 7/5/3 

 

Hlasovanie:                                                  za:            5  / Mgr. Marková, Detko, Šimon,   

                                                                                           Ing. Michalka, Ing. Malinková/   

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

5. 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 Patrika Szaba, rod. Szaba, nar. 1.9.2001, bytom Školská 361, 955 01 Nemčice a to  podľa registra 

CKN ako parc. č. 3548/321 ostatná plocha   vo výmere 20  m2, ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom 

v podiele 1/1 a  obec odpredáva túto parcelu č. 3548/321 ostatná plocha za cenu 7 €/m2, čo predstavuje 

čiastku 140 €. 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. 109/2019 

 

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 Patrika Szaba, rod. Szaba, nar. 1.9.2001, 

bytom Školská 361, 955 01 Nemčice a to  podľa registra CKN ako parc. č. 3548/321 ostatná plocha   vo 

výmere 20  m2, ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a  obec odpredáva túto parcelu č. 

3548/321 ostatná plocha za cenu 7 €/m2, čo predstavuje čiastku 140 €. 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/: 7/5/3 

 

Hlasovanie:                                                  za:            5  / Mgr. Marková, Detko, Šimon,   

                                                                                           Ing. Michalka, Ing. Malinková/   

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

6. 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 Martinu Veselú, rod. Komovú, nar. 17.8.1975 a to  podľa registra CKN ako parc. č. 3544/1 tr.tr. 

plocha   vo výmere 20 229  m2, ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1  a podľa 

vypracovaného GP č. 48243337-106/2019 ide o novozakreslenú parc. č. 3544/157, trvalý trávny porast   vo 

výmere 29 m2 , ktorú obec odpredáva za cenu 7 €/m2, čo predstavuje čiastku 203 €. 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. 110/2019 

 

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

neskorších predpisov 

 

Schvaľuje: 

 

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 Martinu Veselú, rod. Komovú, nar. 

17.8.1975 a to  podľa registra CKN ako parc. č. 3544/1 tr.tr. plocha   vo výmere 20 229  m2, ktorej je 

predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1  a podľa vypracovaného GP č. 48243337-106/2019 ide 

o novozakreslenú parc. č. 3544/157, trvalý trávny porast   vo výmere 29 m2 , ktorú obec odpredáva za cenu 7 

€/m2, čo predstavuje čiastku 203 €. 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/: 7/5/3 

 

Hlasovanie:                                                  za:            5  / Mgr. Marková, Detko, Šimon,   

                                                                                           Ing. Michalka, Ing. Malinková/   

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

7. Starostka obce predložila poslancom žiadosť Vladimíra Ďuríka, bytom 1.mája 125, Prašice  o odkúpenie 

priľahlého pozemku  k stavbe súpisné číslo 1444 postavená na parc. 60/2  Následne dala o žiadosti starostka  

obce hlasovať. 

 

Uznesenie č. 111/2019 

 

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

neskorších predpisov 

 



 

Súhlasí: 

 

s odpredajom pozemku, ktorý je priľahlý  k stavbe súpisné číslo 1444  na parc. 60/2   

 

Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/5/3 

 

Hlasovanie:                                                  za:            5  / Mgr. Marková, Detko, Šimon,   

                                                                                           Ing. Michalka, Ing. Malinková/   

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

8. Starostka obce predložila poslancom návrh zámeru odpredaja majetku obce z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa v zmysle § 9a) ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

Západoslovenskej distribučnej, a.s., Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava a návrh Zmluvy o budúcej kúpnej 

zmluve v súlade s § 289 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov medzi Obcou Prašice  ako 

budúcim predávajúcim a ZSE Distribučná, a.s. Bratislava, Čulenova č.6 ako budúci kupujúci a to časť parc. č. 

754, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5377 m2 zapísanej na LV č. 1526. Predmetom budúceho predaja 

bude časť pôvodného pozemku, z ktorého bude novým GP oddelený pozemok o výmere 36 m2, na ktorom 

bude v rámci plánovanej stavby „PE-Prašice 1.mája – VNK TS, NNK“ osadená stavba distribučnej 

trafostanice.  Následne dala o návrhu starostka  obce hlasovať. 

 

Uznesenie č. 112/2019 

 

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

neskorších predpisov 

 

Schvaľuje: 

 

Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve v súlade s § 289 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 

medzi Obcou Prašice  ako budúcim predávajúcim a ZSE Distribučná, a.s. Bratislava, Čulenova č.6 ako 

budúcim kupujúcim a to časť parc. č. 754, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5377 m2 zapísanej na LV č. 

1526. Predmetom budúceho predaja bude časť pôvodného pozemku, z ktorého bude novým GP oddelený 

pozemok o výmere 36 m2, na ktorom bude v rámci plánovanej stavby „PE-Prašice 1.mája – VNK TS, NNK“ 

osadená stavba distribučnej trafostanice 

 

Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/5/3 

 

Hlasovanie:                                                  za:            5  / Mgr. Marková, Detko, Šimon,   

                                                                                           Ing. Michalka, Ing. Malinková/   

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

Uznesenie č. 112/2019 

 

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

neskorších predpisov 

 

Schvaľuje: 

 

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

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

816 47 Bratislava. 

Jedná sa o odpredaj časti pozemku CKN  p.č. 754 vo výmere cca 36 m2 k.ú. Prašice Západoslovenskej 

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

Prašice 1.mája – VNK TS, NNK“. Cena za odpredávaný pozemok je 20€/m2 dohodnutá oboma zmluvnými 

stranami. 

 



 

Odôvodnenie: 

 

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

pozemku stavbu „PE-Prašice 1.mája – VNK TS, NNK“ – osadenie stavby distribučnej trafostanice, ktorá je 

verejnoprospešnou stavbou. 

 

Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/5/3 

 

Hlasovanie:                                                  za:            5  / Mgr. Marková, Detko, Šimon,   

                                                                                           Ing. Michalka, Ing. Malinková/   

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

K bodu č.8 Diskusia a interpelácia poslancov 

 

Ing. Malinková, poslankyňa OZ predniesla požiadavku obyvateľov 4-bytoviek na rekonštrukciu 

príjazdovej komunikácie k bytovkám, kde starostka odpovedala, že pozemok pred bytovkou je vo 

vlastníctve obyvateľov. Taktiež p. Malinková tlmočila pripomienku od občanov, že na ulici 1.mája  

nefunguje rozhlas, kde starostka odpovedala, že spoločnosť, ktorá nám opravuje rozhlas  príde na 

údržbu v mesiaci november. Ing. Malinková taktiež poukázala na nevyhovujúci stav chodníkov popri 

štátnej ceste najmä pred požiarnou zbrojnicou a potrebu riešiť opravu týchto chodníkov. 
 

K bodu č.9  Záver 

 

Starostka obce  poďakovala poslancom za účasť na 8. rokovaní OZ a toto rokovanie ukončila. 

 

 

 

 

 

 

      Ing. Katarína Bruchatá                                                                           Erika Nemešová 

    prednostka obecného úradu                                                                        starostka  obce 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

 

 

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

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

Zapisovateľ : Michal Glos 


