
Obec Prašice 
 

 

 

 

Zápisnica  
 

  zo 4.riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva  Obce Prašice, ktoré sa konalo 
dňa 26.5.2011. 

 
 
 

 
 
 
Prítomní poslanci OZ:    
 

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

 
Ostatní prizvaní hostia: 
 

1. Ing. Mária Hrubá  
2. Ing. Katarína Bruchatá  
3. Glos Michal   
4. Róbert Haberland     
                                             

 
Program: 

1. Otvorenie 
2. Určenie zapisovateľa  
3. Určenie overovateľov zápisnice 
4. Voľba návrhovej komisie 
5. Kontrola plnenie uznesení 
6. Informácia starostky o činnosti OcÚ 
7. Správa o podanom daňovom priznaní za rok 2010 
8. Správa hlavného kontrolóra 
9. Príprava na letnú turistickú sezónu 
10. Rôzne 
11. Diskusia 
12. Záver 
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K bodu č.1 
 
Starostka obce Erika Nemešová otvorila 4. 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 p. Michala Glosa. 
 
K bodu č.3 
 
Za overovateľov zápisnice starostka obce určila :    Mgr. Ľubomíra Pauloviča 
                                                                                   a Ing. Jozefa Michalku 
K bodu č.4 
 
Starostka  obce Prašice navrhla Ing. Romana  Bruchatého, Mgr. Lýdiu Markovú  a Ing.  Máriu 
Malinkovú za členov Návrhovej  komisie. 
 
Za                               : 6 
Proti                           : 0 
Zdržali sa hlasovania : 0 
 
Tento návrh poslanci schválili. 
 
K bodu č.5 
 
Starostka Erika Nemešová vyzvala Michala Glosa o prednesenie správy o plnení Uznesení 
s posledného rokovania OZ. Správu poslanci vzali na vedomie. 
 
K bodu č. 6 
 
Starostka obce Prašice predniesla poslancom OZ  informatívnu správu o činnosti OcÚ. Správu 
poslanci vzali na vedomie. Správa je súčasťou zápisnice ako príloha č.1. 
 
K bodu  č.7 
 
Ing. Katarína Bruchatá predniesla poslancom OZ  správu o podanom daňovom priznaní za rok 2010. 
Správu poslanci vzali na vedomie. Správa je súčasťou zápisnice ako príloha č.2. 
 
K bodu č.8 
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Ing. Mária Hrubá hlavná kontrolórka obce predniesla správu za posledný polrok svojej kontrolnej 
činnosti, ktorú poslanci OZ vzali na vedomie. Správa je súčasťou zápisnice ako príloha č.3. 
 
 
 
 
K bodu č.9 
 
Starostka obce Prašice predniesla poslancom OZ  informatívnu správu o príprave na letnú turistickú 
sezónu Duchonka 2011. Správu poslanci vzali na vedomie. Správa je súčasťou zápisnice ako príloha 
č.4. 
 
 
K bodu č.10 
 

a. Ing. Katarína Bruchatá predložila návrh „ Úpravy rozpočtu č. 1 na rok 2011. Správa je 
súčasťou zápisnice ako príloha č.5. 

 
Za                               : 6 
Proti                           : 0 
Zdržali sa hlasovania : 0 
 
Návrh  bol schválený. 
  

b. Starostka predniesla návrh upravenej zámennej zmluvy medzi obcou  Prašice a PPD Prašice. 
 

Za                               : 6 
Proti                           : 0 
Zdržali sa hlasovania : 0 
 
Návrh zámennej zmluvy bol schválený. 
 

c. Starostka obce predniesla návrh na prijatie úveru z Dexia banky Slovensko, a.s. vo výške    
58 tisíc € na financovanie 5 % oprávnených nákladov pre projekt „ Revitalizácie centrálnej 
zóny obce Prašice“. Úver bude zabezpečený zmenkami. Ing. Hrubá Mária, hlavná 
kontrolórka obce k predloženému návrhu na  prijatie úveru predložila  spracovanú finančnú 
analýzu, ktorá je súčasťou zápisnice ako príloha č.6. 

 
Za                               : 6 
Proti                           : 0 
Zdržali sa hlasovania : 0 
 

Návrh prijatia úveru bol schválený. 
 
d. Starostka predniesla návrh vstupu a založenia záujmového združenia Klaster Topoľčany 

a dala o založení hlasovať. 
 

Za                               : 6 
Proti                           : 0 
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Zdržali sa hlasovania : 0 
 

Poslanci vzali na vedomie vstup obce Prašice do združenia klaster Topoľčany a schválili 
založenie tohto združenia. 
 
 
 
 
 
 
 
e. Starostka predniesla návrh zakladateľskej zmluvy záujmového združenia Klaster Topoľčany 

a dala o zmluve hlasovať. 
 
 

Za                               : 6 
Proti                           : 0 
Zdržali sa hlasovania : 0 
 

Poslanci vzali na vedomie zakladateľskú zmluvuo združenia klaster Topoľčany a zmluvu 
aj schválili . 
 
 
f. Starostka predniesla návrh stanov záujmového združenia Klaster Topoľčany a dala 

o stanovách  hlasovať. 
 

Za                               : 6 
Proti                           : 0 
Zdržali sa hlasovania : 0 
 

Poslanci vzali na vedomie stanovy združenia klaster Topoľčany a stanovy aj schválili . 
 
g. Starostka predniesla žiadosť o sponzorskú podporu vo výške 100€  prvej slovenskej 

handicapovanej tricyklistky Simony Matičkovej z Nemečiek. Za návrh dala starostka 
hlasovať. Žiadosť je súčasťou zápisnice ako príloha č.7. 

 
Za                               : 6 
Proti                           : 0 
Zdržali sa hlasovania : 0 

 
Podporu poslanci schválili a Ing. Michalka, Ing. Malinková, Mgr. Paulovič, Ing. Hrutka, Ing. 
Bruchatý sa vzdali jedného poslaneckého platu v prospech Simony Matičkovej. 

 
h. P. starostka predniesla návrh na odpredaj pozemku v k.ú. obce Prašice a dohodu o zriadení 

vecného bremena pre  Petra Novotného, nar. 21.10.1970, trvale  bytom Prašice, Studničná 
301/7 a to podľa registra CKN ako parc. č. 3888/8 – trvalý tráv. porast  vo výmere 24 365 m2  
vo vlastníctve obce a podľa vypracovaného GP č. 17621933-069/11 ide o parc.č. 3888/154-
trvalý trav. porast vo výmere  314 m2   za dohodnutú kúpnu cenu 7€/m2, čo predstavuje 
čiastku 2198 €. O návrhu dala starostka hlasovať. 
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Za                               : 6 
Proti                           : 0 
Zdržali sa hlasovania : 0 

 
Odpredaj pozemku bol schválený. 
 
i. P. starostka predniesla návrh na odpredaj pozemku v k.ú. obce Prašice a dohodu o zriadení 

vecného bremena pre  Vladimíra Dubného rod. Dubného, nar. 25.10.1948 a manž. Jarmilu 
Dubnú rod Foltánovú, nar. 14.9.1949, trvale bytom Topoľčany, Gogoľová  1883 a to podľa 
registra CKN ako parc. č. 3888/8 – trvalý tráv. porast  vo výmere 24 561 m2  vo vlastníctve 
obce a podľa vypracovaného GP č. 36319830-048/11 ide o parc.č. 3888/153, trvalý tráv. 
porast vo výmere 211 m2   za dohodnutú kúpnu cenu 7 €/m2, čo predstavuje čiastku 1477€.  
O návrhu dala starostka hlasovať. 

 
Za                               : 6 
Proti                           : 0 
Zdržali sa hlasovania : 0 

 
Odpredaj pozemku bol schválený. 
 
 
 
 
 
j. P. starostka predniesla návrh na odpredaj pozemku v k.ú. obce Prašice a dohodu o zriadení 

vecného bremena pre  Stanislava Illáša  rod. Illáša, nar. 22.5.1948 a manž. Martu Illášovú 
rod. Nemcovú, nar. 12.01.1952  trvale bytom Topoľčany, Narcisová 2196/21 a to podľa 
registra CKN ako parc. č. 3772/1 trvalý tráv. porast vo výmere 25060 m2 vo vlastníctve obce 
a podľa vypracovaného GP č. 36319830-034/11 ide o parc.č. 3772/64, trvalý tráv. porast vo 
výmere 819 m2 za dohodnutú kúpnu cenu 7 €/m2, čo predstavuje čiastku 5733 €, ktorá bude 
splatná po dobu 3 rokov štvrťročnými splátkami po 477,75 €.  O návrhu dala starostka 
hlasovať. 

 
Za                               : 6 
Proti                           : 0 
Zdržali sa hlasovania : 0 

 
Odpredaj pozemku bol schválený. 
 
k. P. starostka predniesla návrh na odpredaj pozemku v k.ú. obce Prašice pre  Vladimíra Bizoňa 

rod. Bizoňa, nar. 11.03.1967 ,trvale bytom Topoľčany, Družby 1623 a to podľa registra CKN 
ako parc. č. 3548/1 – ostatné plochy  vo výmere 61 815 m2 vo vlastníctve obce a podľa 
vypracovaného GP č. 36319830-100/10 ide o  parc.č. 3548/188, ostatné plochy vo výmere 
101 m2 za dohodnutú kúpnu cenu 7 €/m2, čo predstavuje čiastku 707 €.  O návrhu dala 
starostka hlasovať. 

 
Za                               : 5 
Proti                           : 1 /Mgr. Lýdia Marková/ 
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Zdržali sa hlasovania : 0 
 

Odpredaj pozemku bol schválený. 
 
l. P. starostka predniesla návrh na odpredaj pozemku v k.ú. obce Prašice pre  Jarmilu Bistákovu 

rod. Valovičovú, nar. 17.09.1948, bytom Sokolovce, Hollého 302/24 a Mgr. Františka Kočiša 
rod Kočiša, nar. 19.05.1950, trvale bytom Piešťany, Brigádnická 4587/12  a to podľa registra 
CKN ako parc.č. 3548/1 – ostatné plochy vo výmere 60430 m2 vo vlastníctve obce a podľa 
vypracovaného GP č. 36319830-151/10 ide o parc.č. 3548/221, ostatné plochy  vo výmere 
348 m2 z toho diel 1 vypracovaného GP vo výmere 35 m2 a diel 2 vypracovaného GP vo 
výmere 123 m2 za dohodnutú kúpnu cenu 7 €/m2, čo predstavuje čiastku 1106 €.  O návrhu 
dala starostka hlasovať. 

 
Za                               : 5 
Proti                           : 1 /Mgr. Lýdia Marková/ 
Zdržali sa hlasovania : 0 

 
Odpredaj pozemku bol schválený. 
 
 
 
 
m. P. starostka predniesla žiadosť p. Zimu Miroslava bytom Topoľčany, P.O.Hviezdoslava na  

prenájom tanečnej plochy na Duchonke na dobu neurčitú za cenu 1 €  pre rok 2011 s tým, že 
žiadateľ bude uhrádzať všetky náklady na el. energiu, vodné, stočné a odvoz odpadu. Pre 
nasledujúce roky bude  výška nájomného 3 000 €. O návrhu dala starostka hlasovať. 

 
Za                               : 6 
Proti                           : 0 
Zdržali sa hlasovania : 0 

 
Nájom tanečnej plochy  bol schválený. 
 
n. P. starostka predniesla žiadosť Obchodnej firmy Lacika, Hurbanova 725, Kopčany na  

prenájom tenisových kurtov na Duchonke na dobu neurčitú za cenu 1 € pre rok 2011 s tým, 
že žiadateľ bude uhrádzať všetky náklady na el. energiu, vodné, stočné a odvoz odpadu. Pre 
nasledujúce roky bude  výška nájomného 330 €. O návrhu dala starostka hlasovať. 

 
Za                               : 6 
Proti                           : 0 
Zdržali sa hlasovania : 0 

 
Nájom tanečnej plochy  bol schválený. 
 
o. P. starostka predniesla návrh na odpredaj pozemku v k. ú. Obce Prašice v 1/rade  pre Ing. 

Jozefa Kotlebu, rod. Kotlebu, nar. 20.10.1960 a manž. Janu Kotlebovú, rod. Hirnerovú, nar. 
15.1.1964, trvale bytom Topoľčany, F. Kráľa 23  a v 2/ rade pre PhDr. Katarínu Čakajdovú, 
rod. Kotlebovú, nar. 1.2.1963, trvale bytom Topoľčany, Streďanská 2536/43 a to podľa 
registra CKN ako parc. č. 3839/1-trvalý tráv. porast  vo výmere 29579 m2 vo vlastníctve 
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obce podľa vypracovaného GP č. 36319830-61/11 ide o parc. č. 3839/146 –trvalý tráv. porast  
vo výmere 123 m2 v prospech kupujúcich v 1/rade v podiele 1/10-iny čo predstavuje 12,3 m2 
titulom BSM a v prospech kupujúcej v 2/rade v podiele 9/10-ín čo predstavuje výmeru 110,7 
m2 a ďalej ide o parc. č. 3839/147-trvalý tráv. porast vo výmere 151 m2 v prospech 
kupujúcej v 2/rade v podiele 1/1-iny za dohodnutú kúpnu cenu 7 €/m2, čo predstavuje 
čiastku 1918 € a o odpredaji dala hlasovať. 

 
Za                               : 6 
Proti                           : 0 
Zdržali sa hlasovania : 0 

 
Predaj pozemku  bol schválený. 

 
 
K bodu č.11 
 

a. Mgr. Lýdia Marková navrhla riešiť autobusovú zastávku  na ulici Nemečkovská /p.Zeliska/, 
kde poslanci uložili p. Haberlandovi zistiť možnosti u riaditeľa Veolia a.s. Topoľčany 

b. Mgr. Lýdia Marková navrhla riešiť dopravnú situáciu na Ul.1.mája  - horný koniec /plná 
čiara, 40 km rýchlosť a iné/, kde poslanci uložili p. Haberlandovi zistiť možnosti na OÚ u p. 
Herdu. 

c. P. Ing. Michalka sa informoval o riešení oplotenia obecného pozemku par. č. 115 p. 
Jaromírom Okšom, kde poslanci uložili p. Haberlandovi zvolať konanie dotknutých strán. 

d. P. Kišac sa spýtal na požičiavanie florbalových bránok od riaditeľa ZŠsMŠ, kde p. starostka 
sľúbila, že situáciu preverí.  

 
 
 
K bodu č.12 
 
Na záver  starostka Erika Nemešová vyzvala predsedu návrhovej komisie Ing. Romana Bruchatého 
o prečítanie  návrhu na uznesenie zo 4. riadneho zasadnutia OZ. Starostka obce sa všetkým 
poďakovala za účasť a 4. riadne zasadnutie OZ  ukončila. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Ing. Katarína Bruchatá                                                                             Erika Nemešová 
           prednostka                                                                                               starostka 
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Overovatelia zápisnice: 
 
 
Mgr. Ľubomír Paulovič            ............................................ 
 
 
Ing. Jozef Michalka                  ............................................ 
 
 
 
 
Zapísal: Michal Glos               .............................................                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
  


