
 

 

Zápisnica  
 z 26. rokovania Obecného zastupiteľstva  Obce Prašice, konaného dňa 24.2.2022 

 

 

Prítomní poslanci a hostia podľa prezenčnej listiny  

Prítomní poslanci : Regína Štefkovičová, Peter Detko, Jozef Šimon, Mgr. Lýdia Marková, Ing. 

Mária Malinková, Ing. Jozef Michalka, Pavol Lacika 

 

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

 
Program: 

 

1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Rozpočtové opatrenia  

4. Správa hlavnej kontrolórky obce 

5. Vyhlásenie obchodných verejných súťaží na prenájom a predaj nehnuteľností v majetku obce 

6. Rôzne 

- Návrh zmlúv na obstarávanie prác a dodanie tovaru 

- Žiadosti o predaj pozemkov žiadateľom 

- Návrh na schválenie nájmu ATC Duchonka 

7. Diskusia a interpelácia poslancov 

8. Ukončenie zasadnutia 

 

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

 

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

Konštatovala, že  26. zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zúčastňujú 6 poslancov, takže obecné 

zastupiteľstvo je uznášania schopné.  

Starostka obce za overovateľov  zápisnice navrhla poslancov:  Ing. Mária  Malinková, Jozef Šimon 

Za zapisovateľa určila Michala Glosa 

Následne dala o návrhu hlasovať. 

 

Uznesenie č. 332/2022 

 

 

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

neskorších predpisov 

 

 

schvaľuje 

 

 

overovateľov  zápisnice poslancov:  Ing. Malinkovú,  Jozefa Šimona 

 

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

 

Hlasovanie:                                                  za:            6  / Detko, Lacika, Ing. Malinková,  

                                                                                             Šimon, Ing. Michalka, Mgr. Marková/   

                                                                     proti:        0 

 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

 



 

K bodu č.2  Schválenie programu zasadnutia 

 

Starostka navrhla, aby sa rokovanie  riadilo ďalej týmto programom: 

 

1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Rozpočtové opatrenia  

4. Správa hlavnej kontrolórky obce 

5. Vyhlásenie obchodných verejných súťaží na prenájom a predaj nehnuteľností v majetku obce 

6. Rôzne 

- Návrh zmlúv na obstarávanie prác a dodanie tovaru 

- Žiadosti o predaj pozemkov žiadateľom 

- Návrh na schválenie nájmu ATC Duchonka 

7. Diskusia a interpelácia poslancov 

8. Ukončenie zasadnutia 

 

 

Starostka vyzvala poslancov na  doplnenie programu 26. zasadnutia OZ. Poslanci nemali žiadne pripomienky  

a nedoplnili žiadny bod programu a  nenavrhli zmeny.  

Následne dala starostka obce o návrhu programu  hlasovať. 

 

Uznesenie č. 333/2022 

 

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

neskorších predpisov 

 

Schvaľuje:  

 

Program 26. rokovania  OZ nasledovne 

 

1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Rozpočtové opatrenia  

4. Správa hlavnej kontrolórky obce 

5. Vyhlásenie obchodných verejných súťaží na prenájom a predaj nehnuteľností v majetku obce 

6. Rôzne 

- Návrh zmlúv na obstarávanie prác a dodanie tovaru 

- Žiadosti o predaj pozemkov žiadateľom 

- Návrh na schválenie nájmu ATC Duchonka 

7. Diskusia a interpelácia poslancov 

8. Ukončenie zasadnutia 

 

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

 

Hlasovanie:                                                  za:            6  / Detko, Lacika, Ing. Malinková,  

                                                                                             Šimon, Ing. Michalka, Mgr. Marková/   

                                                                     proti:        0 

 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

K bodu č.3 Rozpočtové opatrenia  

 

Prednostka obce Ing. Bruchatá predložila poslancom rozpočtové opatrenia č. XIII/2021, XIV/2021, I/2022 

a II/2022. Informovala poslancov, že rozpočtové opatrenia č.  XIII/2021, XIV/2021 a  I/2022 schválila 

starostka v rámci svojich kompetencií. Rozpočtové opatrenie č.  II/2022 budú poslanci schvaľovať na 

dnešnom zasadnutí.  Jednotlivé opatrenia aj s podrobným popisom zmien boli poslancom zaslané 



 

elektronicky. Poslanci vzali  opatrenia č. XIII/2021, XIV/2021 a  I/2022 na vedomie. Starostka obce dala 

následne hlasovať o rozpočtovom opatreniach: 

 

Uznesenie č. 334/2022 

 

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: 

 

a) Rozpočtové opatrenie č. XIII/2021 

b) Rozpočtové opatrenie č. XIV/2021 

c) Rozpočtové opatrenie č. I/2022 

 

 

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

 

Hlasovanie:                                                  za:            6  / Detko, Lacika, Ing. Malinková,  

                                                                                             Šimon, Ing. Michalka, Mgr. Marková/   

                                                                     proti:        0 

 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

Uznesenie č. 335/2022 

 

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

neskorších predpisov 

 

Schvaľuje: 

 

rozpočtové opatrenie č. II/2022 s nasledovnými zmenami:



 

 

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. II/2022 - REKAPITULÁCIA   

      

prijaté k 24.02.2022      

PRÍJMY 

Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Rozpočtové 
opatrenie č.         

II/2022          Zvýšenie                   
+ 

Rozpočtové 
opatrenie č.      

II/2022       Zníženie                   
- 

ROZPOČET     po 
rozpočtovom 

opatrení                   
č. II/2022 

Bežné 1 815 525,00 1 819 100,00 11 435,00 5 700,00 1 824 835,00 

Kapitálové 0,00 0,00 7 000,00 0,00 7 000,00 

Finančné operácie 33 955,00 34 395,00 0,00 0,00 34 395,00 

Základná škola - bežné 64 365,00 64 745,00 430,00 3 550,00 61 625,00 

Základná škola - fin. oper. 125,00 125,00 3 860,00 105,00 3 880,00 

CELKOM 1 913 970,00 1 918 365,00 22 725,00 9 355,00 1 931 735,00 

     1 931 735,00 

      

      

VÝDAVKY 

Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Rozpočtové 
opatrenie č.         

II/2022          Zvýšenie                   
+ 

Rozpočtové 
opatrenie č.      

II/2022       Zníženie                   
- 

ROZPOČET     po 
rozpočtovom 

opatrení                   
č. II/2022 

Bežné 794 795,00 794 890,00 10 940,00 3 940,00 801 890,00 

Kapitálové 10 260,00 10 260,00 7 000,00 7 000,00 10 260,00 

Finančné operácie 84 520,00 84 520,00 0,00 0,00 84 520,00 

Základná škola - bežné 1 022 540,00 1 026 840,00 1 955,00 4 980,00 1 023 815,00 

Základná škola - kapitálové 1 855,00 1 855,00 0,00 0,00 1 855,00 



 

CELKOM 1 913 970,00 1 918 365,00 19 895,00 15 920,00 1 922 340,00 

     1 922 340,00 

      

Rozpočet po rozp. opatr. č. II/2022     

Príjmy 1 931 735,00     

Výdavky 1 922 340,00     

Rozdiel: 9 395,00 9 395,00    

    9 395,00       

      

Bežný rozpočet:       

Príjmy 1 886 460,00     

Výdavky 1 825 705,00     

Rozdiel: + prebytok 60 755,00     

      

Kapitálový rozpočet:       

Príjmy 7 000,00     

Výdavky 12 115,00     

Rozdiel: - schodok -5 115,00     

      

FO rozpočet:       

Príjmy 38 275,00     

Výdavky 84 520,00     

Rozdiel: - schodok -46 245,00     
 

 

 



 

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

 

Hlasovanie:                                                  za:            6  / Detko, Lacika, Ing. Malinková,  

                                                                                             Šimon, Ing. Michalka, Mgr. Marková/   

                                                                     proti:        0 

 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

K bodu č.4 -  Správa hlavnej kontrolórky obce 

 

Hlavná kontrolórka obce Ing.Hrubá predložila poslancom správu  o  kontrolnej činnosti za rok 2021. Správa 

bola poslancom zaslaná aj elektronicky.  Následne dala starostka  obce o návrhu hlasovať: 

 

Uznesenie č. 336/2022 

 

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 hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2021 

 

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

 

Hlasovanie:                                                  za:            7  / Detko, Lacika, Ing. Malinková, Šimon 

                                                                                             Šimon, Ing. Michalka, Mgr. Marková/   

                                                                     proti:        0 

 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

K bodu č.5 -  Vyhlásenie obchodných verejných súťaží na prenájom a predaj nehnuteľností v majetku obce 

 

1.Starostka obce  predložila návrh  na vyhlásenie  zámeru, spôsobu a podmienok prenájmu nehnuteľného 

majetku vo vlastníctve obce Prašice a to časť budovy Obecného úradu  /91,01 m2/ nachádzajúci sa v kat. 

územie Prašice, okres Topoľčany, zapísaný na LV č. 1526.  /s.č. 142 /.  Spôsob navrhuje použiť par. 9a odst. 1 

písm. a) zákona 138/1991  z.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Taktiež predkladá podmienky 

obchodnej verejnej súťaže, kde hlavným kritériom bude kvalita podnikateľského zámeru uchádzačov. Počas 

rokovania o tomto bode programu prišla poslankyňa Štefkovičová. Poslanci z návrhom súhlasili a starostka 

obce dala o návrhu hlasovať : 
 

Uznesenie č. 337/2022 

 

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

neskorších predpisov 

 

Schvaľuje: 

 

a/ zámer prenájmu nehnuteľného majetku obce Prašice a to časť budovy Obecného úradu  /91,01 m2/ 

nachádzajúci sa v kat. územie Prašice, okres Topoľčany, zapísaný na LV č. 1526.  /s.č. 142 / 

b/ spôsob prenájmu nehnuteľného majetku obce Prašice a to časť budovy Obecného úradu  /91,01 m2/ 

nachádzajúci sa v kat. územie Prašice, okres Topoľčany, zapísaný na LV č. 1526.  /s.č. 142 / 
v zmysle § 9a odst. 1 písm. a zákona 138/1991  z.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov vyhlásením 

obchodnej verejnej súťaže 

c/ podmienky prenájmu nehnuteľného majetku  obce Prašice a to časť budovy Obecného úradu  /91,01 m2/ 

nachádzajúci sa v kat. územie Prašice, okres Topoľčany, zapísaný na LV č. 1526.  /s.č. 142 / , kde hlavným 

kritériom bude kvalita podnikateľského zámeru uchádzačov. 



 

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

 

Hlasovanie:                                                  za:            7  / Detko, Lacika, Ing. Malinková, Šimon 

                                                                                             Štefkovičová, Ing. Michalka, Mgr. Marková/   

                                                                     proti:        0 

 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

2.Starostka obce  predložila návrh  na vyhlásenie  zámeru, spôsobu a podmienok prenájmu nehnuteľného 

majetku vo vlastníctve obce Prašice a to časť budovy Obecného úradu  /61,38 m2/ nachádzajúci sa v kat. 

územie Prašice, okres Topoľčany, zapísaný na LV č. 1526.  /s.č. 142 /.  Spôsob navrhuje použiť par. 9a odst. 1 

písm. a) zákona 138/1991  z.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Taktiež predkladá podmienky 

obchodnej verejnej súťaže, kde hlavným kritériom bude kvalita podnikateľského zámeru uchádzačov. Počas 

rokovania o tomto bode programu prišla poslankyňa Štefkovičová. Poslanci z návrhom súhlasili a starostka 

obce dala o návrhu hlasovať : 
 

Uznesenie č. 338/2022 

 

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

neskorších predpisov 

 

Schvaľuje: 

 

a/ zámer prenájmu nehnuteľného majetku obce Prašice a to časť budovy Obecného úradu  /61,38 m2/ 

nachádzajúci sa v kat. územie Prašice, okres Topoľčany, zapísaný na LV č. 1526.  /s.č. 142 / 

b/ spôsob prenájmu nehnuteľného majetku obce Prašice a to časť budovy Obecného úradu  /61,38 m2/ 

nachádzajúci sa v kat. územie Prašice, okres Topoľčany, zapísaný na LV č. 1526.  /s.č. 142 / 
v zmysle § 9a odst. 1 písm. a zákona 138/1991  z.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov vyhlásením 

obchodnej verejnej súťaže 

c/ podmienky prenájmu nehnuteľného majetku  obce Prašice a časť budovy Obecného úradu  /61,38 m2/ 

nachádzajúci sa v kat. územie Prašice, okres Topoľčany, zapísaný na LV č. 1526.  /s.č. 142 /, kde 

hlavným kritériom bude kvalita podnikateľského zámeru uchádzačov 

 

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

 

Hlasovanie:                                                  za:            7  / Detko, Lacika, Ing. Malinková, Šimon 

                                                                                             Štefkovičová, Ing. Michalka, Mgr. Marková/   

                                                                     proti:        0 

 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

3.Starostka obce  predložila návrh  na vyhlásenie  zámeru, spôsobu a podmienok prenájmu nehnuteľného 

majetku vo vlastníctve obce Prašice a to časť budovy Obecného úradu  /66,46 m2/ nachádzajúci sa v kat. 

územie Prašice, okres Topoľčany, zapísaný na LV č. 1526.  /s.č. 142 /.  Spôsob navrhuje použiť par. 9a odst. 1 

písm. a) zákona 138/1991  z.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Taktiež predkladá podmienky 

obchodnej verejnej súťaže, kde hlavným kritériom bude kvalita podnikateľského zámeru uchádzačov. Počas 

rokovania o tomto bode programu prišla poslankyňa Štefkovičová. Poslanci z návrhom súhlasili a starostka 

obce dala o návrhu hlasovať : 
 

Uznesenie č. 339/2022 

 

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

neskorších predpisov 

 

 

 

 



 

Schvaľuje: 

 

a/ zámer prenájmu nehnuteľného majetku obce Prašice a to časť budovy Obecného úradu  /66,46 m2/ 

nachádzajúci sa v kat. územie Prašice, okres Topoľčany, zapísaný na LV č. 1526.  /s.č. 142 / 

b/ spôsob prenájmu nehnuteľného majetku obce Prašice a to časť budovy Obecného úradu  /66,46 m2/ 

nachádzajúci sa v kat. územie Prašice, okres Topoľčany, zapísaný na LV č. 1526.  /s.č. 142 / 

v zmysle § 9a odst. 1 písm. a zákona 138/1991  z.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov vyhlásením 

obchodnej verejnej súťaže 

c/ podmienky prenájmu nehnuteľného majetku  obce Prašice a to časť budovy Obecného úradu  /66,46 m2/ 

nachádzajúci sa v kat. územie Prašice, okres Topoľčany, zapísaný na LV č. 1526.  /s.č. 142 /, kde hlavným 

kritériom bude kvalita podnikateľského zámeru uchádzačov 

 

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

 

Hlasovanie:                                                  za:            7  / Detko, Lacika, Ing. Malinková, Šimon 

                                                                                             Štefkovičová, Ing. Michalka, Mgr. Marková/   

                                                                     proti:        0 

 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

4.Starostka obce  predložila návrh  na vyhlásenie  zámeru, spôsobu a podmienok predaja nehnuteľného 

majetku vo vlastníctve obce Prašice a to penzión Fortunato súpisné č. 1117, nachádzajúci sa v kat. územie 

Prašice, okres Topoľčany, zapísaný na LV č. 1526 a priľahlú parcelu č. 2582/33 o výmere 1227 m2 v kat. 

území obce Prašice v zmysle GP č. 48243337-024/2022. Spôsob navrhuje použiť par. 9a odst. 1 písm. 

a) zákona 138/1991  z.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Taktiež predkladá podmienky 

obchodnej verejnej súťaže, kde hlavným kritériom bude kvalita podnikateľského zámeru uchádzačov. Počas 

rokovania o tomto bode programu prišla poslankyňa Štefkovičová. Poslanci z návrhom súhlasili a starostka 

obce dala o návrhu hlasovať : 
 

Uznesenie č. 340/2022 

 

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

neskorších predpisov 

 

Schvaľuje: 

 

a/ zámer predaja nehnuteľného majetku obce Prašice a to penzión Fortunato súpisné č. 1117, nachádzajúci sa 

v kat. územie Prašice, okres Topoľčany, zapísaný na LV č. 1526 a priľahlú parcelu č. 2582/33 o výmere 1227 

m2 v kat. území obce Prašice v zmysle GP č. 48243337-024/2022. 

b/ spôsob predaja nehnuteľného majetku obce Prašice a to penzión Fortunato súpisné č. 1117, nachádzajúci sa 

v kat. územie Prašice, okres Topoľčany, zapísaný na LV č. 1526 a priľahlú parcelu č. 2582/33 o výmere 1227 

m2 v kat. území obce Prašice podľa GP č. 48243337-024/2022 v zmysle § 9a odst. 1 písm. a zákona 138/1991  

z.z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov vyhlásením obchodnej verejnej súťaže 

c/ podmienky predaja nehnuteľného majetku  obce Prašice a to penzión Fortunato súpisné č. 1117, 

nachádzajúci sa v kat. územie Prašice, okres Topoľčany, zapísaný na LV č. 1526 a priľahlú parcelu č. 2582/33 

o výmere 1227 m2 v kat. území obce Prašice v zmysle GP č. 48243337-024/2022, kde hlavným kritériom 

bude kvalita podnikateľského zámeru uchádzačov 

 

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

 

Hlasovanie:                                                  za:            7  / Detko, Lacika, Ing. Malinková, Šimon 

                                                                                             Štefkovičová, Ing. Michalka, Mgr. Marková/   

                                                                     proti:        0 

 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

 



 

K bodu č.6 -  Rôzne - Návrh zmlúv na obstarávanie prác a dodanie tovaru 

 

1. Starostka obce, Erika Nemešová predložila poslancom zmluvu o dielo so spoločnosťou  TOP-in, s.r.o., 

Gorkého 2019, 955 01 Topoľčany.  Jedná sa o investičnú akciu „ Prašice, autobusové zastávky“ v sume 

25 704,52 EUR . Následne starostka  dala o návrhu hlasovať : 

 

Uznesenie č. 341/2022 

 

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 dielo so spoločnosťou  TOP-in, s.r.o., Gorkého 2019, 955 01 Topoľčany.  Jedná sa 

o investičnú akciu „ Prašice, autobusové zastávky“ v sume 25 704,52 EUR . 

 

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

 

Hlasovanie:                                                  za:            7  / Detko, Lacika, Ing. Malinková, Šimon 

                                                                                             Štefkovičová, Ing. Michalka, Mgr. Marková/   

                                                                     proti:        0 

 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

2. Starostka obce, Erika Nemešová predložila poslancom kúpnu zmluvu so spoločnosťou  Datalan s.r.o. 

Krasovského 14, 851 01 Bratislava.  Jedná sa o nákup v rámci projektu  „ Vybavenie pre Základnu školu v 

Prašiciach“ - IKT v sume 25 438,61 EUR . Následne starostka  dala o návrhu hlasovať : 

 

Uznesenie č. 342/2022 

 

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

neskorších predpisov 

 
schvaľuje: 

 

- kúpnu zmluvu so spoločnosťou  Datalan s.r.o. Krasovského 14, 851 01 Bratislava.  Jedná sa 

o nákup v rámci projektu  „ Vybavenie pre Základnú školu v Prašiciach“ - IKT v sume  

25 438,61 EUR . 

 

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

 

Hlasovanie:                                                  za:            7  / Detko, Lacika, Ing. Malinková, Šimon 

                                                                                             Štefkovičová, Ing. Michalka, Mgr. Marková/   

                                                                     proti:        0 

 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

 

K bodu č.6 -  Rôzne - Žiadosti o predaj pozemkov žiadateľom 

 

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 a doplnkov pre vlastníkov rekreačného zariadenia a uzatvorenie 

kúpnej zmluvy  pre CK Slniečko spol. s.r.o., Palackého 88/8, 911 01 Trenčín a to  podľa registra CKN ako 

parc. č. 3553/1 t.t.p. vo výmere 198 297 m2 a par. č. 3553/5 t.t.p. vo výmere 3651 m2, ktorých je predávajúci 

výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 48243337-001/2022 ide o novozakreslené 

parc. č. 3553/54 t.t.p.  vo výmere 611 m2  a parc. č. 3553/55 t.t.p.  vo výmere 260 m2, ktoré obec  odpredáva  

za cenu v zmysle znaleckého posudku č. 35/2022, čo predstavuje čiastku  10 700,00 €. 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. 343/2022 

 

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 a 

doplnkov a uzatvorenie kúpnej zmluvy  pre vlastníkov rekreačného zariadenia CK Slniečko spol. s.r.o., 

Palackého 88/8, 911 01 Trenčín a to  podľa registra CKN ako parc. č. 3553/1 t.t.p. vo výmere 198 297 m2 

a par. č. 3553/5 t.t.p. vo výmere 3651 m2, ktorých je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa 

vypracovaného GP č. 48243337-001/2022 ide o novozakreslené parc. č. 3553/54 t.t.p.  vo výmere 611 m2  a 

parc. č. 3553/55 t.t.p.  vo výmere 260 m2, ktoré obec  odpredáva  za cenu v zmysle znaleckého posudku č. 

35/2022, čo predstavuje čiastku  10 700,00 €. 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/: 7/7/5 

 

Hlasovanie:                                                  za:            7  / Detko, Lacika, Ing. Malinková, Šimon 

                                                                                             Štefkovičová, Ing. Michalka, Mgr. Marková/   

                                                                     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 a doplnkov a uzatvorenie kúpnej zmluvy  pre Jozefa 

Štefkoviča, rod. Štefkoviča, nar. 8.12.1968 a manž.  Tatianu Štefkovičovú, rod Grežďovú, nar. 17.5.1975,   

trvale bytom 1.mája 75, 956 22 Prašice a to  podľa registra CKN ako parc. č. 3548/1 ost. plocha vo výmere 

47221 m2, ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 48243337-

133/2021 ide o novozakreslenú parc. č. 3548/349 ost. plocha  vo výmere 301 m2, ktorú obec  odpredáva  za 

cenu v zmysle znaleckého posudku č. 75/2022, čo predstavuje čiastku 3693 €. Predmetný pozemok tvorí 

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

nedeliteľný celok so stavbou hlavnou.  Následne dala starostka  obce o návrhu hlasovať: 

 

 

Uznesenie č. 344/2022 

 

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 

a doplnkov pre vlastníkov reštauračného zariadenia a uzatvorenie kúpnej zmluvy  pre Jozefa Štefkoviča, rod. 

Štefkoviča, nar. 8.12.1968 a manž.  Tatianu Štefkovičovú, rod Grežďovú, nar. 17.5.1975,   trvale bytom 

1.mája 75, 956 22 Prašice a to  podľa registra CKN ako parc. č. 3548/1 ost. plocha vo výmere 47221 m2, 

ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 48243337-133/2021 

ide o novozakreslenú parc. č. 3548/349 ost. plocha  vo výmere 301 m2, ktorú obec  odpredáva  za cenu 

v zmysle znaleckého posudku č. 75/2022, čo predstavuje čiastku 3693 €. 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/: 7/7/5 



 

 

 

Hlasovanie:                                                  za:            7  / Detko, Lacika, Ing. Malinková, Šimon 

                                                                                             Štefkovičová, Ing. Michalka, Mgr. Marková/   

                                                                     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 Evu Majeskú, rod. Štefkovičovú, nar. 5.2.1962, trvale bytom D. Jurkoviča 2366/10, 955 01 

Topoľčany a to  podľa registra CKN ako parc. č. 3888/1 t.t.p. vo výmere 8326 m2 a par. č. 3888/2 zast. plocha 

a nádvorie vo výmere 1133 m2, ktorých je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa 

vypracovaného GP č. 48243337-154/2021 ide o novozakreslené parc. č. 3888/200 t.t.p.  vo výmere 166 m2  a 

parc. č. 3888/201  zast. plocha a nádvorie vo výmere 210 m2, ktoré obec  odpredáva  za cenu v zmysle 

znaleckého posudku č. 74/2022, čo predstavuje čiastku  4 610,00 €. 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. 345/2022 

 

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 Evu Majeskú, rod. Štefkovičovú, nar. 

5.2.1962, trvale bytom D.Jurkoviča 2366/10, 955 01 Topoľčany a to  podľa registra CKN ako parc. č. 3888/1 

t.t.p. vo výmere 8326 m2 a par. č. 3888/2 zast. plocha a nádvorie vo výmere 1133 m2, ktorých je predávajúci 

výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 48243337-154/2021 ide o novozakreslené 

parc. č. 3888/200 t.t.p.  vo výmere 166 m2  a parc. č. 3888/201  zast. plocha a nádvorie vo výmere 210 m2, 

ktoré obec  odpredáva  za cenu v zmysle znaleckého posudku č. 74/2022, čo predstavuje čiastku  4 610,00 €. 

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/: 7/7/5 

 

 

Hlasovanie:                                                  za:            7  / Detko, Lacika, Ing. Malinková, Šimon 

                                                                                             Štefkovičová, Ing. Michalka, Mgr. Marková/   

                                                                     proti:        0 

 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

4. Starostka obce predložila poslancom žiadosť Bize Františka, bytom Lučenec - Opátová, A.S. Jegorova 

205/6,  Černeka Dušana, Topoľčany, Bernolákova 2082 a Pokusa Stanislava, Prievidza – Prievidza II. Píly, B. 

Bjornsova 138/7 o odkúpenie pozemku – okolie rekreačných chát časť z parc. č. 3548/1 v k.ú. Prašice podľa 

návrhu geometrického plánu. Tieto pozemky sú  priľahlé k pozemkom vo vlastníctve žiadateľov. Poslanci 

vzali žiadosť na vedomie. Následne dala starostka  obce o návrhu hlasovať: 

 

Uznesenie č. 346/2022 

 

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 : 

 

 žiadosť Bize Františka, Lúčenec – Opátová, A.S. Jegorova 205/6, Černeka Dušana, Topoľčany, Bernoláková 

2082  a Pokusa Stanislava, Prievidza – Prievidza II. Píly. B. Bjornsona 138/7 o odkúpenie pozemku – okolie 

rekreačných chát časť parc. č. 3548/1 v k.ú. Prašice podľa návrhu geometrického plánu.  Tieto pozemky sú  

priľahlé k  pozemkom vo vlastníctve  žiadateľov. 

 

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

 

 

Hlasovanie:                                                  za:            7  / Detko, Lacika, Ing. Malinková, Šimon, 

                                                                                             Štefkovičová, Ing. Michalka, Mgr. Marková/   

                                                                     proti:        0 

 

                                                                     zdržal sa:  0 

 
5. Starostka obce predložila poslancom žiadosť  Zuzany Klobučníkovej, bytom Prašice, Partizánska 506/16 

o odkúpenie pozemku – okolie rodinného domu a prístupová komunikácia z parc. č. 249 v k.ú. Prašice 

zapísanej na LV obce Prašice č. 1526 o rozlohe cca 164 m2. Tento pozemok je priľahlým  pozemkom 

k pozemku vo vlastníctve žiadateľa. Poslanci vzali žiadosť na vedomie. Následne dala starostka  obce 

o návrhu hlasovať: 

 

Uznesenie č. 347/2022 

 

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 : 

 

- žiadosť  Zuzany Klobučníkovej, bytom Prašice, Partizánska 506/16  o odkúpenie pozemku – okolie 

rodinného domu a prístupová komunikácia z  parc. č. 249 v k.ú. Prašice vo vlastníctve obce na LV č. 1526 

o rozlohe cca 164 m2. Tento pozemok je priľahlým  pozemkom k pozemku žiadateľa 

 

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

 

 

Hlasovanie:                                                  za:            7  / Detko, Lacika, Ing. Malinková, Šimon 

                                                                                             Štefkovičová, Ing. Michalka, Mgr. Marková/   

                                                                     proti:        0 

 

                                                                     zdržal sa:  0 

 
K bodu č. 6 -  Rôzne – Návrh na schválenie nájmu ATC Duchonka 

 
Starostka obce predložila poslancom žiadosť Miroslava Slezáka o schválenie nájmu ATC Duchonka pre rok 

2022. Navrhuje zostať pri sume 3000 EUR ako v roku 2021.  V žiadosti popisuje realizované aktivity v roku 

2021 a taktiež plány do budúcna. Poslanci navrhli pozvať p. Slezáka na stretnutie ohľadne jeho aktivít 

a plánov v roku 2022 v ATC Duchonka. Taktiež na rokovaní nájsť spôsob financovania aktivít v ATC 

Duchonka, ktorý je majetkom obce Prašice. V tomto bode ešte poslanci diskutovali o hnuteľnom majetku 

obce v ATC Duchonka, kde navrhli do konca marca urobiť komplet fyzickú inventarizáciu. Z výškou nájmu 

3000 EUR poslanci súhlasili. Následne dala starostka  obce  o návrhoch hlasovať: 

 

 

 

 



 

Uznesenie č. 348/2022 

 

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

neskorších predpisov 

 

 

 

 

schvaľuje : 

 

- výšku nájmu za prenájom ATC Duchonka pre rok 2022 vo výške 3000 EUR 

 

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

 

Hlasovanie:                                                  za:            7  / Detko, Lacika, Ing. Malinková, Šimon, 

                                                                                             Štefkovičová, Ing. Michalka, Mgr. Marková/   

                                                                     proti:        0 

 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

Uznesenie č. 349/2022 

 

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

neskorších predpisov 

 

ukladá: 

 

- vykonať fyzickú inventarizáciu hnuteľného a nehnuteľného majetku obce v ATC DUCHONKA 

 

Termín: 31.3.2022 

Zodpovední: Miková, Novotný 

 

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

 

Hlasovanie:                                                  za:            7  / Detko, Lacika, Ing. Malinková, Šimon 

                                                                                             Štefkovičová, Ing. Michalka, Mgr. Marková/   

                                                                     proti:        0 

 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

K bodu č. 6 -  Rôzne – Žiadosť PZ Brezina o finančnú výpomoc  

 
Starostka obce predložila poslancom žiadosť PZ Brezina o poskytnutie dotácie vo výške 1000 EUR.. 

Finančné prostriedky z dotácie budú využite na výdavky pri príležitosti 70. výročia založenia PZ Brezina 

a organizovanie podujatia  - Deň detí v obci.  Následne dala starostka  obce  o návrhoch hlasovať: 

 

Uznesenie č. 350/2022 

 

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

neskorších predpisov 

 

schvaľuje : 

 

- poskytnutie dotácie vo výške 1000 EUR. PZ Brezina Prašice, kde finančné prostriedky z dotácie budú 

využite na výdavky pri príležitosti 70. výročia založenia PZ Brezina a konania Dňa detí v obci. 

 

 



 

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

 

Hlasovanie:                                                  za:            7  / Detko, Lacika, Ing. Malinková, Šimon 

                                                                                             Štefkovičová, Ing. Michalka, Mgr. Marková/   

                                                                     proti:        0 

 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

 

K bodu č.7  Diskusia a interpelácia poslancov 

 
Poslankyňa Mgr. Marková sa spýtala aký je predpoklad budovania kanalizácie na ulici 1.mája, kde starostka 

odpovedala, že aktuálne výzvy nie sú pre našu obec, nakoľko obec nie  je v súčasnosti v oprávnených 

aglomeráciách, je však predpoklad, že sa to  v najbližšom období zmení. Taktiež sa spýtala na opravu 

chodníka na ulici 1.mája horný koniec. Starostka odpovedala, že sa pripravujú podklady na dočasné úpravy 

a po odsúhlasení obecným zastupiteľstvom budú aj realizované. P. Marková apelovala aby obec dala odstrániť 

plechovú autobusovú zastávku na ulici 1. mája, nakoľko je veľmi stará a poškodená.  Taktiež sa spýtala akou 

sumou prispieva obec na obedy pre občanov obce. Starostka odpovedala, že výška príspevku sa určuje na 

základe výšky poberaného dôchodku. 

 

 

K bodu č.8 Záver 
 

Starostka obce  poďakovala poslancom za účasť na 26. rokovaní OZ a  rokovanie ukončila. 

 

 

 

 

 

 

 

       Ing. Katarína Bruchatá                                                                           Erika Nemešová 

    prednostka obecného úradu                                                                        starostka  obce 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

Jozef  Šimon                                                                                   .............................................. 

 

 

 

 

 

Zapisovateľ : Michal Glos 


