
Zápisnica 

  z 26. rokovania Obecného zastupiteľstva  Obce Prašice, konaného dňa 13.2.2014.

Prítomní :   Erika Nemešová, starostka obce
Prítomní poslanci: 
Ing. Bystrík Hrutka
Ing. Roman Bruchatý
Ing. Mária Malinková
Ing. Jozef  Michalka
Mgr. Lýdia Marková
Mgr. Ján Grznár

Neprítomní poslanci:                            
Mgr. Ľubomír Paulovič

Ďalší prítomní:                           
Ing. Katarína Bruchatá
Ing. Mária Hrubá
Glos Michal

Verejnosť:    

                            
Program:

1. Otvorenie, schválenie programu rokovania
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
3. Vyhlásenie spôsobu a vykonanie voľby hlavného kontrolóra obce Prašice v zmysle  § 18a odst. 2/ 

zákona SNR č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení v platnom znení
4. Návrh na zriadenie obecného hasičského zboru v zmysle § 33 zák. č.  314/2001 o ochrane pred 

požiarmi
5. Návrh   ná úpravu rozpočtu obce č. I/2014
6. Schválenie plánov práce komisií OZ na rok 2014
7. Správa hlavnej kontrolórky  obce
8. Rôzne 
 návrh na vybudovanie Lanového parku v ATC Duchonka
 žiadosti o prenájom nebytových priestorov v majetku obce
 žiadosti o  predaj pozemkov  v okolí rekreačných chát
 návrh na prenájom nehnuteľného majetku obce
9. Diskusia a interpelácia poslancov
10. Záver 

K     bodu č.1 Otvorenie zasadnutia

Starostka obce Erika Nemešová privítala poslancov  Obecného zastupiteľstva a ostatných prítomných.
Ospravedlnení poslanci:  Mgr. Ľubomír Paulovič

Starostka konštatovala, že poslanci sú prítomní v počte 6 a OZ je uznášania schopné.



K     bodu č.2 Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie

Overovatelia zápisnice: Ing.Mária Malinková, Ing. Bystrík Hrutka
Návrhová komisia:, Mgr. Lýdia Marková,  Ing. Jozef Michalka,  Mgr. Ján Grznár
Zapisovateľ: Michal Glos

Hlasovanie:                                                  za:            6
                                                                     proti:        0
                                                                     zdržal sa:  0
Starostka vyzvala poslancov na  prípadnú zmenu alebo doplnenie programu. Poslanci nepredložili žiadny 
doplňujúci bod programu a  nenavrhli zmeny .

Obecné zastupiteľstvo Obce Prašice
schvaľuje
program rokovania bez zmien.

Hlasovanie:                                                  za:            6
                                                                     proti:        0
                                                                     zdržal sa:  0

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA:

Program:
1. Otvorenie, schválenie programu rokovania
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
3. Vyhlásenie spôsobu a vykonanie voľby hlavného kontrolóra obce Prašice v zmysle  § 18a odst. 2/ 

zákona SNR č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení v platnom znení
4. Návrh na zriadenie obecného hasičského zboru v zmysle § 33 zák. č.  314/2001 o ochrane pred 

požiarmi
5. Návrh   ná úpravu rozpočtu obce č. I/2014
6. Schválenie plánov práce komisií OZ na rok 2014
7. Správa hlavnej kontrolórky  obce
8. Rôzne 
 návrh na vybudovanie Lanového parku v ATC Duchonka
 žiadosti o prenájom nebytových priestorov v majetku obce
 žiadosti o  predaj pozemkov  v okolí rekreačných chát
 návrh na prenájom nehnuteľného majetku obce

9. Diskusia a interpelácia poslancov
10. Záver 

K bodu č.3 Vyhlásenie spôsobu a vykonanie voľby hlavného kontrolóra obce Prašice v zmysle  § 18a odst. 
2/ zákona SNR č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení v platnom znení

Erika Nemešová  predniesla poslancom na schválenie spôsob a vykonanie voľby hlavného kontrolóra obce

Hlasovanie                za:             6
                                   proti:        0
                                   zdržal sa: 0

Uznesenie č. 111/2014:

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



schvaľuje:

a)v zmysle § 18a ods.(2) zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení vyhlásenie dňa 
konania voľby hlavného kontrolóra obce Prašice na deň  9.4. 2014 na zasadnutí OZ v Prašiciach,

b) spôsob a vykonanie voľby hlavného kontrolóra v zmysle § 18a ods.(3) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v platnom znení tajným hlasovaním poslancov OZ Prašice,

c) právo každému kandidátovi, ktorý splnil požadované predpoklady, na vystúpenie na rokovaní OZ v deň 
konania volieb v časovom rozsahu päť minút,

d)náležitosti prihlášky:
• osobné údaje kandidáta
• písomný súhlas kandidáta na spracovanie osobných údajov  podľa § 7 ods.(1) a (2) zákona č.428/2002  Z.z. 
o ochrane osobných údajov na účel vykonania voľby na funkciu hlavného kontrolóra obce Prašice,
• údaj o najvyššom dosiahnutom vzdelaní s úradne overenou fotokópiou príslušného dokladu o dosiahnutom 
vzdelaní,
• profesijný životopis s prehľadom doterajšej pracovnej praxe s uvedením pracovnej pozície,
• výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,

e)kvalifikačné predpoklady, ktoré musí spĺňať kandidát na hlavného kontrolóra: ukončené minimálne stredné 
vzdelanie,

f)  termín ukončenia podávania prihlášok: 27.3.2014

g) miesto a spôsob odovzdania prihlášok: kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra obce Prašice zašlú alebo 
osobne doručia písomnú prihlášku na adresu: Obec Prašice, Ul.1.mája 142/142, 956 22 Prašice v zalepenej 
obálke s označením „VOĽBA  HLAVNÉHO  KONTROLÓRA – NEOTVÁRAŤ“,

h) pracovnú komisiu zloženú z poslancov OZ  a zamestnancov mesta: predseda – Ing. Roman Bruchatý, 
členovia: Michal Glos, Peter Novotný, ktorá bude poverená kontrolou splnenia náležitostí doručených 
prihlášok jednotlivých kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra,

i) s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom bude uzavretá pracovná zmluva na ustanovený týždenný 
pracovný čas 11,25 hod./ 30% pracovný uväzok/ s dňom nástupu do práce 18.4.2014

K bodu č.4 Návrh na zriadenie obecného hasičského zboru v zmysle § 33 zák. č.  314/2001 o ochrane pred 
požiarmi

Starostka obce predniesla návrh na zriadenie Obecného hasičského zboru  v zložení: Michal Glos, Peter 
Novotný a členovia DHZ Prašice.

Uznesenie č. 112/2014:

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

Hlasovanie                za:             6
                                   proti:        0
                                   zdržal sa: 0
schvaľuje:

Zriadenie Obecného hasičského zboru v zložení Michal Glos, Peter Novotný /zamestnanci Obce/ a členovia 
DHZ Prašice



K bodu č.5 Návrh   ná úpravu rozpočtu obce č. I/2014

Ing. Bruchatá predniesla poslancom na schválenie úpravu rozpočtu obce č. I/2014. Vysvetlila poslancom 
jednotlivé zmeny v príjmovej ako aj výdavkovej časti. Taktiež k zmene rozpočtu predložila  svoje stanovisko 
hlavná kontrolórka obce.  Následne starostka dala o zmene rozpočtu č. I/2014 hlasovať:

Hlasovanie                za:             6
                                   proti:        0
                                   zdržal sa: 0

Uznesenie č. 113/2014:

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

schvaľuje:

Úpravu rozpočtu  obce  číslo I/2014 s nasledovnými zmenami:



Uznesenie č. 114/2014:

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:

 Stanovisko hlavnej kontrolórky k úprave rozpočtu  obce  číslo I/2014 

K bodu č.6 Schválenie plánov práce komisií OZ na rok 2014

Starostka predniesla poslancom  na schválenie plány práce jednotlivých komisií na rok 2014. Následne dala 
hlasovať:

Hlasovanie                za:             6
                                   proti:        0
                                   zdržal sa: 0

PRÍJMY

Bežné 0,00
Kapitálové 0,00
Finančné operácie 0,00
Základná škola 0,00 0,00 0,00
CELKOM

VÝDAVKY

Bežné
Kapitálové 780,00
Finančné operácie 0,00 0,00
Základná škola 0,00 50,00
CELKOM

Rozpočet po úprave č. I/2014
Príjmy
Výdavky
Rozdiel: + prebytok 0,00

Bežný rozpočet:
Príjmy
Výdavky
Rozdiel: + prebytok

Kapitálový rozpočet:
Príjmy
Výdavky
Rozdiel: - schodok

FO rozpočet:
Príjmy
Výdavky
Rozdiel: - schodok

Schválený 
rozpočet

Upravený 
rozpočet

Čerpanie 
rozpočtu

Úprava č. I/2014 
Zvýšenie                  

 +

Úprava č. I/2014 
Zníženie                   

-

ROZPOČET po 
úprave                   

č. I/2014

1 068 005,00 1 068 005,00 119 448,02 20 930,00 1 088 935,00
53 275,00 53 275,00 6 281,00 12 340,00 40 935,00
7 400,00 7 400,00 4 290,05 3 990,00 11 390,00

36 290,00 36 290,00 36 290,00
1 164 970,00 1 164 970,00 130 019,07 24 920,00 12 340,00 1 177 550,00

1 177 550,00

Schválený 
rozpočet

Upravený 
rozpočet

Čerpanie 
rozpočtu

Úprava č. I/2014 
Zvýšenie                  

 +

Úprava č. I/2014 
Zníženie                   

-

ROZPOČET po 
úprave                   

č. I/2014

474 235,00 474 235,00 60 806,60 21 385,00 15 475,00 480 145,00
58 875,00 58 875,00 3 413,20 13 120,00 46 535,00
92 780,00 92 780,00 11 402,12 92 780,00

539 080,00 539 080,00 19 060,00 558 090,00
1 164 970,00 1 164 970,00 75 621,92 41 225,00 28 645,00 1 177 550,00

1 177 550,00

1 177 550,00
1 177 550,00

1 125 225,00
1 038 235,00

86 990,00

40 935,00
46 535,00
-5 600,00

11 390,00
92 780,00

-81 390,00



Uznesenie č. 115/2014:

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

schvaľuje:

Plány práce komisií Obecného zastupiteľstva na rok 2014 

K bodu č.7 Správa hlavnej kontrolórky  obce

Hlavná  kontrolórka obce Prašice predniesla poslancom súhrnnú správu z kontrolnej činnosti za rok 2013.  
Poslanci vzali správu na vedomie.

Uznesenie č. 116/2014:

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  z kontrolnej činnosti za rok 2013

K bodu č.8  Rôzne

1. Starostka obce predniesla poslancom OZ informáciu  o štúdii vybudovania Lanového parku v ATC 
Duchonka,. Ide o budovu bývalej sauny a okolia. Investor chce budovu postupne zrekonštruovať, vybudovať 
Lanový park ako aj detské ihriská.

Uznesenie č. 117/2014:

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:

Štúdiu a projektový zámer na vybudovanie Lanového parku v ATC a rekonštrukciu budovy bývalej sauny.

2. Starostka predniesla poslancom žiadosti o prenájom nebytových priestorov v budove Obecného úradu. 
Jedná sa o priestory bývalej  pizzerie.  Prvý záujemca  Ľubomír Grznár a Bc. Miriam Grznárová chcú v 
priestoroch zriadiť detskú kaviareň a chcú poriadať v priestoroch rôzne akcie pre deti. Tiež požadujú 
maximálnu možnú úľavu na nájomnom. Druhý záujemca Miloš Bodi a Denisa Tlstá chcú v priestoroch 
zriadiť kaviareň ako aj  bar.  Poslanci o žiadostiach  jednotlivých záujemcov diskutovali a starostka dala o 
každej žiadosti  hlasovať:

Hlasovanie                za:             0
                                   proti:        6
                                   zdržal sa: 0

Uznesenie č. 118/2014:

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

neschvaľuje:

Prenájom priestorov bývalej pizzerie pre Ľubomíra Grznára a Bc. Miriam Grznárovú.



Uznesenie č. 119/2014:

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

schvaľuje:

Prenájom priestorov bývalej pizzerie pre Miloša Bodiho a Denisu Tlstú za sumu 2000€ ročne + energie.

3. Starostka  predniesla žiadosť o predaj pozemku v zmysle §-u 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 
a dohody o zriadení osobného záväzku pre Evu Macurovú rod. Macháčovu, nar. 17.12.1953 a manž. Jozefa 
Macuru, rod. Macuru, nar. 10.5.1957 obaja trvale bytom Streďanská 1763, Topoľčany  a to podľa registra 
CKN ako parc. č. 3548/1 ostatné plochy  vo výmere 58 872 m2,  ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v
podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č.  36319830-088/13 ide o novozakreslené parc. č. 3548/82 ostatné 
plochy vo výmere 71  m2  z toho diel 3 vo výmere 27m2 , kde diel 4 je už vo vlastníctve žadateľov a taktiež 
podľa vypracovaného GP č.  36319830-088/13 ide o parcelu č. 3548/294 ost. plochy vo výmere 188 m2 ,  
ktoré obec odpredáva za cenu 7€/m2, čo predstavuje čiastku 1505 €. 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. Starostka dala o odpredaji hlasovať:

Hlasovanie                za:             5
                                   proti:        0
                                   zdržal sa: 1/Mgr. Lýdia Marková/

Uznesenie č. 1  20  /201  4  :

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 §-u 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 a dohody o zriadení osobného záväzku pre 
Evu Macurovú rod. Macháčovu, nar. 17.12.1953 a manž. Jozefa Macuru, rod. Macuru, nar. 10.5.1957 obaja 
trvale bytom Streďanská 1763, Topoľčany  a to podľa registra CKN ako parc. č. 3548/1 ostatné plochy  vo 
výmere 58 872 m2,  ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č.  
36319830-088/13 ide o novozakreslené parc. č. 3548/82 ostatné plochy vo výmere 71  m2  z toho diel 3 vo 
výmere 27m2 , kde diel 4 je už vo vlastníctve žadateľov a taktiež podľa vypracovaného GP č.  36319830-
088/13 ide o parcelu č. 3548/294 ost. plochy vo výmere 188 m2 ,  ktoré obec odpredáva za cenu 7€/m2, čo 
predstavuje čiastku 1505 €. 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

4.  Starostka  predniesla žiadosť o predaj pozemku v zmysle §-u 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 
a dohody o zriadení osobného záväzku v  1. rade pre Oľgu Šramkovú, rod. Medovú, nar. 7.4.1932, trvale 
bytom Tovarnícka 1885/70, Topoľčany, v 2. rade pre  Oľgu Šramkovú, rod. Šramkovú, nar. 29.8.1954, trvale 
bytom Horné Chlebany 114 a v 3. rade pre Kristínu Altofovú, rod. Šramkovú nar. 22.2.1956, trvale bytom 
Radlinského 486/15, Topoľčany a to podľa registra CKN ako parc. č. 3548/1 ostatné plochy  vo výmere 58 
878 m2,  ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č.  36319830-
088/13 ide o novozakreslenú parc. č. 3548/295 ostatné plochy vo výmere 319  m2, ktorú obec  odpredáva 
kupujúcemu v 1. rade v podiele 4/6-iny, v   2. rade v podiele 1/6-iny a v 3. rade  v podiele 1/6-iny  za 
dohodnutú cenu 7 €/m2, čo predstavuje čiastku 2233 €. 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. Starostka dala o odpredaji hlasovať:



Hlasovanie                za:             5
                                   proti:        0
                                   zdržal sa: 1/Mgr.Lýdia Marková/

Uznesenie č. 1  21/2014  :

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 §-u 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 a dohody o zriadení osobného záväzku  v  
1. rade pre Oľgu Šramkovú, rod. Medovú, nar. 7.4.1932, trvale bytom Tovarnícka 1885/70, Topoľčany, v 2. 
rade pre  Oľgu Šramkovú, rod. Šramkovú, nar. 29.8.1954, trvale bytom Horné Chlebany 114 a v 3. rade pre 
Kristínu Altofovú, rod. Šramkovú nar. 22.2.1956, trvale bytom Radlinského 486/15, Topoľčany a to podľa 
registra CKN ako parc. č. 3548/1 ostatné plochy  vo výmere 58 878 m2,  ktorej je predávajúci výlučným 
vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č.  36319830-088/13 ide o novozakreslenú parc. č. 
3548/295 ostatné plochy vo výmere 319  m2, ktorú obec  odpredáva kupujúcemu v 1. rade v podiele 4/6-iny, 
v   2. rade v podiele 1/6-iny a v 3. rade  v podiele 1/6-iny  za dohodnutú cenu 7 €/m2, čo predstavuje čiastku 
2233 €. 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

5. Starostka  predniesla žiadosť o predaj pozemku v zmysle §-u 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 
a dohody o zriadení osobného záväzku pre  Oľgu Labudovú , rod. Kšinskú, nar. 6.9.1971, trvale bytom 
Slnečná 1400/120, Prašice  a to podľa registra CKN ako parc. č. 3888/2 t.t.p.  vo výmere 22 082 m2,  ktorej je
predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č.  17621933 – 018/14  ide o 
novozakreslenú parc. č. 3888/168 t.t.p. vo výmere 274  m2,  ktorú obec odpredáva za cenu 7€/m2, čo 
predstavuje čiastku 1918 €. 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. Starostka dala o odpredaji hlasovať:

Hlasovanie                za:             6
                                   proti:        0
                                   zdržal sa: 0

Uznesenie č. 1  22/2014  :

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 §-u 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 a dohody o zriadení osobného záväzku pre 
Oľgu Labudovú , rod. Kšinskú, nar. 6.9.1971, trvale bytom Slnečná 1400/120, Prašice  a to podľa registra 
CKN ako parc. č. 3888/2 t.t.p.  vo výmere 22 082 m2,  ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 
1/1 a podľa vypracovaného GP č.  17621933 – 018/14  ide o novozakreslenú parc. č. 3888/168 t.t.p. vo 
výmere 274  m2,  ktorú obec odpredáva za cenu 7€/m2, čo predstavuje čiastku 1918 €. 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

6. Starostka  predniesla žiadosť o predaj pozemku v zmysle §-u 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 
a dohody o zriadení osobného záväzku pre Ing. Petra Kúdelu, rod. Kúdelu, nar. 17.6.1959 a manž. Danielu 
Kúdelovú, rod. Ražnú, nar.  9.12.1963, obaja trvale bytom Záhradnícka 3938/39, Topoľčany  a to podľa 
registra CKN ako parc. č. 3548/1 ost. plochy   vo výmere 58 828 m2,  ktorej je predávajúci výlučným 
vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č.  478/2013  ide o novozakreslenú parc. č. 3548/290 



ostatné plochy vo výmere 180  m2,  ktorú obec odpredáva za cenu 7€/m2, čo predstavuje čiastku 1260 €. 
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. Starostka dala o odpredaji 
hlasovať:

Hlasovanie                za:             5
                                   proti:        0
                                   zdržal sa: 1/Mgr.Lýdia Marková/

Uznesenie č. 1  23/2014  :

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 §-u 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 a dohody o zriadení osobného záväzku pre 
Ing. Petra Kúdelu, rod. Kúdelu, nar. 17.6.1959 a manž. Danielu Kúdelovú, rod. Ražnú, nar.  9.12.1963, obaja 
trvale bytom Záhradnícka 3938/39, Topoľčany  a to podľa registra CKN ako parc. č. 3548/1 ost. plochy   vo 
výmere 58 828 m2,  ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č.  
478/2013  ide o novozakreslenú parc. č. 3548/290 ostatné plochy vo výmere 180  m2,  ktorú obec odpredáva 
za cenu 7€/m2, čo predstavuje čiastku 1260 €. 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
7. Starostka  predniesla žiadosť o predaj pozemku v zmysle §-u 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 
a dohody o zriadení osobného záväzku pre Dušana Černeka, rod. Černeka, nar. 19.8.1945 a manž. Máriu 
Černekovú, rod. Adamcovú  nar.28.4.1957, obaja trvale bytom Bernoláková 2082, Topoľčany a to podľa 
registra CKN ako parc. č. 3548/1 ostatné plochy  vo výmere 58 870m2,  ktorej je predávajúci výlučným 
vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č.  36319830-149/13 ide o novozakreslenú parc. č. 
3548/9 ostatné plochy vo výmere 49 z toho diel 2 vo výmere 7m2, kde kupujúci je spoluvlastníkom pôvodnej 
parcele 3548/9 ostatné plochy  vo výmere 49 m2  z toho diel 1  vo výmere 42 m2   a novovzniknutá  parc.  č. 
3548/292 – ostatné plochy vo výmere  300 m2  , ktoré obec  odpredáva za cenu 7€/m2, čo predstavuje čiastku 
2149 €. 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. Starostka 
dala o odpredaji hlasovať:

Hlasovanie                za:             5
                                   proti:        0
                                   zdržal sa: 1/Mgr.Lýdia Marková/

Uznesenie č. 124/2014:

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 §-u 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 a dohody o zriadení osobného záväzku pre 
Dušana Černeka, rod. Černeka, nar. 19.8.1945 a manž. Máriu Černekovú, rod. Adamcovú  nar.28.4.1957, 
obaja trvale bytom Bernoláková 2082, Topoľčany a to podľa registra CKN ako parc. č. 3548/1 ostatné plochy 
vo výmere 58 870m2,  ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č.
36319830-149/13 ide o novozakreslenú parc. č. 3548/9 ostatné plochy vo výmere 49 z toho diel 2 vo výmere 
7m2, kde kupujúci je spoluvlastníkom pôvodnej  parcele 3548/9 ostatné plochy  vo výmere 49 m2  z toho diel
1  vo výmere 42 m2   a novovzniknutá  parc.  č. 3548/292 – ostatné plochy vo výmere  300 m2  , ktoré obec  



odpredáva za cenu 7€/m2, čo predstavuje čiastku 2149 €. 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
 
K bodu č. 9 Diskusia a interpelácia poslancov

1. Ing. Roman Bruchatý  predložil návrh na vybudovania parkoviska v okolí zdravotníckeho strediska, kde  
poslanci podporili túto myšlienku a  uložili zodpovednému  zamestnancovi, aby hľadal možnosti na 
financovanie formou dotácie, prípadne z vlastných zdrojov. Starostka obce k jeho návrhu uviedla, že obec 
uvažuje s rozšírením parkovacej plochy pri Zdravotnom stredisku uložením dlažby tak, aby sa zamedzilo 
parkovaniu osobných automobilov na priľahlom chodníku vedľa štátnej cesty.

Hlasovanie                za:             6
                                   proti:        0
                                   zdržal sa: 0

Uznesenie č. 125/2014:

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

ukladá:
zabezpečenie  projektovej dokumentácie na vybudovanie parkoviska pre Zdravotným strediskom a hľadanie 
možností  na financovanie tohto projektu formou dotácie

Zodpovedný: Glos
termín: 30.4.2014
2. Ing. Roman Bruchatý, zástupca starostky apeloval na výmenu vodovodných batérií v budove Zdravotného 
strediska a taktiež opravu sociálnych zariadení. 

Hlasovanie                za:             6
                                   proti:        0
                                   zdržal sa: 0

Uznesenie č. 126/2014:

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

ukladá:

zabezpečenie  opravy vodovodných batérií a sociálnych zariadení v  budove Zdravotného strediska

Zodpovedný: Novotný
termín: 30.4.2014

3. Ing. Roman Bruchatý tiež pripomenul, aby sa začalo  s prípravou výmeny okien v budove obecného úradu, 
aby sa  mohlo začať s prácou v letných mesiacoch. Starostka obce konštatovala, že s výmenou okien  na 
budove Obecného úradaesa uvažuje aj v rozpočte  obce pre tento rok.

Hlasovanie                za:             6
                                   proti:        0
                                   zdržal sa: 0

Uznesenie č. 127/2014:

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



ukladá:

zabezpečenie  projektovej dokumentácie a výkaz výmer na výmenu okien v budove obecného úradu  a 
následne  realizáciu  verejného obstarávania na dodávateľa

Zodpovedný: Glos
termín: 30.5.2014

K bodu č.12 Záver

Starostka obce Prašice na záver poďakovala všetkým za účasť a ukončila 26. zasadnutie OZ.

             Ing. Katarína Bruchatá                                                          Erika Nemešová
               prednostka obce                                                                     starostka  obce

Overovatelia zápisnice:

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

 Ing. Bystrík Hrutka                           .........................................
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