
 

 

Zápisnica  
 z 28. rokovania Obecného zastupiteľstva  Obce Prašice, konaného dňa 26.5.2022 

 

 

Prítomní poslanci a hostia podľa prezenčnej listiny  

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

Mária Malinková, Ing. Jozef Michalka 

Ospravedlnení poslanci: 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 audítora 

5. Správa hlavnej kontrolórky obce 

6. Správa osobitnej komisie verejného záujmu 

7. Vyhlásenie spôsobu, zámeru a podmienok predaja nehnuteľného majetku obce 

8. Návrh na vznik členstva obce Prašice v Nitrianskej organizácii cestovného ruchu 

9. Rôzne 

- Návrh organizačného zabezpečenia  osláv 777. výročia prevej písomnej zmienky 

- Žiadosti o predaj pozemkov žiadateľom 

- Návrh na zrušenie vecného bremena v KN 

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  28. zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zúčastňuje 5 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. 370/2022 

 

 

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. Mária Malinková, Jozef Šimon  

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

 

Hlasovanie:                                                  za:            5  / Detko, Štefkovičová, Ing. Malinková,  

                                                                                             Šimon, 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 audítora 

5. Správa hlavnej kontrolórky obce 

6. Správa osobitnej komisie verejného záujmu 

7. Vyhlásenie spôsobu, zámeru a podmienok predaja nehnuteľného majetku obce 

8. Návrh na vznik členstva obce Prašice v Nitrianskej organizácii cestovného ruchu 

9. Rôzne 

- Návrh organizačného zabezpečenia  osláv 777. výročia prevej písomnej zmienky 

- Žiadosti o predaj pozemkov žiadateľom 

- Návrh na zrušenie vecného bremena v KN 

10. Diskusia a interpelácia poslancov 

11. Ukončenie zasadnutia 

 

 

Starostka vyzvala poslancov na  doplnenie programu 28. zasadnutia OZ. Poslanci nemali žiadne pripomienky  

a nedoplnili žiadny bod programu a  nenavrhli zmeny.  

Následne dala starostka obce o návrhu programu  hlasovať. 

 

Uznesenie č. 371/2022 

 

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

neskorších predpisov 

 

Schvaľuje:  

 

Program 28. rokovania  OZ nasledovne: 

 

1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Rozpočtové opatrenia 

4. Správa audítora 

5. Správa hlavnej kontrolórky obce 

6. Správa osobitnej komisie verejného záujmu 

7. Vyhlásenie spôsobu, zámeru a podmienok predaja nehnuteľného majetku obce 

8. Návrh na vznik členstva obce Prašice v Nitrianskej organizácii cestovného ruchu 

9. Rôzne 

- Návrh organizačného zabezpečenia  osláv 777. výročia prevej písomnej zmienky 

- Žiadosti o predaj pozemkov žiadateľom 

- Návrh na zrušenie vecného bremena v KN 

10. Diskusia a interpelácia poslancov 

11. Ukončenie zasadnutia 

 

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

 

Hlasovanie:                                                  za:            5  / Detko, Štefkovičová, Ing. Malinková,  

                                                                                             Šimon, Mgr. Marková/   

                                                                     proti:        0 

 

                                                                     zdržal sa:  0 



 

K bodu č.3 Rozpočtové opatrenia  

 

Ing. Hrubá predložila poslancom rozpočtové opatrenia č. V/2022 a VI/2022. Informovala poslancov, že 

rozpočtové opatrenie č. V/2022 schválila starostka v rámci svojich kompetencií. Rozpočtové opatrenie 

č.  VI/2022 budú poslanci schvaľovať na dnešnom zasadnutí.  Jednotlivé opatrenia aj s podrobným popisom 

zmien boli poslancom zaslané elektronicky. Poslanci vzali  opatrenia č. V/2022 na vedomie. Starostka obce 

dala následne hlasovať o rozpočtovom opatreniach: 

 

Uznesenie č. 372/2022 

 

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: 

 

Rozpočtové opatrenie č. V/2022 

 

 

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

 

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

                                                                                             Šimon, Mgr. Marková/   

                                                                     proti:        0 

 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 373/2022 

 

 

 

 

 

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. VI/2022 s nasledovnými zmenami:



 

 

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. VI/2022 - REKAPITULÁCIA   

      

prijaté k 26.05.2022      

PRÍJMY 

Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Rozpočtové 
opatrenie č.         

VI/2022          
Zvýšenie                   + 

Rozpočtové 
opatrenie č.      

VI/2022       
Zníženie                   

- 

ROZPOČET     po 
rozpočtovom 

opatrení                   
č. VI/2022 

Bežné 1 815 525,00 1 870 375,00 125,00 7 345,00 1 863 155,00 

Kapitálové 0,00 362 005,00 10 400,00 0,00 372 405,00 

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

Základná škola - bežné 64 365,00 61 625,00 0,00 0,00 61 625,00 

Základná škola - fin. oper. 125,00 20,00 0,00 0,00 20,00 

CELKOM 1 913 970,00 2 328 420,00 10 525,00 7 345,00 2 331 600,00 

     2 331 600,00 

      

      

VÝDAVKY 

Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Rozpočtové 
opatrenie č.         

VI/2022          
Zvýšenie                   + 

Rozpočtové 
opatrenie č.      

VI/2022       
Zníženie                   

- 

ROZPOČET     po 
rozpočtovom 

opatrení                   
č. VI/2022 

Bežné 794 795,00 814 895,00 14 730,00 6 200,00 823 425,00 

Kapitálové 10 260,00 18 645,00 25 440,00 0,00 44 085,00 

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

Základná škola - bežné 1 022 540,00 1 052 885,00 3 025,00 3 225,00 1 052 685,00 

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



 

CELKOM 1 913 970,00 1 972 800,00 43 195,00 9 425,00 2 006 570,00 

     2 006 570,00 

      

Rozpočet po rozp. opatr. č. VI/2022     

Príjmy 2 331 600,00     

Výdavky 2 006 570,00     

Rozdiel: 325 030,00 325 030,00    

    325 030,00       

      

Bežný rozpočet:       

Príjmy 1 924 780,00     

Výdavky 1 876 110,00     

Rozdiel: + prebytok 48 670,00     

      

Kapitálový rozpočet:       

Príjmy 372 405,00     

Výdavky 45 940,00     

Rozdiel: + prebytok 326 465,00     

      

FO rozpočet:       

Príjmy 34 415,00     

Výdavky 84 520,00     

Rozdiel: - schodok -50 105,00     



 

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

 

Hlasovanie:                                                  za:            5     / Detko, Štefkovičová, Ing. Malinková,  

                                                                                             Šimon, Mgr. Marková/   

                                                                     proti:        0 

 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

 

K bodu č.4 -  Správa audítora 

 

Starostka obce predložila poslancom správu  nezávislého audítora účtovnej závierky za rok 2021. Nezávislý 

audítor konštatoval , že obec Prašice konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách. 

Počas tohto bodu rokovanie prišiel na zasadnutie poslanec Ing. Michalka.  Následne dala starostka  obce 

o návrhu hlasovať: 

 

Uznesenie č. 374/2022 

 

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 nezávislého audítora individuálnej účtovnej závierky za rok 2021 

 

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

 

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

                                                                                             Šimon, Ing. Michalka, Mgr. Marková/   

                                                                     proti:        0 

 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

K bodu č.5 -  Správa hlavnej kontrolórky obce 

 

Hlavná kontrolórka obce Ing. Hrubá predložila poslancom správy z kontrolnej činnosti. V správe č.2/2022 – 

kontrola plnenia opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a príčin pri kontrole hlavnou kontrolórkou za 

predchádzajúce obdobie neboli zistené nedostatky. V predloženej správe č. 4/2022  - kontrola hospodárenia na 

kapitole 4.05 – správa a údržba pozemných komunikácií za rok 2021.Správy boli poslancom zaslané aj 

elektronicky.  Následne dala starostka  obce o návrhu hlasovať: 

 

Uznesenie č. 375/2022 

 

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 č.2/2022 – kontrola plnenia opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a príčin pri 

kontrole hlavnou kontrolórkou 

- správu č. 4/2022  - kontrola hospodárenia na kapitole 4.05 – správa a údržba pozemných 

komunikácií za rok 2021 

 

 

 

 

 



 

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

 

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

                                                                                             Šimon, Ing. Michalka, Mgr. Marková/   

                                                                     proti:        0 

 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

K bodu č.6  -  Správa osobitnej komisie verejného záujmu 

 

Ing. Michalka predniesol poslancom správu osobitnej komisie verejného záujmu zo dňa 26.5.2022, 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. 376/2022 

 

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  / Detko, Štefkovičová, Ing. Malinková,  

                                                                                             Šimon, Ing. Michalka, Mgr. Marková/   

                                                                     proti:        0 

 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

K bodu č.7 -  Vyhlásenie spôsobu, zámeru a podmienok predaja nehnuteľného majetku obce 

 

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

vo vlastníctve obce Prašice a to pozemok parcela č. 2582/83 o výmere 13 662 m2 v kat. území obce Prašice. 

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 výška 

predloženej kúpnej ceny. Poslanci z návrhom súhlasili a starostka obce dala o návrhu hlasovať : 
 

Uznesenie č. 377/2022 

 

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 pozemok parcela č. 2582/83 o výmere 13 662 m2 

v kat. území obce Prašice. 

 

b/ spôsob predaja nehnuteľného majetku obce a to pozemok parcela č. 2582/83 o výmere 13 662 m2 v kat. 

území obce Prašice 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 pozemok parcela č. 2582/83 o výmere 13 662 

m2 v kat. území obce Prašice, kde hlavným kritériom bude výška predloženej kúpnej ceny 

 

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

 

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

                                                                                             Šimon, Ing. Michalka, Mgr. Marková/   

                                                                     proti:        0 

 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

K bodu č.8 -  Návrh na vznik členstva obce Prašice v Nitrianskej organizácii cestovného ruchu 

 

Starostka obce  predložila návrh  na vznik členstva obce Prašice v Nitrianskej organizácii cestovného ruchu. 

Dôvodom je pripravovaná spolupráca na tvorbe projektov v rámci cestovného ruchu v RO Duchonka.  

Poslanci z návrhom súhlasili a starostka obce dala o návrhu hlasovať : 
 

Uznesenie č. 378/2022 

 

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

neskorších predpisov 

 

 

Prerokovalo: 

 

Návrh na vznik členstva obce Prašice v nitrianskej organizácii cestovného ruchu 

 

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

 

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

                                                                                             Šimon, Ing. Michalka, Mgr. Marková/   

                                                                     proti:        0 

 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

Uznesenie č. 379/2022 

 

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

neskorších predpisov 

 

 

schvaľuje: 

 

a) členstvo obce Prašice v Nitrianskej organizácii cestovného ruchu 

b) členský príspevok obce Prašice do Nitrianskej organizácie  cestovného ruchu na rok 2022 vo výške 

400€ 

c) Eriku Nemešovú, starostku obce ako zástupcu obce Prašice v Nitrianskej organizácii cestovného 

ruchu 

 

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

 

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

                                                                                             Šimon, Ing. Michalka, Mgr. Marková/   

                                                                     proti:        0 

 

                                                                     zdržal sa:  0 

 



 

Uznesenie č. 380/2022 

 

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

neskorších predpisov 

 

 

súhlasí: 

 

s platnými stanovami Nitrianskej organizácie cestovného ruchu 

 

 

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

 

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

                                                                                             Šimon, Ing. Michalka, Mgr. Marková/   

                                                                     proti:        0 

 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

Uznesenie č. 381/2022 

 

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

neskorších predpisov 

 

 

splnomocňuje: 

 

a) Starostku obce Prašice na podanie žiadosti o členstvo v Nitrianskej organizácii pre cestovný ruch 

b) Starostku obce Prašice na  podpísanie všetkých právnych dokumentov potrebných na vznik členstva 

obce Prašice v Nitrianskej organizácii cestovného ruchu 

 

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

 

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

                                                                                             Šimon, Ing. Michalka, Mgr. Marková/   

                                                                     proti:        0 

 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

K bodu č.9-  Rôzne  

 Návrh organizačného zabezpečenia  osláv 777. výročia prevej písomnej zmienky 

 

Starostka obce  predložila poslancov návrh organizačného zabezpečenia  osláv 777. výročia prvej písomnej 

zmienky o obci Prašice, ktoré sa bude konať v dňoch 4. a 5. júna 2022  v spolupráci s Poľovníckym 

združením Brezina Prašice, ktoré  si pripomína 70. výročie poľovníctva v Prašiciach. Zároveň informovala, že 

sobota bude patriť deťom, na futbalovom ihrisku sa budú konať oslavy Dňa detí. Starostka obce pozvala 

poslancov na tieto oslavy.  Poslanci návrh vzali na vedomie a starostka obce dala o návrhu hlasovať : 

 

Uznesenie č. 382/2022 

 

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: 

 

organizačné zabezpečenie osláv 777. výročia prevej písomnej zmienky obce Prašice, ktoré sa bude konať  

4. a 5. júna 2022 

 

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

 

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

                                                                                             Šimon, Ing. Michalka, Mgr. Marková/   

                                                                     proti:        0 

 

                                                                     zdržal sa:  0 

K bodu č.9 -  Rôzne - Žiadosti o predaj pozemkov žiadateľom 

 

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 a doplnkov a uzatvorenie kúpnej zmluvy  pre Vladimíra 

Kasana, rod. Kasana, nar. 25.8.1973,   trvale bytom Sulovce 265 a to  podľa registra CKN ako parc. č. 3544/1 

t.t.p. vo výmere 18 883 m2 a parc. č. 3541/1 t.t.p. vo výmere 6 973 m2 , ktorých je predávajúci výlučným 

vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 31-3/2022 ide o novozakreslenú parc. č. 3544/143 

t.t.p. vo výmere 311 m2, ktorú obec  odpredáva  za cenu v zmysle znaleckého posudku, čo predstavuje čiastku 

3852 €. 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 hlasovať: 

 

Uznesenie č. 383/2022 

 

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 Vladimíra Kasana, rod. Kasana, nar. 25.8.1973,   trvale bytom 

Sulovce 265 a to  podľa registra CKN ako parc. č. 3544/1 t.t.p. vo výmere 18 883 m2 a parc. č. 3541/1 t.t.p. 

vo výmere 6 973 m2 , ktorých je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP 

č. 31-3/2022 ide o novozakreslenú parc. č. 3544/143 t.t.p. vo výmere 311 m2, ktorú obec  odpredáva  za cenu 

v zmysle znaleckého posudku, čo predstavuje čiastku 3852 €. Predmetný pozemok tvorí priľahlý pozemok k 

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

stavbou hlavnou 

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

 

Hlasovanie:                                                  za:              0/   

                                                                     proti:          6  / Detko, Štefkovičová, Ing. Malinková,  

                                                                                             Šimon, Ing. Michalka, Mgr. Marková/   

                                                                     zdržal sa:   0 

 

Poslanci uznesenie č. 383/2022 neschválili. 

 

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 Štefana 

Grežu, rod. Grežu, nar. 7.11.1977,   trvale bytom Veľké Dvorany 72 a to  podľa registra CKN ako parc. č. 

3772/1 t.t.p. vo výmere 19 152 m2, ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa 

vypracovaného GP č. 48243337-056/2022 ide o novozakreslenú parc. č. 3772/91 t.t.p. vo výmere 179 m2, 

ktorú obec  odpredáva  za cenu v zmysle znaleckého posudku, čo predstavuje čiastku 2 196 €. 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. 384/2022 

 

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 Štefana Grežu, rod. Grežu, nar. 7.11.1977,   trvale bytom Veľké 

Dvorany 72 a to  podľa registra CKN ako parc. č. 3772/1 t.t.p. vo výmere 19 152 m2, ktorej je predávajúci 

výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 48243337-056/2022 ide o novozakreslenú 

parc. č. 3772/91 t.t.p. vo výmere 179 m2, ktorú obec  odpredáva  za cenu v zmysle znaleckého posudku, čo 

predstavuje čiastku 2 196 €. Predmetný pozemok tvorí priľahlý pozemok k pozemku  vo vlastníctve 

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

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

 

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

                                                                                             Šimon, 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 a uzatvorenie kúpnej zmluvy pre Silviu Zapalovú, rod. 

Nereďházsku, nar. 28.6.1977, trvale bytom Kuklovská 494/5, 841 04 Bratislava  a to  podľa registra CKN ako 

parc. č. 3548/1 ost. plocha vo výmere 46 750  m2 , ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 

a podľa vypracovaného GP č. 48243337-09/2022 ide o novozakreslené parc. č. 3548/355 ost.plocha vo 

výmere 99 m2 a parc. č. 3548/256 ost. plocha vo výmere 19 m2, ktoré obec  odpredáva  za cenu v zmysle 

znaleckého posudku, čo predstavuje čiastku 1448 €. Predmetný pozemok tvorí priľahlý pozemok k pozemku  

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

hlavnou. 

Poslanci  s návrhom súhlasili a starostka obce dala o návrhu hlasovať: 

 

Uznesenie č. 385/2022 

 

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 a uzatvorenie kúpnej zmluvy pre Silviu Zapalovú, rod. Nereďházsku, nar. 28.6.1977, trvale bytom 

Kuklovská 494/5, 841 04 Bratislava v podiele 1/6-iny a to  podľa registra CKN ako parc. č. 3548/1 ost. plocha 

vo výmere 46 750  m2 , ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP 

č. 48243337-09/2022 ide o novozakreslené parc. č. 3548/355 ost.plocha vo výmere 99 m2 a parc. č. 3548/256, 

ost. plocha vo výmere 19 m2, ktoré obec  odpredáva  za cenu v zmysle znaleckého posudku, čo predstavuje 

čiastku 1448. Predmetný pozemok tvorí priľahlý pozemok k pozemku  vo vlastníctve nadobúdateľov a tento 

svojim umiestnením a využitím tvorí nedeliteľný celok so stavbou hlavnou 

 

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

 

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

                                                                                             Šimon, Ing. Michalka, Mgr. Marková/   

                                                                     proti:        0 

 

                                                                     zdržal sa:  0 

 



 

4. Starostka obce predložila poslancom žiadosť Kataríny Francovej , bytom Topoľčany , Puškinova 1494/7 

o odkúpenie pozemku – okolie rekreačnej chaty s.č. 926 o výmere 188 m2. Tento pozemok je   priľahlý  

k pozemkom vo vlastníctve žiadateľky. Poslanci vzali žiadosť na vedomie. Následne dala starostka  obce 

o návrhu hlasovať: 

 

Uznesenie č. 386/2022 

 

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 Kataríny Francovej , bytom Topoľčany , Puškinova 1494/7 o odkúpenie pozemku – okolie rekreačnej 

chaty s.č. 926 o výmere 188 m2. Tento pozemok je   priľahlý  k pozemkom vo vlastníctve žiadateľky. 

 

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

 

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

                                                                                             Šimon, Ing. Michalka, Mgr. Marková/   

                                                                     proti:        0 

 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

5. Starostka obce predložila poslancom žiadosť Ronalda Priesola, bytom  Prašice, Slnečná 347 o odkúpenie 

pozemku – okolie 4-bytovky s.č. 211 vo výmere 30 m2 na umiestnenie montovanej garáže. Poslanci vzali 

žiadosť na vedomie, ale odporúčajú pozemok prenajať. Následne dala starostka  obce o návrhu hlasovať: 

 

Uznesenie č. 387/2022 

 

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 Ronalda Priesola, bytom  Prašice, Slnečná 347 s odporúčaním predmetný pozemok prenechať do 

dlhodobého nájmu v zmysle platnej legislatívy  

 

poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/6/4 

 

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

                                                                                             Šimon, Ing. Michalka, Mgr. Marková/   

                                                                     proti:        0 

 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

6. Starostka obce predložila poslancom žiadosť Ladislava Naštického, bytom  Prašice, Studničná 75 

o schválenie zápisu geometrického  plánu, ktorého súčasťou je aj parcela č. 3136/103 t.t.p. vo vlastníctve obce 

Prašice vedenej na LV 1526 .  Nakoľko OÚ Topoľčany – katastrálny odbor potrebuje súhlas obce zo zápisom 

GP  parciel vo vlastníctve p. Naštického, kde súčasťou tohto GP je  aj hore uvedená parcela vo vlastníctve 

obce Prašice. Poslanci zo zápisom súhlasili. Následne dala starostka  obce o návrhu hlasovať: 

 

Uznesenie č. 388/2022 

 

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

neskorších predpisov 

 

 



 

Súhlasí : 

 

so zápisom GP č.    do katastra nehnuteľností, ktorého súčasťou je parc. č. 3136/103 t.t.p. vo vlastníctve obce 

Prašice vedenej na LV 1526 

 

poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/6/4 

 

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

                                                                                             Šimon, Ing. Michalka, Mgr. Marková/   

                                                                     proti:        0 

 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

7. Starostka obce predložila poslancom žiadosť Sinta Group s.r.o. , so sídlom Topoľčany , M.A.Bazovského 

2355/5 o odkúpenie pozemku – okolie rekreačnej chaty s.č. 1020, parc. č. 3548/284 ostatná plocha o výmere 

30 m2. Tento pozemok je   priľahlý  k pozemkom vo vlastníctve žiadateľa. Poslanci vzali žiadosť na vedomie. 

Následne dala starostka  obce o návrhu hlasovať: 

 

Uznesenie č. 389/2022 

 

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 Sinta Group s.r.o. , so sídlom Topoľčany , M.A.Bazovského 2355/5 o odkúpenie pozemku – okolie 

rekreačnej chaty s.č. 1020, parc. č. 3548/284 ostatná plocha o výmere 30 m2. Tento pozemok je   priľahlý  

k pozemkom vo vlastníctve žiadateľa. 

 

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

 

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

                                                                                             Šimon, Ing. Michalka, Mgr. Marková/   

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

8. Starostka obce predložila poslancom žiadosť Sinta Group s.r.o. , so sídlom Topoľčany , M.A.Bazovského 

2355/5 o odkúpenie pozemku – okolie Malej Brezy, parc. č. 3986/15 orná pôda o výmere 290 m2. Tento 

pozemok je   priľahlý  k pozemkom vo vlastníctve žiadateľa. Poslanci s odpredajom nesúhlasili. Následne 

dala starostka  obce o nesúhlase  hlasovať: 

 

Uznesenie č. 390/2022 

 

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 Sinta Group s.r.o. , so sídlom Topoľčany , M.A.Bazovského 2355/5 o odkúpenie pozemku – okolie 

Malej Brezy, parc. č. 3986/15 orná pôda o výmere 290 m2. Tento pozemok je   priľahlý  k pozemkom vo 

vlastníctve žiadateľa.. 

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

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

                                                                                             Šimon, Ing. Michalka, Mgr. Marková/   

                                                                     proti:        0 

 

                                                                     zdržal sa:  0 



 

 

 

10. Starostka obce predložila poslancom žiadosť Jozefa Štefkoviča a manž. , bytom Prašice, 1.mája 75 

o odkúpenie pozemku – okolie zariadenia  Veľká Breza o výmere cca 418 m2. Tento pozemok je   priľahlý  

k pozemkom vo vlastníctve žiadateľov. Poslanci vzali žiadosť na vedomie. Následne dala starostka  obce 

o návrhu hlasovať: 

 

Uznesenie č. 391/2022 

 

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 Jozefa Štefkoviča a manž. , bytom Prašice, 1.mája 75 o odkúpenie pozemku – okolie zariadenia  

Veľká Breza o výmere cca 418 m2. Tento pozemok je   priľahlý  k pozemkom vo vlastníctve žiadateľov 

 

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

 

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

                                                                                             Šimon, Ing. Michalka, Mgr. Marková/   

                                                                     proti:        0 

 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

9. Starostka obce predložila poslancom žiadosť Miroslava Slezáka, bytom Prašice, Lipová 25 o zrušenie 

predkupného práva na pozemkoch vedených na LV 2490 pod číslom V 133/1999-24/99 .  Poslanci so 

žiadosťou súhlasili. Následne dala starostka  obce o návrhu hlasovať: 

 

Uznesenie č. 392/2022 

 

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

neskorších predpisov 

 

Schvaľuje : 

 

zrušenie predkupného práva na pozemkoch vedených na LV 2490 pod číslom V 133/1999-24/99 

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

 

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

                                                                                             Šimon, Ing. Michalka, Mgr. Marková/   

                                                                     proti:        0 

 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

K bodu č. 10  Diskusia a interpelácia poslancov 

 
Starostka obce v rámci diskusie pozvala na stretnutie zástupkyňu vlastníčky budovy s.č.  205 sl. Lindy  

Okšovej.  Jedná sa  o oplotenie pozemkov parc. č. 113 a č. 114 vo vlastníctve obce, ktoré sú oplotené v rámci 

budovy s.č. 205. V diskusii sa navrhlo v prvom rade pripraviť návrh GP, k návrhu GP sa stretnúť na mieste 



 

a pripraviť zámennú resp. kúpnopredajnú zmluvu. Poslanci s návrhom súhlasili a starostka dala o tomto 

návrhu hlasovať: 

 

Uznesenie č. 393/2022 

 

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

neskorších predpisov 

 

ukladá: 

 

a) zabezpečiť návrh geometrického plánu budovy s.č. 205 a priľahlých parciel  

b) zvolať stretnutie komisie pre výstavbu a prerokovať návrh GP s vlastníčkou budovy 

s.č. 205 

c) pripraviť  legislatívne riešenie na vysporiadanie majetko-právnych vzťahov 

 

Termín: do  30.6.2022 

Zodpovední: stavebná komisia 
 

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

 

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

                                                                                             Šimon, Ing. Michalka, Mgr. Marková/   

                                                                     proti:        0 

 

                                                                     zdržal sa:  0 

 
K bodu č.11 Záver 

 

Starostka obce  poďakovala poslancom za účasť na 28. 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 


