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Zápisnica  
 

  z 9. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Prašice, ktoré sa konalo 
dňa 22.2.2012. 

 
 
Prítomní poslanci OZ:    
 

                                   
1.     Mgr. Lýdia Marková 
2.     Ing. Roman Bruchatý        
3. Ing. Mária Malinková 
4. Ing. Bystrík Hrutka  
5. Ing. Jozef Michalka 
6. Mgr. Ján Grznár                                                      

Ostatní prizvaní hostia: 
  
1. Glos Michal   
2. Ing. Katarína Bruchatá 
3. Ing. Motúz Ľuboš 

                                             
Program: 

1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa  
3. Určenie overovateľov zápisnice 
4. Voľba návrhovej komisie 
5. Kontrola  plnenia uznesení 
6. Schválenie plánu práce OZ na rok 2012 
7. Schválenie plánu práce komisií OZ na rok 2012 
8. Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2011 
9. Rôzne 

- Návrh na ukončenie členstva v združení Váh-Dunaj -Ipeľ 
- Schválenie zámeru predaja majetku obce  formou Verejnej obchodnej súťaže buniek 

a videí v ATC Duchonka 
- Schválenie zámeru predaja majetku obce formou verejnej obchodnej súťaže 

a poverenie OcÚ na zverejnenie podmienok na informačnej tabuli obce a oznámením 
na internetovej stránke obce. 

- Predaj nehnuteľnosti v k.ú. 
- Návrhy na uzatvorenie nájomných zmlúv na majetok obce. 
- Návrh na schválenie zámeru a vstupu do Oblastnej organizácie cestovného ruchu. 
- Prezentácia Ing. Ľuboša Motúza – rekonštrukcia a modernizácia ver. osvetlenia LED 

technológiou. 
 

10. Diskusia a interpelácia poslancov 
11. Záver 
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K bodu č.1 
 
Starostka obce Erika Nemešová otvorila 9.riadne  zasadnutie obecného zastupiteľstva a privítala 
poslancov OZ  a pozvaných hostí. Následne predniesla program , ktorým sa bude dnešné rokovanie 
riadiť a dala o ňom hlasovať. 
 
Za                               : 6 
Proti                           : 0 
Zdržali sa hlasovania : 0 
 
Program bol jednomyseľne schválený. 
 
K bodu č.2 
 
Vedením zápisnice starostka poverila  Michala Glosa. 
 
K bodu č.3 
 
Za overovateľov zápisnice starostka obce určila :    Ing. Máriu Malinkovú a Mgr. Jána Gznára 
 
K bodu č.4 
 
Starostka  obce Prašice navrhla Ing. Bystríka Hrutku, Ing. Jozefa Michalku a Mgr. Lýdiu Markovú  
za členov Návrhovej  komisie a dala o návrhu hlasovať. 
 
Za                               :  6 
Proti                           : 0 
Zdržali sa hlasovania : 0 
 
Tento návrh poslanci schválili. 
 
K bodu č.5 
 
Michal Glos predniesol poslancom OZ správu o plnení uznesení z OZ.  
 
Poslanci vzali správu na vedomie a je súčasťou zápisnice ako príloha č.1. 
 
K bodu č. 6 
 
Starostka predniesla na schválenie plán práce Obecného zastupiteľstva na rok 2012. 
 
Za                               :  6 
Proti                           : 0 
Zdržali sa hlasovania : 0 
 
Plán práce  poslanci schválili. 
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K bodu  č.7 
 
Predsedovia jednotlivých komisií pri obecnom úrade predniesli na schválenie plány prác  komisií pri 
OZ. 
 
Za                               : 6 
Proti                           : 0 
Zdržali sa hlasovania : 0 
 
Plány prác komiií poslanci schválili. 
 
K bodu č.8 
 
Ing. Katarína Bruchatá predniesla správu hlavnej kontrolórky z kontrolnej činnosti. Poslanci správu 
vzali na vedomie. 
 
K bodu č.9 
 
1. Starostka predniesla  návrh na vystúpenie a ukončenie členstva v Euroregióne  Váh-Dunaj-Ipeľ.  
O návrhu dala hlasovať. 
 
Za                               : 6 
Proti                           : 0 
Zdržali sa hlasovania : 0 
 
Poslanci vystúpenie a ukončenie členstva schválili . 
 
2. Starostka predniesla návrh na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na pozemok parcela č. 
2777/3, zast pl. vo výmere 211m2, ktorý sa bude odpredávať podľa § 9a od. 1 písm. c) zákona 
č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Zároveň predniesla starostka obce 
návrh na poverenie obecného úradu k tomu, aby zverejnil zámer predať tento majetok formou 
verejne obchodnej súťaže a zabezpečil zverejnenie podmienok predaja majetku obce na úradnej 
tabuli obce a oznámením na internetovej stránke obce Prašice. O návrhoch dala starostka hlasovať. 
 
Za                               : 6 
Proti                           : 0 
Zdržali sa hlasovania : 0 
 
Poslanci návrh schválili a poverili obecný úrad o ďalšiu administráciu. 
 
3. Starostka predniesla návrh na vyhlásenie  verejnej obchodnej súťaže na odpredaj poškodeného 
a nepotrebného majetku obce – bunky v ATC Duchonka. Dala o návrhu hlasovať. 

 
Za                               : 6 
Proti                           : 0 
Zdržali sa hlasovania : 0 
 
Poslanci návrh schválili a poverili obecný úrad zriadiť inventarizačnú komisiu k vyradeniu buniek 
v ATC Duchonka. 



Obec Prašice 
 

 

 

 
4. Starostka predniesla návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na priestory časti bývalých šatní OFK 
vo výmere 54,46 m2 pre Zväz športovej kynológie, ZO kynologický klub Prašice a to od 1.3.2012  
na dobu 3 rokov s výškou nájmu 1 €.. O návrhu dala starostka hlasovať. 
 
Za                               : 6 
Proti                           : 0 
Zdržali sa hlasovania : 0 
 
Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy bol schválený. 
 
5. Starostka predniesla návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na priestory časti bývalých šatní OFK 
pre športovcov obce za účelom tréningu bojového umenia a to od 1.3.2012  na dobu 3 rokov 
s výškou nájmu 1 €.. O návrhu dala starostka hlasovať. 
 
 
Za                               : 6 
Proti                           : 0 
Zdržali sa hlasovania : 0 
 
Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy bol schválený. 
 
6.  Starostka obce predniesla návrh na predaj pozemkov v zmysle §-u 9a, ods. 8, písm.b/ zákona č. 
138/91 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien pre vlastníkov rekreačných chát a uzatvorením 
kúpnych zmlúv a dohody o zriadení osobného záväzku pre: 
 

- Antona Laciku, rod. Laciku, nar. 25.7.1945 a manž. Máriu Lacikovú,  rod. Golskú, 
nar. 16.4.1953, obaja trvale bytom Prašice, Ul.1.mája 64 a to podľa registra CKN ako 
parc. č. 3839/1 –t.t.p. vo výmere 28 601 m2 a podľa vypracovaného GP č. 36319830-
181/11 ide o novozakreslené parc. č. 3839/158 – t.t.p. vo výmere 180m2 a parc. č. 
3839/55, zast.pl. a nádvoria vo výmere 70m2 z toho diel 2 vypracovaného GP vo 
výmere 20m2 , ktoré obec odpredáva za cenu 7€/m2, čo predstavuje čiastku 1400 €. 
Predmetný pozemok tvorí priľahlý pozemok k už zastavanému pozemku stavbou vo 
vlastníctve nadobúdateľa a táto svojim umiestnením a využitím tvorí nedeliteľný 
celok so stavbou hlavnou. O návrhu dala starostka hlasovať. 

  
                        Za                               : 6 
                        Proti                           : 0 
                        Zdržali sa hlasovania : 0 
 
                        Návrh poslanci OZ schválili. 
 

-  Ľubomíra Šimku, rod.Šimku, nar. 8.3. 1957, trvale bytom Topoľčany, Ľ.Fullu 
2517/35  a to podľa registra CKN ako parc. č. 2582/2 – t.t.p. vo výmere 23896m2 
a podľa vypracovaného GP č. 36319830 – 173/11 ide o  parcelu  č.2582/71 t.t.p. vo 
výmere 140m2 v prospech kupujúceho, ktorú obec odpredáva za cenu 7€/m2, čo 
predstavuje čiastku 980€. Predmetný pozemok tvorí priľahlý pozemok k už 
zastavanému pozemku stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa a táto svojim 
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umiestnením a využitím tvorí nedeliteľný celok so stavbou hlavnou. O návrhu dala 
starostka hlasovať. 

  
                        Za                               : 6 
                        Proti                           : 0 
                        Zdržali sa hlasovania : 0 
 
                        Návrh poslanci OZ schválili. 
 

- Janku Valientovú, rod. Valientovú, nar. 11.4.1960, trvale bytom Družby 1703, 955 01 
Topoščany a to podľa registra CKN ako parc. č. 3888/1 – t.t.p. vo výmere 9652m2 
a parc. č. 3888/2 zast.pl. a nádvoria vo výmere 2489 m2 a podľa vypracovaného GP 
č. 36319830 – 179/11 ide o  parcelu  č.3888/162 t.t.p. vo výmere 107m2, ktorú obec 
odpredáva za cenu 7€/m2, čo predstavuje čiastku 749€. Predmetný pozemok tvorí 
priľahlý pozemok k už zastavanému pozemku stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa 
a táto svojim umiestnením a využitím tvorí nedeliteľný celok so stavbou hlavnou. 
O návrhu dala starostka hlasovať. 

  
                        Za                               : 6 
                        Proti                           : 0 
                        Zdržali sa hlasovania : 0 
 
                        Návrh poslanci OZ schválili. 
 

- Pavela Bečku, rod. Bečku, nar. 24.7.1951,  a manž. Paulinu Bečkovú, rod. Kajanovú, 
nar. 6.11.1952, obaja bytom J.Matušku 2139, Topoľčany, a to podľa registra CKN 
ako parc. č. 3839/1 – t.t.p. vo výmere 28601m2 a podľa vypracovaného GP č. 
36319830 – 171/11 ide o  parcelu  č.3839/159 t.t.p. vo výmere 249m2, ktorú obec 
odpredáva za cenu 7€/m2, čo predstavuje čiastku 1743€. Predmetný pozemok tvorí 
priľahlý pozemok k už zastavanému pozemku stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa 
a táto svojim umiestnením a využitím tvorí nedeliteľný celok so stavbou hlavnou. 
O návrhu dala starostka hlasovať. 

  
                        Za                               : 6 
                        Proti                           : 0 
                        Zdržali sa hlasovania : 0 
 
                        Návrh poslanci OZ schválili. 
 

- Jozefa Jančíka, rod. Jančíka, nar. 5.6.1962, bytom Gogoľová 1899/26, Topoľčany, 
a to podľa registra CKN ako parc. č. 3947/2 – t.t.p. vo výmere 21684m2 a podľa 
vypracovaného GP č. 36319830 – 178/11 ide o  parcelu  č.3947/80 t.t.p. vo výmere 
140m2, ktorú obec odpredáva za cenu 7€/m2, čo predstavuje čiastku 980€. Predmetný 
pozemok tvorí priľahlý pozemok k už zastavanému pozemku stavbou vo vlastníctve 
nadobúdateľa a táto svojim umiestnením a využitím tvorí nedeliteľný celok so 
stavbou hlavnou. O návrhu dala starostka hlasovať. 

  
                        Za                               : 6 
                        Proti                           : 0 
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                        Zdržali sa hlasovania : 0 
 
                        Návrh poslanci OZ schválili. 
 

- Ing. Milana Úradníka, rod. Úradníka, nar. 10.4.1943 a manž.Beátu Úradníkovú, rod. 
Hiadlovskú, nar. 29.12.1946,obaja bytom Skýcovská 1683, Topoľčany, a to podľa 
registra CKN ako parc. č. 3772/40 – t.t.p. vo výmere 391m2, ktorú obec odpredáva za 
cenu 7€/m2, čo predstavuje čiastku 2737€. Predmetný pozemok tvorí priľahlý 
pozemok k už zastavanému pozemku stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa a táto 
svojim umiestnením a využitím tvorí nedeliteľný celok so stavbou hlavnou. O návrhu 
dala starostka hlasovať. 

  
                        Za                               : 6 
                        Proti                           : 0 
                        Zdržali sa hlasovania : 0 
 
                        Návrh poslanci OZ schválili. 
 

- Ivana Krista, rod. Krista, nar. 21.6.1944 a manž. Editu Kristovú, rod Bezákovú, nar. 
21.1.1954,obaja bytom Bernoláková 7,Topoľčany, a to podľa registra CKN ako parc. 
č. 3544/1 – t.t.p. vo výmere 23722m2 a podľa vypracovaného GP č. 36319830 – 
177/11 ide o  parcelu  č.3544/142 t.t.p. vo výmere 200m2, ktorú obec odpredáva za 
cenu 7€/m2, čo predstavuje čiastku 1400€. Predmetný pozemok tvorí priľahlý 
pozemok k už zastavanému pozemku stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa a táto 
svojim umiestnením a využitím tvorí nedeliteľný celok so stavbou hlavnou. O návrhu 
dala starostka hlasovať. 

  
                        Za                               : 6 
                        Proti                           : 0 
                        Zdržali sa hlasovania : 0 
 
                        Návrh poslanci OZ schválili. 
 

- Agro Okluky, a.s., Dolní Němčí, Nivnická 839, okres Uherské Hradiště, IČO: 
25535684, a to podľa registra CKN ako parc. č. 3888/1 – t.t.p. vo výmere 9652m2 
a podľa vypracovaného GP č. 36319830 – 013/12 ide o  parcelu  č.3888/163 t.t.p. vo 
výmere 229m2 a taktiež podľa registra CKN ako parc.č. 3888/41 – zast.pl. a nádvoria  
vo výmere 53m2, ktoré obec odpredáva za cenu 10€/m2, čo predstavuje čiastku 
2820€. Predmetný pozemok tvorí priľahlý pozemok k už zastavanému pozemku 
stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa a táto svojim umiestnením a využitím tvorí 
nedeliteľný celok so stavbou hlavnou. O návrhu dala starostka hlasovať. 

  
                        Za                               : 6 
                        Proti                           : 0 
                        Zdržali sa hlasovania : 0 
 
                        Návrh poslanci OZ schválili. 
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- Antona Lauku, rod Lauku, nar. 15.3.1953, bytom Klátova Nová Ves, a to podľa 
registra CKN ako parc. č. 3839/1 – t.t.p. vo výmere 28601m2 a podľa vypracovaného 
GP č. 36319830 – 000/12 ide o  parcelu  č.3839/60t.t.p. vo výmere 543m2, ktorú obec 
odpredáva za cenu 7€/m2, čo predstavuje čiastku 3801€. Predmetný pozemok tvorí 
priľahlý pozemok k už zastavanému pozemku stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa 
a táto svojim umiestnením a využitím tvorí nedeliteľný celok so stavbou hlavnou. 
O návrhu dala starostka hlasovať. 

  
                        Za                               : 6 
                        Proti                           : 0 
                        Zdržali sa hlasovania : 0 
 
                        Návrh poslanci OZ schválili. 
 
 
7.   Starostka obce predniesla návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na pozemok medzi Ivan Palušom, 
rod. Palušom, nar. 31.3.1955, bytom Partizánska 731/37, Prašice ako predávajúcim a Obcou Prašice 
ako kupujúcim. Jedná sa o pozemok pôvodne zapísaný na LV č. 710  podľa registra CKN ako 
parc.č.220/1 –záhrady vo výmere 908m2 a podľa vypracovaného GP č. 36319830 – 143/11 ide 
o novozakreslenú parcelu č. 220/6-záhrady vo výmere 12m2 v prospech kupujúceho za dohodnutú 
kúpnu cenu 1€. Podmienkou je, že mu zhotoviteľ vybuduje kanalizačnú prípojku v dĺžke 21 m a plot 
na oddelenie odpredaného pozemku parc.č.220/6.Starostka dala o návrhu hlasovať 
 
                        Za                               : 6 
                        Proti                           : 0 
                        Zdržali sa hlasovania : 0 
 
                        Návrh poslanci OZ schválili. 
 

8. Starostka predniesla žiadosť Jozefa Dorosényiho, bytom Topoľčany, Brezová 2719/60 na 
zníženie nájmu za pozemok pod unimo-bunkami v ATC z doterajších 132,77€ na 80€ za rok 
2011. Zaplatené bolo nájomné vo výške 80€ dňa 12.12.2011 a v dôsledku vážnej choroby 
žiada p. Dorosényi zvyšok nájomného vo výške 52,77€ odpustiť. O žiadosti dala starostka 
hlasovať. 

 
                        Za                               : 6 
                        Proti                           : 0 
                        Zdržali sa hlasovania : 0 
 
                        So žiadosť o zníženie poslanci OZ súhlasili. 
 

9. Starostka v ďalšom bode predniesla žiadosť o zníženie nájmu na 1€  pre rok 2012 pre Ivana 
Laciku, ktorý prevádzkuje tenisové kurty v rekreačnej oblasti Duchonka. O žiadosti dala 
starostka hlasovať. 

                        Za                               : 6 
                        Proti                           : 0 
                        Zdržali sa hlasovania : 0 
 
                        So žiadosť o zníženie poslanci OZ súhlasili. 
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10. Ďalej starostka predniesla návrh  na vstup obce Prašice do Oblastnej Organizácie Cestovného 
Ruchu. Poslanci súhlasili zo vstupom obce do OOCR. 

 
11. V tomto bode vystúpil Ing. Ľuboš Motúz, ktorý poslancom prezentoval štúdia riešenia 

rekonštrukcie verejného osvetlenia na UL.1.mája,Novosvetská, Okšovská, Nemečkovská, Pri 
Majery a Žalmanová. Poslanci prezentáciu a konkrétne návrhy vzali na vedomie. Starostka 
odporučila navštíviť dedinu Zohor pri Bratislave, kde LED osvetlenie používajú. Taktiež kto 
by mal záujem o návštevu výroby LED svietidiel v ČR, prípadne vývojové stredisko vo 
Viedni. 

 
 
K bodu č.10 
 

- Ing. Bruchatý sa spýtal na aktuálnu situáciu v projekte Separovaný zber, kde starostka 
odpovedala, že začiatok realizácie bude ku koncu roka 2012. 

- Mgr. Lýdia Marková čestne prehlásila, že ZBÚ Prašice poskytne obci pozemky na 
individuálnu bytovú výstavbu v k.ú. Prašice. Touto otázkou sa bude zaoberať Valná 
hromada ZBÚ Prašice. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K bodu č.11 
 
Starostka sa poďakovala poslancom  OZ za účasť a 9. riadne zasadnutie ukončila. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ing. Katarína Bruchatá                                                                             Erika Nemešová 
      prednostka  OcÚ                                                                                   starostka  obce 
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Overovatelia zápisnice: 
 
 
   Ing. Mária Malinková        ............................................ 
 
 
   Mgr. Ján Grznár                   ............................................ 
 
 
 
 
  Zapísal: Michal Glos               .............................................                                                                                   


