
 

 

 

Zápisnica  
 

  z 24. rokovania Obecného zastupiteľstva  Obce Prašice, konaného dňa 10.10.2013. 
 
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 
Mgr. Peter Dobrý 
Glos Michal 
 
Verejnosť:     
Kišac Jozef 
                             
Program: 

1. Otvorenie, schválenie programu rokovania 
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie 
3. Správa riaditeľa  o výchovno-vzdelávacej činnosti  ZŠsMŠ  a je výsledkoch v zmysle vyhlášky MŠ 

SR č.9/2006 
4. Kontrola plnenia uznesení 
5. Návrh na úpravu rozpočtu obce Prašice na rok 2013 č. III. 
6. Rôzne  

-  prerokovanie návrhu  zmien a doplnkov Územného plánu obce Prašice   
-  žiadosti o  predaj pozemkov  v okolí rekreačných chát 
-  žiadosti o prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Prašice 
-  Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 10/2011 – zásady predaja a nájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce 
Prašice 
-  návrh na vyradenie knižného fondu z Obecnej knižnice 

7. Diskusia a interpelácia poslancov 
8. 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 Michalková, Ing. Bystrík Hrutka 
Návrhová komisia: Ing. Roman Bruchatý, Mgr. Ján Grznár a Mgr. Lýdia Marková 
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. Správa riaditeľa  o výchovno-vzdelávacej činnosti  ZŠsMŠ  a je výsledkoch v zmysle vyhlášky MŠ 

SR č.9/2006 
4. Kontrola plnenia uznesení 
5. Návrh na úpravu rozpočtu obce Prašice na rok 2013 č. III. 
6. Rôzne  
 prerokovanie návrhu  zmien a doplnkov Územného plánu obce Prašice 
 žiadosti o  predaj pozemkov  v okolí rekreačných chát 
 žiadosti o prenájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Prašice 
 Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 10/2011 – zásady predaja a nájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve 

obce Prašice 
 návrh na vyradenie knižného fondu z Obecnej knižnice 

7.    Diskusia a interpelácia poslancov 
8.    Záver  
 
 
K bodu č.3 Správa riaditeľa  o výchovno-vzdelávacej činnosti  ZŠsMŠ  a jej výsledkoch v zmysle vyhlášky 
MŠ SR č.9/2006 
 
Mgr. Peter Dobrý, riaditeľ ZŠsMŠ Prašice predniesol  správu o výchovno-vzdelávacej  činnosti ZŠsMŠ a jej 
výsledkoch: Túto správu predniesol v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 9/2006. 
Na začiatku informoval poslancov o počte zamestnancov pedagogických i nepedagogických, o počte tried, 
počte  žiakov Základnej školy, taktiež Materskej školy. Ďalej predniesol štatistiky o vymeškaných hodinách, 
kde je stále alarmujúci stav , štatistiku o prospechu žiakov ako aj úspešnosti deviatakov v monitoringu. 
Informoval tiež o žiakoch, ktorí dosiahli úspechy v v športových disciplínach, v prednese poézie, v 
olympiádach atď. Potom sa venoval finančným záležitostiam školy a rozpočtu. Na záver svojej správy 
informoval poslancov  o havarijnom  stave kotolne v Základnej škole a tiež pozval poslancov na oslavu 50. 
výročia založenia Materskej škôlky. Poslanci vzali správu na vedomie. 
 

 



 

 

 
 

Uznesenie č. 67/2013: 
 
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 riaditeľa  o výchovno-vzdelávacej činnosti  ZŠsMŠ  a jej výsledkoch v zmysle vyhlášky MŠ SR 
č.9/2006 
 
K bodu č.4 Kontrola plnenia uznesení 
 
Michal Glos predniesol v tomto bode správu o plnení uznesení OZ. Informoval poslancov o priebežnom 
plnení uznesenia z roku 2012, kde boli neoprávnene oplotené pozemky č. 113 a  č.114 v centrálnej časti obce 
p. Jaromírom Okšom. Žiadosť na odpredaj pozemku p. Okšovi nebola schválená a taktiež nebolo schválené 
stanovisko obce k dodatočnému stavebnému povoleniu. Aktuálne stavebný úrad pripravuje rozhodnutie  a 
obec Prašice v tomto prípade odkazuje na súd.  Z ďalších úloh sa priebežne plnia  : odpredaj prebytočných 
strojov vo vlastníctve obce, taktiež zabezpečujú sa evidenčné čísla v zmysle platnej legislatívy. Úloha 
umiestnenia zrkadla oproti výjazdu z cintorína sa bude riešiť do konca novembra. Poslanci vzali  správu, ktorá 
je súčasťou zápisnice na vedomie. 
 
 
 

Uznesenie č. 68/2013: 
 
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 o kontrole plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva. 
 
 
K bodu č.5 Návrh na úpravu rozpočtu obce Prašice na rok 2013 č. III. 
 
 Ing. Bruchatá predniesla poslancom OZ  na schválenie Úpravu rozpočtu č. III/2013.  Špecifikovala hlavné 
zmeny v položkách príjmov a výdavkov, ktoré aj zdôvodnila. 
 
   Starostka dala o Úprave rozpočtu č.III/2013 hlasovať: 
 
 
Hlasovanie                za:             6 
                                   proti:        0 
                                   zdržal sa: 0 
 
 

Uznesenie č. 69/2013: 
 
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 III./2013 s nasledovnými zmenami: 
 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRÍJMY

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

VÝDAVKY

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

Rozpočet po úprave č. III/2013
Príjmy
Výdavky
Rozdiel: + prebytok

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. III/2013 
Zvýšenie                  

 +

Úprava č. III/2013 
Zníženie                   

-

ROZPOČET po 
úprave               

č. III/2013

978 900,00 1 095 390,00 926 436,82 2 460,00 2 650,00 1 095 200,00
44 425,00 415 660,00 49 329,17 21 120,00 436 780,00
1 000,00 1 530,00 2 992,10 1 465,00 2 995,00

36 450,00 36 900,00 36 900,00
1 060 775,00 1 549 480,00 978 758,09 25 045,00 2 650,00 1 571 875,00

1 571 875,00

Schválený 
rozpočet

Upravený 
rozpočet

Čerpanie 
rozpočtu

Úprava č. III/2013 
Zvýšenie                  

 +

Úprava č. III/2013 
Zníženie                   

-

ROZPOČET po 
úprave               

č. III/2013

429 755,00 438 910,00 351 444,64 28 330,00 1 895,00 465 345,00
44 425,00 440 965,00 42 509,80 32 780,00 473 745,00
96 175,00 92 180,00 72 541,83 92 180,00

490 420,00 503 995,00 503 995,00
1 060 775,00 1 476 050,00 466 496,27 61 110,00 1 895,00 1 535 265,00

1 535 265,00

1 571 875,00
1 535 265,00

36 610,00

1 132 100,00
969 340,00
162 760,00

436 780,00
473 745,00
-36 965,00

2 995,00
92 180,00

-89 185,00



 

 

 
 
K bodu č.6 Rôzne 
 
1. Starostka obce predložila poslancom OZ koncept  zmien  a doplnkov Územného plánu od  Ing. Mezeia . 
Prerokovanie tohto konceptu  začína dňom 10.10.2013 a bude trvať do 10.11.2013 / 30 dní/. Koncept v 
tlačenej podobe bude k nahliadnutiu na Obecnom úrade v pracovných dňoch a taktiež na webovej stránke 
obce.  Verejné prerokovanie sa uskutoční v 46. týždni pre právnické osoby a organizácie ako aj pre širokú 
verejnosť/11. -15.11. 2013/. Obstarávateľom Zmien a doplnkov Územného plánu  je obec v zmysle § 2a, odst. 
1 zákona č. 50/1976 v  znení neskorších zmien a doplnkov prostredníctvom odborne spôsobilej osoby  Ing. 
arch. Gertrúdy Čuboňovej. , Starostka následne dala o predložených materiáloch hlasovať:   
 

Uznesenie č. 70/2013: 
 
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: 
 
Informáciu o prerokovaní konceptu zmien a doplnkov Územného plánu obce Prašice v termíne od 10.10.2013 
do 10.11.2013 /30 dní/ a termín verejného prerokovania v 46. týždni /11. -15.11. 2013/. 
 
 
2. Starostka predniesla návrh na  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 pre Ing. 
Františka Kočiša, rod. Košiča, nar. 19.5.1950, bytom Brigádnická 4587/12, 921 01 Piešťany a pre Jarmilu 
Bistákovú, rod. Valovičovú, nar. 17.9.1948, bytom Hollého 302/24, Sokolovce a to podľa registra CKN ako 
parc. č. 3548/1 ost. plochy  vo výmere 59 605 m2,  ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a 
podľa vypracovaného GP č.  36319830-044/13 ide o novozakreslenú parc. č. 3548/221 ostatné plochy  vo 
výmere 456 m2  z toho diel 1 vo výmere 108 m2 v prospech kupujúcich v 1/ a  v 2/ rade  u každého v  podiele 
1/2-iny.  Kupujúci v 1/  a v 2/ rade sú podielovými spoluvlastníkmi každý v podiele       1/2-iny  pôvodnej 
parc. č. 3548/221 – ostatné plochy vo výmer 348 m2 tvoriacej diel 2 vypracovaného GP  vo výmer 348 m2. 
Obec horeuvedenú parcelu  odpredáva za cenu 7€/m2, čo predstavuje čiastku 756 €. 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 predaji pozemku 
hlasovať 
Hlasovanie                za:             5 
                                   proti:        0 
                                   zdržal sa: 1 /Mgr. Lýdia Marková/ 
 

Uznesenie č. 71/2013: 
 
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  pre Ing. Františka Kočiša, rod. Košiča, 
nar. 19.5.1950, bytom Brigádnická 4587/12, 921 01 Piešťany a pre Jarmilu Bistákovú, rod. Valovičovú, nar. 
17.9.1948, bytom Hollého 302/24, Sokolovce a to podľa registra CKN ako parc. č. 3548/1 ost. plochy  vo 
výmere 59 605 m2,  ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č.  
36319830-044/13 ide o novozakreslenú parc. č. 3548/221 ostatné plochy  vo výmere 456 m2  z toho diel 1 vo 
výmere 108 m2 v prospech kupujúcich v 1/ a  v 2/ rade  u každého v  podiele 1/2-iny.  Kupujúci v 1/  a v 2/ 
rade sú podielovými spoluvlastníkmi každý v podiele       1/2-iny  pôvodnej parc. č. 3548/221 – ostatné 
plochy vo výmer 348 m2 tvoriacej diel 2 vypracovaného GP  vo výmer 348 m2. Obec horeuvedenú parcelu  
odpredáva za cenu 7€/m2, čo predstavuje čiastku 756 €. 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 
 
3. Starostka predniesla návrh na  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. Ivana Antalíka, rod. Antalíka, nar. 30.9.1966 a manž. Janu 
Antalíkovú, rod. Letenaiovú, nar. 16.5.1966, obaja trvale bytom Vajanského 32, Senec a to podľa registra 
CKN ako parc. č. 3548/1 ost. plochy  vo výmere 59 605 m2,  ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v 
podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č.  36319830-107/13 ide o novozakreslenú parc. č. 3548/283 ostatné 
plochy  vo výmere 105 m2  a ďalej ide o novozakreslenú  parc.č. 3548/78 – zastavané plochy a nádvoria vo 
výmere 77 m2 z toho diel 1 vypracovaného GP vo výmere 25m2 v prospech kupujúcich , kde kupujúci sú 
podielovými spoluvlastníkmi pôvodnej parcele č. 3548/71- zastavané plochy a nádvoria  vo výmere 52 m2 
tvoriacej diel 3 vypracovaného GP, ktoré obec  odpredáva za cenu 7€/m2, čo predstavuje čiastku 910 €. 
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 predaji 
pozemku hlasovať 
 
Hlasovanie                za:             5 
                                   proti:        0 
                                   zdržal sa: 1/Mgr. Lýdia Marková/ 
 

Uznesenie č. 72/2013: 
 
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. Ivana Antalíka, rod. Antalíka, nar. 30.9.1966 a manž. Janu Antalíkovú, rod. Letenaiovú, nar. 16.5.1966, 
obaja trvale bytom Vajanského 32, Senec a to podľa registra CKN ako parc. č. 3548/1 ost. plochy  vo výmere 
59 605 m2,  ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č.  
36319830-107/13 ide o novozakreslenú parc. č. 3548/283 ostatné plochy  vo výmere 105 m2  a ďalej ide o 
novozakreslenú  parc.č. 3548/78 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 77 m2 z toho diel 1 vypracovaného 
GP vo výmere 25m2 v prospech kupujúcich , kde kupujúci sú podielovými spoluvlastníkmi pôvodnej parcele 
č. 3548/71- zastavané plochy a nádvoria  vo výmere 52 m2 tvoriacej diel 3 vypracovaného GP, ktoré obec  
odpredáva za cenu 7€/m2, čo predstavuje čiastku 910 €. 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 návrh na  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 Jozefa Janegu, rod. Janegu, nar. 2.11.1944 a  manž. Viktóriu 
Janegovú, rod. Palušovú, nar. 6.2.1947, trvale bytom Ul.1.mája 215, Prašice a to podľa registra CKN ako 
parc. č. 3888/1  t.t.p.  vo výmere 9426 m2a parc.č. 3888/2 zast. plochy vo výmere 2428m2,  ktorých  je 
predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č.  17621933-217/13 ide o 
novozakreslené parc. č. 3888/165 t.t.p. vo výmere 30  m2   a parc.č. 3888/166 zastavané plochy a nádvoria vo 
výmere 22m2,  ktoré obec odpredáva za cenu 7€/m2, čo predstavuje čiastku 364 €. 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 predaji pozemku hlasovať: 
 
Hlasovanie                za:             6 
                                   proti:        0 



 

 

                                   zdržal sa: 0 
 

Uznesenie č. 73/2013: 
 
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 
Jozefa Janegu, rod. Janegu, nar. 2.11.1944 a  manž. Viktóriu Janegovú, rod. Palušovú, nar. 6.2.1947, trvale 
bytom Ul.1.mája 215, Prašice a to podľa registra CKN ako parc. č. 3888/1  t.t.p.  vo výmere 9426 m2a parc.č. 
3888/2 zast. plochy vo výmere 2428m2,  ktorých  je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa 
vypracovaného GP č.  17621933-217/13 ide o novozakreslené parc. č. 3888/165 t.t.p. vo výmere 30  m2   a 
parc.č. 3888/166 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 22m2,  ktoré obec odpredáva za cenu 7€/m2, čo 
predstavuje čiastku 364 €. 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  pre 
Janu Szabovú, rod. Znášikovú, nar. 3.2.1962, trvale bytom Nemčice 361 a to podľa registra CKN ako parc. č. 
3548/1 ostatné plochy  vo výmere 59605 m2,  ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a 
podľa vypracovaného GP č.  17621933-103/13 ide o novozakreslené parc. č. 3548/285 ostatné plochy vo 
výmere 139  m2,  ktorú obec odpredáva za cenu 7€/m2, čo predstavuje čiastku 973 €. 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. 74/2013: 
 
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 pre Janu Szabovú, rod. Znášikovú, nar. 
3.2.1962, trvale bytom Nemčice 361 a to podľa registra CKN ako parc. č. 3548/1 ostatné plochy  vo výmere 
59605 m2,  ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č.  
17621933-103/13 ide o novozakreslené parc. č. 33548/285 ostatné plochy vo výmere 139  m2,  ktorú obec 
odpredáva za cenu 7€/m2, čo predstavuje čiastku 973 €. 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  pre 
Pavla Šimku, rod. Šimku, nar. 15.1.1977, trvale bytom Betlehemská 709/42, Krušovce a to podľa registra 
CKN ako parc. č. 3548/1 ostatné plochy  vo výmere 59605 m2,  ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v 
podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č.  17621933-049/11 ide o novozakreslenú parc. č. 3548/279 ostatné 
plochy vo výmere 41  m2,  ktorú obec odpredáva za cenu 7€/m2, čo predstavuje čiastku 287 €. 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. 75/2013: 
 
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  pre Pavla Šimku, rod. Šimku, nar. 
15.1.1977, trvale bytom Betlehemská 709/42, Krušovce a to podľa registra CKN ako parc. č. 3548/1 ostatné 
plochy  vo výmere 59605 m2,  ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa 
vypracovaného GP č.  17621933-049/11 ide o novozakreslenú parc. č. 3548/279 ostatné plochy vo výmere 41  
m2,  ktorú obec odpredáva za cenu 7€/m2, čo predstavuje čiastku 287 €. 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  pre 
Ľubomíra Bursu, rod. Bursu, nar. 28.6.1974 a manž. Zuzanu Bursovú, rod. Pastorovú, nar. 24.4.1976, obaja 
trvale bytom Muškátová 2673/8, Topoľčany a to podľa registra CKN ako parc. č. 3548/1 ostatné plochy  vo 
výmere 59605 m2,  ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č.  
17621933-049/11 ide o novozakreslené parc. č. 3548/280 ostatné plochy vo výmere 52  m2 a parc. č. 
3548/281 – ostatné plochy vo výmere 127 m2,  ktoré obec odpredáva za cenu 7€/m2, čo predstavuje čiastku 
1253 €. 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. 76/2013: 
 
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  pre Ľubomíra Bursu, rod. Bursu, nar. 
28.6.1974 a manž. Zuzanu Bursovú, rod. Pastorovú, nar. 24.4.1976, obaja trvale bytom Muškátová 2673/8, 
Topoľčany a to podľa registra CKN ako parc. č. 3548/1 ostatné plochy  vo výmere 59605 m2,  ktorej je 
predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č.  17621933-049/11 ide o 
novozakreslené parc. č. 3548/280 ostatné plochy vo výmere 52  m2 a parc. č. 3548/281 – ostatné plochy vo 
výmere 127 m2,  ktoré obec odpredáva za cenu 7€/m2, čo predstavuje čiastku 1253 €. 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 
 
 



 

 

 
 
 
8. 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  pre 
PhDr. Antona Kondé, rod. Kondé, nar. 25.3.1931 a manž. Boženu Kondéovú, rod. Hnátkovú, nar.  6.7.1937, 
obaja trvale bytom Kalinčiakova 2080/32, Topoľčany  a to podľa registra CKN ako parc. č. 3772/1 t.t.p.   vo 
výmere 22 990 m2,  ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č.  
17621933-117/13 ide o novozakreslenú parc. č. 3772/79 t.t.p. vo výmere 88  m2,  ktorú obec odpredáva za 
cenu 7€/m2, čo predstavuje čiastku 616 €. 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. 77/2013: 
 
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  pre PhDr. Antona Kondé, rod. Kondé, nar. 
25.3.1931 a manž. Boženu Kondéovú, rod. Hnátkovú, nar.  6.7.1937, obaja trvale bytom Kalinčiakova 
2080/32, Topoľčany  a to podľa registra CKN ako parc. č. 3772/1 t.t.p.  vo výmere 22 990 m2,  ktorej je 
predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č.  17621933-117/13 ide o 
novozakreslenú parc. č. 3772/79 t.t.p. vo výmere 88  m2,  ktorú obec odpredáva za cenu 7€/m2, čo 
predstavuje čiastku 616 €. 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 
 
9. 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  pre 
Libušu Polákovú, rod. Pavlovičovú, nar. 27.5.1947, trvale bytom Hanza 326/2, Galanta a to podľa registra 
CKN ako parc. č. 3544/1 t.t.p. vo výmere 22487m2,  ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 
a podľa vypracovaného GP č.  36319830-112/13 ide o novozakreslenú parc. č. 3544/139 t.t.p. vo výmere 351 
m2  a  z toho diel 1 vypracovaného GP vo výmere 91 m2 v prospech kupujúceho , kde kupujúci je   
spoluvlastníkom pôvodnej parcele č. 3544/139 t.t.p.  vo výmere 260 m2 tvoriacej diel 2 vypracovaného GP, 
ktorú obec  odpredáva za cenu 7€/m2, čo predstavuje čiastku 637 €. 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. 78/2013: 
 
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  pre Libušu Polákovú, rod. Pavlovičovú, 
nar. 27.5.1947, trvale bytom Hanza 326/2, Galanta a to podľa registra CKN ako parc. č. 3544/1 t.t.p. vo 
výmere 22487m2,  ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č.  
36319830-112/13 ide o novozakreslenú parc. č. 3544/139 t.t.p. vo výmere 351 m2  a  z toho diel 1 
vypracovaného GP vo výmere 91 m2 v prospech kupujúceho , kde kupujúci je   spoluvlastníkom pôvodnej 
parcele č. 3544/139 t.t.p.  vo výmere 260 m2 tvoriacej diel 2 vypracovaného GP, ktorú obec  odpredáva za 
cenu 7€/m2, čo predstavuje čiastku 637 €. 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 
 
10.  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 Miriam Gabriel, rod. Šipeková, nar. 16.3.1978, bytom Kpt. 
Žalmana 1715, Topoľčany  a to podľa registra CKN ako parc. č. 3839/1 t.t.p. plochy  vo výmere 25 501 m2,  
ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č.  17621933-111/13 ide 
o novozakreslenú parc. č. 3839/167 t.t.p. vo výmere 428  m2,  ktorú obec odpredáva za cenu 7€/m2, čo 
predstavuje čiastku 2996 €. 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. 79/2013: 
 
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 
Miriam Gabriel, rod. Šipeková, nar. 16.3.1978, bytom Kpt. Žalmana 1715, Topoľčany  a to podľa registra 
CKN ako parc. č. 3839/1 t.t.p. plochy  vo výmere 25 501 m2,  ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v 
podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č.  17621933-111/13 ide o novozakreslenú parc. č. 3839/167 t.t.p. vo 
výmere 428  m2,  ktorú obec odpredáva za cenu 7€/m2, čo predstavuje čiastku 2996 €. 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 
 
11.  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 rekreačného zariadenia a uzatvorenie kúpnej zmluvy 
pre Imricha Beláňa, rod. Beláňa, nar.11.8.1951 a manž. Martu Beláňovú, rod. Grežďovú, nar. 24.1.1955 a to 
podľa registra CKN ako parc. č. 3548/126 zastavané plochy a nádvoria   vo výmere 150 m2,  ktorej je 
predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1. Tento pozemok obec odpredáva za cenu 10€/m2, čo 
predstavuje čiastku 1500 €. 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. 80/2013: 
 
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 rekreačného zariadenia a uzatvorenie kúpnej zmluvy pre Imricha Beláňa, rod. Beláňa, 
nar.11.8.1951 a manž. Martu Beláňovú, rod. Grežďovú, nar. 24.1.1955 a to podľa registra CKN ako parc. č. 
3548/126 zastavané plochy a nádvoria   vo výmere 150 m2,  ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v 
podiele 1/1. Tento pozemok obec odpredáva za cenu 10€/m2, čo predstavuje čiastku 1500 €. 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 
 
12.  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 rekreačného zariadenia a uzatvorenie kúpnej zmluvy 
pre Imricha Beláňa, rod. Beláňa, nar.11.8.1951 a manž. Martu Beláňovú, rod. Grežďovú, nar. 24.1.1955 a to 
podľa registra CKN ako parc. č. 3548/256  zastavané plochy a nádvoria   ,  ktorej je predávajúci výlučným 
vlastníkom v podiele 1/1. Tento pozemok nedoporučuje obec predať v celku, nakoľko časťou zasahuje do 
pozemku parc. č. 3548/207 vo vlastníctve p. Cabaja. Bude treba Geometrickým plánom oddeliť túto časť 
pozemku a zbytok odpredať p. Beláňovi.  
 
Hlasovanie                za:             0 
                                   proti:        6 
                                   zdržal sa: 0 
 
 
 

Uznesenie č. 81/2013: 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov 
 
neschvaľuje: 
 
predaj pozemku v zmysle §-u 9a, ods. 8, písm.b/ zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
zmien pre vlastníka rekreačného zariadenia a uzatvorenie kúpnej zmluvy pre Imricha Beláňa, rod. Beláňa, 
nar.11.8.1951 a manž. Martu Beláňovú, rod. Grežďovú, nar. 24.1.1955 a to podľa registra CKN ako parc. č. 
3548/256 zastavané plochy a nádvoria   
 
13.  Starostka  predniesla žiadosť Vladimíra Okšu , rod. Okšu, bytom Studničná 295, Prašice o prenájom 
nebytových priestorov bývalej betonárky , kde chce zriadiť dielňu na zámočnícke a opravárenské práce pre 
občanov. Poslanci o žiadosti diskutovali a p. starostka  taktiež informovala, že skôr bola oslovená 
predstaviteľmi PZ Brezina, ktorí taktiež majú záujem o tieto priestory na zriadenie poľovníckeho domu. 
Zatiaľ sa ešte k tejto veci záväzne nevyjadrili. Z diskusie vzišlo, aby sa zatiaľ objekt  neprenajal a zistil sa 
konečný  záujem  členov PZ Brezina. Starostka obce dala o žiadosti hlasovať: 
 
Hlasovanie                za:             0 
                                   proti:        6 
                                   zdržal sa: 0 
 

Uznesenie č. 82/2013: 



 

 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov 
 
neschvaľuje: 
 
nájom nebytových priestorov bývalej betonárky pre Vladimíra Okšu , rod. Okšu, bytom Studničná 295 
 
 
 
 
 
 
14.  Starostka  predniesla žiadosť Lukáša Michalku, rod. Michalku,  bytom Družstevná 512/5, Prašice o 
prenájom nebytových priestorov bývalého Obecného úradu/horné poschodie/, kde chce zriadiť fitnes centrum  
pre občanov. Poslanci o žiadosti diskutovali a pýtali sa  či bude súhlasiť s platením energií. Na základe toho, 
že obec má záujem o zriadenie fitnes centra pre mladých, starostka obce doporučila rokovať so žiadateľom vo 
veci zabezpečenia elektrického vykurovania na jeho náklady. Ak p. Lukáš Michalka pristúpi na tieto 
podmienky, obec zabezpečí odstavenie 1. poschodia budovy éd plynového vykurovania. Starostka obce dala o 
žiadosti  o prenájom priestorov  hlasovať: 
 
Hlasovanie                za:             6 
                                   proti:        0 
                                   zdržal sa: 0 
 
 
 
 

Uznesenie č. 83/2013: 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov 
 
schvaľuje: 
 
nájom nebytových priestorov I. poschodia  bývalého OcÚ pre Lukáša Michalku, rod. Michalku,  bytom 
Družstevná 512/5, Prašice za 1 € na rok, s tým že elektrickú energiu si bude hradiť na vlastné náklady a 
plynové kúrenie sa odstaví 
 
15.  Starostka  predniesla návrh na vyradenie knižného fondu z Obecnej knižnice v počte kusov 15. Dôvodom  
je, že sa uskutočnila pravidelná revízia po troch rokoch a tieto knižky v knižnici chýbali. Starostka obce dala  
hlasovať: 
 
Hlasovanie                za:             6 
                                   proti:        0 
                                   zdržal sa: 0 
 

Uznesenie č. 84/2013: 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov 
 
schvaľuje: 
 
vyradenie knižného fondu z Obecnej knižnice v počte kusov 15 
 



 

 

16.  Starostka  predniesla návrh Dodatku č.1 k VZN č.10/2011 Zásady predaja  a nájmu nehnuteľného 
majetku Obce Prašice. Zmena nastáva v Čl. 9, písmeno g , kde sa mení výška sumy nájmu z pôvodných 
0,066€/m2/rok na sumu 1,5 €/m2/rok. Táto zmena nastáva  na nehnuteľnostiach vo vlastníctve obce Prašice, 
na ktorých bola ukončená reštitúcia. Starostka obce dala   o Dodatku č.1 k VZN č.10/2011 hlasovať: 
 
Hlasovanie                za:             6 
                                   proti:        0 
                                   zdržal sa: 0 
 

Uznesenie č. 85/2013: 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov 
 
schvaľuje: 
 
Dodatok č.1 l VZN č. 10/2011 
17.  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 Pavla Nereďházského, rod. Nereďházského, nar. 8.2.1949 a manž. 
Oľgu Nereďházskú, rod. Skalickú, nar. 15.8.1954, obaja trvale bytom Slnečná 423/100, Prašice  a to podľa 
registra CKN ako parc. č. 3548/1 ostatné  plochy  vo výmere 59 605 m2,  ktorej je predávajúci výlučným 
vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č.  36319830 -102/13 ide o novozakreslenú parc. č. 
3548/282 ostatné plochy  vo výmere 280  m2,  ktorú obec odpredáva za cenu 7€/m2, čo predstavuje čiastku   
1 960 €. 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 /Lýdia Marková/ 
 

Uznesenie č. 86/2013: 
 
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  
Pavla Nereďházského, rod. Nereďházského, nar. 8.2.1949 a manž. Oľgu Nereďházskú, rod. Skalickú, nar. 
15.8.1954, obaja trvale bytom Slnečná 423/100, Prašice  a to podľa registra CKN ako parc. č. 3548/1 ostatné  
plochy  vo výmere 59 605 m2,  ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa 
vypracovaného GP č.  36319830 -102/13 ide o novozakreslenú parc. č. 3548/282 ostatné plochy  vo výmere 
280  m2,  ktorú obec odpredáva za cenu 7€/m2, čo predstavuje čiastku   1 960 €. 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.7 Diskusia a interpelácia poslancov 
 
1. Ing. Michalka v diskusii pokračoval v prednesenom probléme riaditeľom Mgr. Petrom Dobrým, kde sa 
jedná o havarijný stav kotlov v Základnej škole. Po diskusii s poslancami bola prijatá úloha, aby obec podala 
žiadosť o dotáciu na riešenie havarijného stavu kotolne ZŠ a zatekania suterénu ZŠ. . Do žiadosti treba uviesť, 
že ide o havarijný stav a finančné prostriedky sú v tejto situácii nevyhnutné. 
 
Hlasovanie                za:             6 



 

 

                                   proti:        0 
                                   zdržal sa: 0 
 
 
 

Uznesenie č. 87/2013: 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov 
 
ukladá: 
 
vypracovanie žiadosti o dotáciu na havarijný stav kotolne Základnej školy a zatekania suterénu Základnej 
školy 
 
Termín: do 30.10.2013 
Zodpovedný:  Glos 
 
2. Starostka obce informovala, že bola podaná žiadosť na ARRIVU Nitra a.s., o zabezpečenie autobusového 
spojenia pre deti zo Základnej školy, ktoré dochádzajú z obcí Podhradie, Velušovce a Závada. Taktiež po  
informácii od riaditeľa ZŠsMŠ, že detí v Materskej škole pribúda a kapacitne už nestačí , Poslanec Ing. 
Michalka doporučil hľadať riešenie na rozšírenie kapacity Materskej školy buď v priestoroch Základnej školy 
alebo budovy bývaleho OcÚ. Jedným z riešení by  bolo aj pristaviť k existujúcej Materskej škole s výhľadom 
do budúcich rokov.  Taktiež z tejto diskusie vzišla úloha vypracovať demografický vývoj narodených detí za 
roky 2008 - 2013.  
 
Hlasovanie                za:             6 
                                   proti:        0 
                                   zdržal sa: 0 
 
 
 
 
 

Uznesenie č. 88/2013: 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov 
 
ukladá: 
 
vypracovanie demografického vývoja detí narodených v r. 2008 – 2013 z obci Prašice, Velušovce, Závada, 
Podhradie, Nemečky a Tvrdomestice 
 
 
Termín: do 30.10.2013 
Zodpovedný:  Šimková, Glos 
 
3. V diskusiu taktiež Ing Bruchatý poukázal na havarijný stav miestnej komunikácie od pána  Ondrejku  po  
pána Deliča. Stav MK je v zlom technickom stave, je tam veľké  množstvo výtlkov a krajnice sú  rozbite. 
Táto situácia vznikla budovaním kanalizácie a  kanalizačných prípojok do domov. Prejazd autom je 
obmedzený a občania z tejto časti MK vyjadrili poslancovi OZ, Ing. Bruchatému, svoju sťažnosť na stav MK. 
Ing. Michalka prisľúbil, že tieto výtlky do konca novembra zabetónuje. Starostka taktiež chce riešiť túto 
situáciu  a v rámci finančných možností sa tento úsek zrekonštruuje vrstvou asfaltu.  
 
 
 



 

 

 
 
K bodu č.8 Záver 
 
Starostka obce Prašice na záver pozvala poslancov na tradičnú kultúrnu akciu „Deň vidieckych žien“, ktorá 
tento rok bude v našej obci. Taktiež požiadala poslancov, aby sa zúčastnili  v nedeľu 13.10. 2013 o 15.30 hod. 
na posedení pri príležitosti Októbra – mesiaca úcty k starším. Svoju účasť tiež prisľúbili poslanec NRSR p. 
Goga, primátor mesta Topoľčany, Riaditeľka úradu práce Topoľčany a prednostka okresného úradu 
Topoľčany. Starostka  poďakovala všetkým za účasť a ukončila 24. zasadnutie OZ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Ing. Katarína Bruchatá                                                          Erika Nemešová 
               prednostka obce                                                                     starostka  obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
 Ing. Bystrík Hrutka                           ........................................ 
 
 Ing. Mária Malinková                       ......................................... 


