
Obec Prašice, Ul.1.mája 142/142, 956 22 Prašice 
 

 

Dátum zverejnenia: 20.9.2022 

Dátum zvesenia:  

 
Zámer zámeny majetku obce z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa 

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

neskorších predpisov a na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 427/2022 

zo dňa 31.8.202 zverejňuje zámer zameniť nehnuteľný majetok obce Prašice 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa: 
 

Jedná sa o nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce Prašice, kde obec ako účastník v 1. rade je 

vlastníkom nehnuteľnosti a to parcela č. 2582/2 trvalý trávny porast vo výmere 10 921 m2 a Janette 

Kučerová, rod. Kučerova, nar. 23.11.1972, bytom Agátová č. 2227, 955 01 Topoľčany ako účastník 

v 2.rade  je vlastníkom nehnuteľností a to parc. č. 2582/44 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 

1308 m2 a podľa vypracovaného GP č. 48243337-104/2022,  číslo overenia 524/2022 boli vytvorené 

pozemky parc.č. 2582/2 t.t.p. o výmere 10866 m2, parc č. 2582/88 t.t.p. vo výmere 20 m2, parc.č. 

2582/89 t.t.p. vo výmere 30 m2, parc. č. 2582/90 t.t.p. vo výmere 5 m2, parc.č. 2582/44 zastavaná 

plocha a nádvorie vo výmere 1269 m2, parc.č. 2582/92 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 14 m2 

a parc.č. 2582/91 zastavaná plocha a nádvorie vo výmer 25 m2. Účastník v 1.rade zamieňa pozemky   

parc č. 2582/88 t.t.p. vo výmere 20 m2, parc.č. 2582/89 t.t.p. vo výmere 30 m2 a  parc. č. 2582/90 

t.t.p. vo výmere 5 m2 v prospech účastníka v 2.rade. Účastník v 2. rade  zamieňa pozemky parc.č. 

2582/92 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 14 m2 a parc.č. 2582/91 zastavaná plocha a nádvorie 

vo výmer 25 m2 v prospech účastníka v 1.rade. Po dohode účastníkov, účastník v 2.rade zaplatí 

finančnú náhradu vo výške 197 EUR  v prospech účastníka v 1.rade 

 

 

 

Odôvodnenie: 
 

Osobitný zreteľ spočíva vo vysporiadaní pozemkov pod vybudovanými inžinierskymi 

sieťami vo vlastníctve obce ako aj žiadateľa 

Na základe vyššie uvedeného Obec Prašice  predkladá svoj zámer zameniť nehnuteľnosť obce 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa.  

 

 

V Prašiciach, dňa 9.9.2022 

 

                                                                                                     Erika Nemešová 

                                                                                                       starostka obce 


