Zápisnica
z 13. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Prašice, konaného dňa 26.8.2020
Prítomní poslanci a hostia podľa prezenčnej listiny
Prítomní poslanci : Ing. Jozef Michalka, Mgr. Lýdia Marková, Regína Štefkovičová, Peter Detko,
Šimon, Pavol Lacika
Ostatní prítomní: Ing. Hrubá – hlavná kontrolórka, Ing. Katarína Bruchatá, Michal Glos
Ospravedlnení: Ing. Mária Malinková
Zvukový záznam zo zasadnutia sa nevyhotovoval, nakoľko nikto o to nežiadal.
Program:
1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Správa mandátovej komisie
4. Zloženie sľubu poslankyne obecného zastupiteľstva
5. Rozpočtové opatrenia obce
6. Návrh na použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu
7. Správy hlavnej kontrolórky obce
8. Správa osobitnej komisie verejného záujmu
9. Rôzne
- Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nebytové priestory
- Žiadosti o odkúpenie pozemkov v k.ú. Prašice
- Vyhlásenia verejných obchodných súťaží na prenájom nebytových priestorov a pozemkov v k.ú.
Prašice
10. Diskusia a interpelácia poslancov
11. Ukončenie zasadnutia
K bodu č.1 Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Starostka obce Erika Nemešová privítala poslancov obecného zastupiteľstva a ostatných prítomných.
Konštatovala, že 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zúčastňujú 5 poslanci, takže obecné zastupiteľstvo
je uznášania schopné.
Starostka obce za overovateľov zápisnice určila poslancov Mgr. Marková a Peter Detko
Za zapisovateľa určila Michala Glosa
K bodu č.2 Schválenie programu zasadnutia
Starostka navrhla, aby sa rokovanie riadilo ďalej týmto programom:
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
-

Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
Schválenie programu zasadnutia
Správa mandátovej komisie
Zloženie sľubu poslankyne obecného zastupiteľstva
Rozpočtové opatrenia obce
Návrh na použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu
Správy hlavnej kontrolórky obce
Správa osobitnej komisie verejného záujmu
Rôzne
Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nebytové priestory
Žiadosti o odkúpenie pozemkov v k.ú. Prašice
Vyhlásenia verejných obchodných súťaží na prenájom nebytových priestorov a pozemkov v k.ú.
Prašice

10. Diskusia a interpelácia poslancov
11. Ukončenie zasadnutia
Starostka vyzvala poslancov na doplnenie programu 13. zasadnutia OZ. Poslanci nemali žiadne pripomienky
a nedoplnili žiadny bod programu a nenavrhli zmeny.
Následne dala starostka obce o návrhu programu hlasovať.
Uznesenie č. 168/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
Schvaľuje:
program 13. rokovania OZ nasledovne
Program:

-

1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Správa mandátovej komisie
4. Zloženie sľubu poslankyne obecného zastupiteľstva
5. Rozpočtové opatrenia obce
6. Návrh na použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu
7. Správy hlavnej kontrolórky obce
8. Správa osobitnej komisie verejného záujmu
9. Rôzne
Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nebytové priestory
Žiadosti o odkúpenie pozemkov v k.ú. Prašice
Vyhlásenia verejných obchodných súťaží na prenájom nebytových priestorov a pozemkov v k.ú.
Prašice
10. Diskusia a interpelácia poslancov
11. Ukončenie zasadnutia

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

za:

5 / Mgr. Marková, Detko, Šimon, Lacika
Ing. Michalka /
proti:
0
zdržal sa: 0

K bodu č.3 Správa mandátovej komisie
Mgr. Marková predniesla poslancom správu mandátovej komisie. Komisia zasadla dňa 17.7.2020 na základe
doručenia oznámenia v zmysle § 25 ods. 2 písm. c/ zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších zmien a predpisov od Ing. Hrutku. Mandátová komisia skonštatovala, že mandát Ing. Hrutku
zanikol. V zmysle zápisnice z miestnej volebnej komisie z volieb do obecného zastupiteľstva a volieb
starostu obce , ktoré sa konali dňa 10. novembra 2018 je prvou náhradníčkou na uprázdnený mandát poslanca
obecného zastupiteľstva p. Regína Štefkovičová. Starostka dala o správe hlasovať.
Uznesenie č. 169/2020
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 mandátovej komisie zo dňa 17.7.2020

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

za:

5 / Mgr. Marková, Detko, Šimon, Lacika
Ing. Michalka /
proti:
0
zdržal sa: 0

K bodu č.4 Zloženie sľubu poslankyne obecného zastupiteľstva
Starostka obce vyzvala p. Štefkovičovú aby predstúpila a zložila sľub poslanca Obecného zastupiteľstva
v Prašiciach. Regína Štefkovičová zložila zákonom predpísaný sľub a zaradila sa medzi poslancov, kde po
tomto bode rokovania bolo prítomných 6 poslancov.
Uznesenie č. 170/2020
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 :
-

zloženie sľubu poslankyne Obecné zastupiteľstva p. Regíny Štefkovičovej

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

za:

5 / Mgr. Marková, Detko, Šimon, Lacika
Ing. Michalka /
proti:
0
zdržal sa: 0

K bodu č.5 Rozpočtové opatrenia obce
Ing. Katarína Bruchatá predložila poslancom rozpočtové opatrenia č. IX/2020 a X/2020. Informovala
poslancov, že rozpočtové opatrenie č. IX/2020 schválila starostka v rámci svojich kompetencií. Rozpočtové
opatrenie č. X/2020 budú poslanci schvaľovať na dnešnom zasadnutí. Jednotlivé opatrenia aj s podrobným
popisom zmien boli poslancom zaslané elektronicky. Poslanci vzali opatrenie č. IX/2020 na vedomie.
Starostka obce dala následne hlasovať o rozpočtovom opatrení č. X/2020 :

Uznesenie č. 171/2020
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 opatrenie č. IX/2020
Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/6/4
Hlasovanie:

za:

6 / Mgr. Marková, Detko, Šimon, Lacika
Ing. Michalka, Štefkovičová /
proti:
0
zdržal sa: 0

Schvaľuje:
-

rozpočtové opatrenie č. X/2020 s nasledovnými zmenami:

prijaté k 26.08.2020

PRÍJMY
Bežné
Kapitálové
Finančné operácie
Základná škola - bežné
Základná škola - fin. oper.

CELKOM

Schválený rozpočet Upravený rozpočet
1 753 105,00
1 766 340,00
0,00
16 665,00
21 085,00
59 535,00
103 425,00
108 215,00
140,00
1 200,00

1 877 755,00

1 951 955,00

Rozpočtové
Rozpočtové opatrenie
opatrenie č.
č.
X/2020
X/2020
Zníženie
Zvýšenie
+
1 060,00
100,00
13 000,00
0,00
61 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

75 560,00

100,00

ROZPOČET po
rozpočtovom
opatrení
č. X/2020
1 767 300,00
29 665,00
121 035,00
108 215,00
1 200,00

2 027 415,00

VÝDAVKY
Bežné
Kapitálové
Finančné operácie
Základná škola - bežné
Základná škola - kapitálové

Schválený rozpočet Upravený rozpočet
672 395,00
698 545,00
56 980,00
93 415,00
69 875,00
69 875,00
1 078 505,00
1 089 650,00
0,00
0,00

CELKOM
Rozpočet po rozp. opatr. č. X/2020
Príjmy
Výdavky
Rozdiel:

1 877 755,00

Rozpočtové
Rozpočtové opatrenie
opatrenie č.
č.
X/2020
X/2020
Zníženie
Zvýšenie
+
7 820,00
7 820,00
62 500,00
1 000,00
0,00
0,00
2 530,00
2 530,00
0,00
0,00

1 951 485,00

2 027 415,00
2 012 985,00
14 430,00 14 430,00

Bežný rozpočet:
Príjmy
Výdavky
Rozdiel: + prebytok

1 875 515,00
1 788 195,00
87 320,00

Kapitálový rozpočet:
Príjmy
Výdavky
Rozdiel: - schodok

29 665,00
154 915,00
-125 250,00

FO rozpočet:
Príjmy
Výdavky
Rozdiel: + prebytok

122 235,00
69 875,00
52 360,00

Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/6/4
Hlasovanie:

za:

6 / Mgr. Marková, Detko, Šimon, Lacika
Ing. Michalka, Štefkovičová /
proti:
0
zdržal sa: 0

72 850,00

11 350,00

ROZPOČET po
rozpočtovom
opatrení
č. X/2020
698 545,00
154 915,00
69 875,00
1 089 650,00
0,00

2 012 985,00

K bodu č.6 Návrh na použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu
V tomto bodu programu Michal Glos informoval o ukončených verejných obstarávaniach na stavebné
projekty:
- Stavebné úpravy Požiarnej zbrojnice
- Prašice, lávka cez potok a chodník pre peších na ulici Nemečkovská
Do verejných obstarávaní sa zapojilo zhodne po 4 stavebné firmy. Vyhodnotenie vykonala výberová komisia
v zložení : Ing. Jozef Michalka, Jozef Šimon a Michal Glos. Taktiež pre ukončenie je potrebné schváliť
zmluvy o dielo s úspešnými uchádzačmi v tomto bode programu. Poslanci vzali výsledky verejných
obstarávaní na vedomie. Starostka dala hlasovať o zmluvách.
Uznesenie č. 173/2020
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:
Výsledky verejných obstarávaní na stavebné projekty:
-

Stavebné úpravy Požiarnej zbrojnice
Prašice, lávka cez potok a chodník pre peších na ulici Nemečkovská

Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/6/4
Hlasovanie:

za:

6 / Mgr. Marková, Detko, Šimon, Lacika
Ing. Michalka, Štefkovičová /
proti:
0
zdržal sa: 0

Schvaľuje:
-

Uzatvorenie zmluvy o dielo so spoločnosťou TOP Capital s.r.o., Urmince 555, 956 02 Urmince
na projekt Stavebné úpravy Požiarnej zbrojnice v celkovej výške 26 768,32 EUR
Uzatvorenie zmluvy o dielo so spoločnosťou TOP Capital s.r.o., Urmince 555, 956 02 Urmince
na projekt Prašice, lávka cez potok a chodník pre peších na ulici Nemečkovská

v celkovej výške 41 740,33 EUR
V tomto bode programu následne Ing. Bruchatá predložila poslancom na schválenie použitie finančných

prostriedkov z rezervného fondu v celkovej výške 61.500,00 EUR na úhradu nákladov na realizáciu
týchto investičných akcií:
1) Stavebné úpravy Požiarnej zbrojnice do výšky 16.500,00 EUR. Finančné prostriedky budú
vynaložené na investičný projekt: stavebné úpravy Požiarnej zbrojnice, 2. etapa a to
konkrétne na zateplenie budovy a úpravu fasády.
2) Realizácia nových stavieb – lávka cez potok a chodník pre peších na ulici Nemečkovská
do výšky 45.000,00 EUR.
Následne dala o bode programu starostka hlasovať:
Uznesenie č. 172/2020
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 61.500,00 EUR na
úhradu nákladov na realizáciu investičných akcií:
1) Stavebné úpravy Požiarnej zbrojnice do výšky 16.500,00 EUR. Finančné prostriedky budú
vynaložené na investičný projekt: stavebné úpravy Požiarnej zbrojnice, 2. etapa - zateplenie
budovy a úprava fasády.
2) Realizácia nových stavieb – lávka cez potok a chodník pre peších na ulici Nemečkovská
do výšky 45.000,00 EUR.
Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/6/4
Hlasovanie:

za:

6 / Mgr. Marková, Detko, Šimon, Lacika
Ing. Michalka, Štefkovičová /
proti:
0
zdržal sa: 0

K bodu č.7 Správy hlavnej kontrolórky obce
Ing. Hrubá, hlavná kontrolórka obce predložila poslancom na správy z kontrolnej činnosť:

-

1/2020 Kontrola zákonnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní
s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce za rok 2019 – inventarizácia majetku,
záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce k 31.12.2019
- 2/2020 Kontrola účtovných dokladov a dodržiavanie účtovných postupov v obci – interné
doklady za II. polrok 2019
- 3/2020 Kontrola aktuálnosti VZN, interných noriem a predpisov
- 4/2020 Kontrola financovania a stanovenie výšky finančných prostriedkov určených na
mzdy a prevádzku na dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia , zriadených na území obce
- 6/2020 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami obce za I. polrok 2020 –
plnenie rozpočtu k 30.6.2020
- 7/2020 Kontrola - úverová zadlženosť, stav a vývoj dlhu obce k 30.6.2020
Poslanci vzali správy na vedomie.
Uznesenie č. 174/2020
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 :

-

1/2020 Kontrola zákonnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní
s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce za rok 2019 – inventarizácia majetku,
záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce k 31.12.2019
2/2020 Kontrola účtovných dokladov a dodržiavanie účtovných postupov v obci – interné
doklady za II. polrok 2019
3/2020 Kontrola aktuálnosti VZN, interných noriem a predpisov
4/2020 Kontrola financovania a stanovenie výšky finančných prostriedkov určených na
mzdy a prevádzku na dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia , zriadených na území obce
6/2020 Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami obce za I. polrok 2020 –
plnenie rozpočtu k 30.6.2020
7/2020 Kontrola - úverová zadlženosť, stav a vývoj dlhu obce k 30.6.2020

Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/6/4
Hlasovanie:

za:

6 / Mgr. Marková, Detko, Šimon, Lacika
Ing. Michalka, Štefkovičová /
proti:
0
zdržal sa: 0

K bodu č.8 - Správa osobitnej komisie verejného záujmu
Ing. Michal predniesol poslancom správu osobitnej komisie verejného záujmu zo dňa 26.8.2020, kde
informoval poslancov, že komisia sa oboznámila s obsahom Oznámenia verejného funkcionára - starostky
obce Prašice o jej verejných funkciách a ďalších činnostiach, ktoré vykonáva , o jej majetkových pomeroch
a majetkových pomeroch jej manžela. Komisia jednohlasne doporučuje OZ schváliť túto správu. Starostka
dala následne hlasovať:
Uznesenie č. 175/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
schvaľuje :
-

správu osobitnej komisie verejného záujmu o „ Oznámení funkcií, činností a majetkových
pomerov Eriky Nemešovej, starostky obce a jej manžela Kolomana Nemeša

Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/6/4
Hlasovanie:

za:

6 / Mgr. Marková, Detko, Šimon, Lacika
Ing. Michalka, Štefkovičová /
proti:
0
zdržal sa: 0

K bodu č.9 - Rôzne - Vyhlásenia verejných obchodných súťaží na prenájom nebytových priestorov
a pozemkov v k.ú. Prašice
1.Starostka obce informovala poslancov u ukončení nájmu ATC Duchonka spoločnosťou LD RELAX s.r.o.
formou dohody a následne predniesla poslancom zámer prenájmu pozemkov – ATC Duchonka vo vlastníctve
obce spôsobom v zmysle § 9a/ods. 1 písm. a) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších . Jedná
sa „ATC Duchonka , nachádzajúci sa v kat. územie Prašice, okres Topoľčany, zapísaný na LV č. 1526“ .
Podmienky obchodnej verejnej súťaže tvoria prílohu k zápisnici. Starostka obce následne dala o návrhu
hlasovať:
Uznesenie č. 176/2020
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:
-

ukončenie nájmu ATC Duchonka spoločnosťou LD RELAX s.r.o. dohodou

Schvaľuje:
-

vyhlásenie zámeru prenájmu majetku obce „ATC Duchonka/príloha č.1/ nachádzajúci sa v
kat. územie Prašice, okres Topoľčany, zapísaný na LV č. 1526“

-

spôsob prenájmu majetku obce „ATC Duchonka nachádzajúci sa v kat. územie Prašice, okres
Topoľčany, zapísaný na LV č. 1526“ v zmysle § 9a) ods. 1 písm. a) zákona 138/1991 Zb. o
majetku obcí v znení neskorších predpisov
podmienky obchodnej verejnej súťaže /príloha k zápisnici/

Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/6/4
Hlasovanie:

za:

6 / Mgr. Marková, Detko, Šimon, Lacika
Ing. Michalka, Štefkovičová /
proti:
0
zdržal sa: 0

2. Starostka obce predniesla poslancom zámer prenájmu nehnuteľností vo vlastníctve obce spôsobom
v zmysle § 9a/ods. 1 písm. a) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších. Jedná sa o časť budovy
s.č. 209/198, na pozemku CKN parc. č. 3136, nachádzajúca sa v kat. územie Prašice, okres Topoľčany,
zapísanej na LV č. 1526. Najnižšia cena je navrhovaná v zmysle VZN č.3/2016 (§2 ods. 3 tohto VZN)
Podmienky obchodnej verejnej súťaže tvoria prílohu k zápisnici. Starostka obce následne dala o návrhu
hlasovať:
Uznesenie č. 177/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
Schvaľuje:

-

vyhlásenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku obce časť budovy s.č. 209/198, na pozemku
CKN parc. č. 3136, nachádzajúca sa v kat. územie Prašice, okres Topoľčany, zapísanej na LV č.
1526
spôsob prenájmu majetku obce časť budovy s.č. 209/198, na pozemku CKN parc. č. 3136,
nachádzajúca sa v kat. územie Prašice, okres Topoľčany, zapísanej na LV č. 1526 v zmysle §
9a) ods. 1 písm. a) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
podmienky obchodnej verejnej súťaže /príloha k zápisnici/

K bodu č.9 - 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 vlastníkov rekreačného chaty a uzatvorenie kúpnej
zmluvy pre Ing. Milana Gregora, rod. Gregora nar. 23.8.196 a manž. Ľubicu Gregorovú, rod. Podluckú, nar.
20.4.1961, obaja trvale bytom Streďanská 2536/43, 955 01 Topoľčany a to podľa registra CKN ako parc. č.
3888/8 trvalý trávny porast o výmere 19 979 m2, ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1
a podľa vypracovaného GP č. 48243337-097/2020 ide o novozakreslené parc. č. 3888/192 trvalý trávny
o výmere 51 m2, ktorú obec odpredáva za cenu 7 €/m2, čo predstavuje čiastku 357 €. Predmetný pozemok
tvorí priľahlý pozemok k pozemku vo vlastníctve nadobúdateľa a tento svojim umiestnením a využitím tvorí
nedeliteľný celok so stavbou hlavnou. Následne dala o návrhu starostka obce hlasovať.
Uznesenie č. 178/2020
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 rekreačného chaty a uzatvorenie kúpnej zmluvy pre Ing. Milana Gregora, rod. Gregora nar.
23.8.196 a manž. Ľubicu Gregorovú, rod. Podluckú, nar. 20.4.1961, obaja trvale bytom Streďanská 2536/43,
955 01 Topoľčany a to podľa registra CKN ako parc. č. 3888/8 trvalý trávny porast o výmere 19 979 m2,
ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 48243337-097/2020
ide o novozakreslené parc. č. 3888/192 trvalý trávny o výmere 51 m2, ktorú obec odpredáva za cenu 7 €/m2,
čo predstavuje čiastku 357 €. 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/: 7/6/5
Hlasovanie:

za:

6 / Mgr. Marková, Detko, Šimon, Lacika
Ing. Michalka, Štefkovičová /
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 vlastníkov rekreačného chaty a uzatvorenie kúpnej
zmluvy pre Jána Jakuba, rod. Jakuba, nar. 17.7.1954 a maž. Máriu Jakubovú, rod. Bartekovú, nar.
19.6.1954, obaja trvale bytom Dopravná 2069/1, 955 01 Topoľčany a to podľa registra CKN ako parc. č.
2582/35 trvalý trávny porast vo výmere 262 m2, ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1
a odpredáva ju za cenu 7 €/m2, čo predstavuje čiastku 1834 €. 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. 179/2020
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 rekreačného chaty a uzatvorenie kúpnej zmluvy pre Jána Jakuba, rod. Jakuba, nar.
17.7.1954 a maž. Máriu Jakubovú, rod. Bartekovú, nar. 19.6.1954, obaja trvale bytom Dopravná 2069/1, 955
01 Topoľčany a to podľa registra CKN ako parc. č. 2582/35 trvalý trávny porast vo výmere 262 m2, ktorej je
predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a odpredáva ju za cenu 7 €/m2, čo predstavuje čiastku
1834 €. 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/: 7/6/5
Hlasovanie:

za:

6 / Mgr. Marková, Detko, Šimon, Lacika
Ing. Michalka, Štefkovičová /
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 vlastníkov rekreačného chaty a uzatvorenie kúpnej
zmluvy pre Petra Starého, rod. Starého, nar. 25.8.1971 a manž. Annu Starú, rod. Denciovú, nar.
13.3.1972,obaja trvale bytom Bernoláková 2082/17, 955 01 Topoľčany a to podľa registra CKN ako parc. č.
3548/1 ostatná plocha vo výmere 50 495 m2, ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1
a podľa vypracovaného GP č. 48243337-102/2020 ide o novozakreslenú parc. č. 3548/338, ostatná plocha vo
výmere 658 m2, ktorú obec odpredáva za cenu 7 €/m2, čo predstavuje čiastku 4 606 €. 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. 180/2020

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 rekreačného chaty a uzatvorenie kúpnej zmluvy pre Petra Starého, rod. Starého, nar.
25.8.1971 a manž. Annu Starú, rod. Denciovú, nar. 13.3.1972,obaja trvale bytom Bernoláková 2082/17, 955
01 Topoľčany a to podľa registra CKN ako parc. č. 3548/1, ostatná plocha vo výmere 50 495 m2, ktorej je
predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 48243337-102/2020 ide
o novozakreslenú parc. č. 3548/338, ostatná plocha vo výmere 658 m2, ktorú obec odpredáva za cenu
7 €/m2, čo predstavuje čiastku 4 606 €. 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/: 7/6/5
Hlasovanie:

za:

6 / Mgr. Marková, Detko, Šimon, Lacika
Ing. Michalka, Štefkovičová /
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 rekreačného chaty a uzatvorenie kúpnej
zmluvy pre Juraja Arpáša, rod. Arpáša, nar. 11.10.1972 a manž. Martinu Arpášovú, rod. Lukačovičovú, nar.
14.9.1974, obaja trvale bytom Bojná 653, 956 01 Bojná a to podľa registra CKN ako parc. č. 3544/1 trvalý
trávnatý porast vo výmere 19 846 m2, ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa
vypracovaného GP č. 41313381-088/2020 ide o novozakreslenú parc. č. 3544/159 trvalý trávnatý porast vo
výmere 123 m2, ktorú obec odpredáva za cenu 7 €/m2, čo predstavuje čiastku 861 €. 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. 181/2020
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 rekreačného chaty a uzatvorenie kúpnej zmluvy pre Juraja Arpáša, rod. Arpáša, nar.
11.10.1972 a manž. Martinu Arpášovú, rod. Lukačovičovú, nar. 14.9.1974, obaja trvale bytom Bojná 653, 956
01 Bojná a to podľa registra CKN ako parc. č. 3544/1 trvalý trávnatý porast vo výmere 19 846 m2, ktorej je
predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 41313381-088/2020 ide
o novozakreslenú parc. č. 3544/159, trvalý trávnatý porast vo výmere 123 m2, ktorú obec odpredáva za cenu
7 €/m2, čo predstavuje čiastku 861 €. 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/: 7/6/5
Hlasovanie:

za:

6 / Mgr. Marková, Detko, Šimon, Lacika
Ing. Michalka, Štefkovičová /
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 vlastníkov rekreačného chaty a uzatvorenie kúpnej

zmluvy pre Ing. Štefana Kopeckého rod. Kopeckého, nar. 16.4.1948 manž. Gabrielu Kopeckú, rod.
Daňovú, nar. 10.10.1952, obaja trvale bytom Sedmikrásková 34, 955 01 Topoľčany a to podľa registra CKN
ako parc. č. 3888/8, trvalý trávny porast vo výmere 19 979 m2, ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom
v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 48243337-095/2020 ide o novozakreslenú parc. č. 3888/191,
trvalý trávny porast vo výmere 242 m2, ktorú obec odpredáva za cenu 7 €/m2, čo predstavuje čiastku 1694 €.
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. 182/2020
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 rekreačného chaty a uzatvorenie kúpnej zmluvy pre Ing. Štefana Kopeckého rod. Kopeckého,
nar. 16.4.1948 manž. Gabrielu Kopeckú, rod. Daňovú, nar. 10.10.1952, obaja trvale bytom Sedmikrásková
34, 955 01 Topoľčany a to podľa registra CKN ako parc. č. 3888/8, trvalý trávny porast vo výmere
19 979 m2, ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 48243337095/2020 ide o novozakreslenú parc. č. 3888/191, trvalý trávny porast vo výmere 242 m2, ktorú obec
odpredáva za cenu 7 €/m2, čo predstavuje čiastku 1694 €. 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/: 7/6/5
Hlasovanie:

za:

6 / Mgr. Marková, Detko, Šimon, Lacika
Ing. Michalka, Štefkovičová /
proti:
0
zdržal sa: 0

6. Starostka obce predložila poslancom návrh na predaj pozemkov v zmysle §-9a, ods.8 písm.b/zákona č.
138/91 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien pre vlastníkov rekreačného chaty a uzatvorenie kúpnej
zmluvy pre Ľubomíra Tunegu, rod. Tunegu, nar. 1.1.1965 a manž. Renátu Tunegovú, rod. Štefanicovú, nar.
18.5.1969 a to podľa registra CKN ako parc. č. 3888/8, trvalý trávny porast vo výmere 19 979 m2, parc.
3888/1 trvalý trávny porast vo výmere 8 617 m2 a parc. č. 3888/2 zastavaná plocha o výmere 2310 m2,
ktorých je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 48243337-086/2020
ide o novozakreslené parcele: parc. č. 3888/187, trvalý trávny porast vo výmere 21 m2, parc. č. 3888/189,
zastavaná plocha vo výmere 70 m2 a parc. č. 3888/190, trvalý trávny porast vo výmere 80 m2 ktoré obec
odpredáva za cenu 7 €/m2, čo predstavuje čiastku 1694 €. Predmetné pozemky tvoria 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. 183/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
Schvaľuje:
predaj pozemkov v zmysle §-9a, ods.8 písm.b/zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien
pre vlastníkov rekreačného chaty a uzatvorenie kúpnej zmluvy pre Ľubomíra Tunegu, rod. Tunegu, nar.
1.1.1965 a manž. Renátu Tunegovú, rod. Štefanicovú, nar. 18.5.1969 a to podľa registra CKN ako parc. č.
3888/8, trvalý trávny porast vo výmere 19 979 m2, parc. 3888/1 trvalý trávny porast vo výmere 8 617 m2
a parc. č. 3888/2 zastavaná plocha o výmere 2310 m2, ktorých je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele

1/1 a podľa vypracovaného GP č. 48243337-086/2020 ide o novozakreslené parc. č. 3888/187, trvalý trávny
porast vo výmere 21 m2, parc. č. 3888/189, zastavaná plocha vo výmere 70 m2 a parc. č. 3888/190, trvalý
trávny porast vo výmere 80 m2, ktoré obec odpredáva za cenu 7 €/m2, čo predstavuje čiastku 1694 €.
Predmetné pozemky tvoria priľahlý pozemok k pozemku vo vlastníctve nadobúdateľa a tento svojim
umiestnením a využitím tvorí nedeliteľný celok so stavbou hlavnou.

Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/6/5
Hlasovanie:

za:

6 / Mgr. Marková, Detko, Šimon, Lacika
Ing. Michalka, Štefkovičová /
proti:
0
zdržal sa: 0

7. Starostka obce predložila poslancom návrh na predaj pozemkov 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 Annu Zagrapanovú, rod. Makovú, nar. 25.7.1962, bytom Prašice 479, 956 22 Prašice a to podľa
registra CKN ako parc. č. 277/1, zastavaná plocha vo výmere 447 m2, ktorej je predávajúci výlučným
vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 48243337-080/2020 ide o novozakreslené parc. č.
277/4, zastavaná plocha vo výmere 71 m2 a parc.č. 277/5, zastavaná plocha vo výmere 26 m2, ktoré obec
odpredáva za cenu 7 €/m2, čo predstavuje čiastku 679 €. 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. 184/2020
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
Schvaľuje:
predaj pozemkov 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 Annu Zagrapanovú, rod. Makovú, nar.
25.7.1962, bytom Prašice 479, 956 22 Prašice a to podľa registra CKN ako parc. č. 277/1, zastavaná plocha
vo výmere 447 m2, ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č.
48243337-080/2020 ide o novozakreslené parc. č. 277/4,zastavaná plocha vo výmere 71 m2 a parc. č. 277/5,
zastavaná plocha vo výmere 26 m2, ktoré obec odpredáva za cenu 7 €/m2, čo predstavuje čiastku 679 €.
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/: 7/6/5
Hlasovanie:

za:

6 / Mgr. Marková, Detko, Šimon, Lacika
Ing. Michalka, Štefkovičová /
proti:
0
zdržal sa: 0

K bodu č.9 - Rôzne - Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nebytové priestory
Starostka obce predniesla poslancom návrh nájomnej zmluvy na základe vyhodnotenie Verejno-obchodnej
súťaže 1/2020 pre Jozefa Naštického , bytom Mládežnícka 453/4, 956 22 Prašice, IČO: 40361616 a to časť

administratívnej budovy súpisné č. 150 na pozemku CKN parc. č. 44/3, zastavané plochy a nádvoria o
výmere 29,59 m 2 , nachádzajúci sa v kat. územie Prašice, okres Topoľčany, zapísaný na LV č. 1526.
Poslanci k návrhu zmluvy nemali námietky. Starostka obce následne dala o návrhu hlasovať:
Uznesenie č. 185/2020
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 na „časť administratívnej budovy súpisné č. 150 na pozemku CKN parc. č.
44/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 29,59 m 2 , nachádzajúci sa v kat. územie Prašice,
okres Topoľčany, zapísaný na LV č. 1526“ pre Jozefa Naštického , bytom Mládežnícka 453/4,
956 22 Prašice, IČO: 40361616
Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/6/5
Hlasovanie:

za:

6 / Mgr. Marková, Detko, Šimon, Lacika
Ing. Michalka, Štefkovičová /
proti:
0
zdržal sa: 0

K bodu č.10 Diskusia a interpelácia poslancov

Mgr. Marková apelovala na zlý stav autobusovej zástavky na hornom konci ul. 1. mája ako aj
v iných častiach obce. Starostka obce odpovedala, že obec čaká na vyhlásenie výzvy a následne budú
tieto zástavky vymenené.
Mgr. Baluška sa spýtal, či je možne odkúpenie buniek v ATC a následný prenájom pozemku pod
týmito bunkami, kde poslanci nesúhlasili s takýmto riešením. Bunky je možné odkúpiť, ale odviesť
z ATC Duchonka.
K bodu č.11 Záver
Starostka obce poďakovala poslancom za účasť na 13. rokovaní OZ a rokovanie ukončila.

Ing. Katarína Bruchatá
prednostka obecného úradu

Erika Nemešová
starostka obce

Overovatelia zápisnice:
Mgr. Lýdia Marková

.............................................

Peter Detko

Zapisovateľ : Michal Glos

..............................................

