
 

 

Zápisnica  
  z 24. rokovania Obecného zastupiteľstva  Obce Prašice, konaného dňa 24.5.2018 

 
Prítomní poslanci a hostia podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, schválenie programu zasadnutia OZ 

3. Návrh na úpravu rozpočtu obce – rozpočtové opatrenie č. IV/2018 a V/2018 

4. Správa o podanom daňovom priznaní za rok 2017 

5. Správa hlavnej kontrolórky 

6. Správa osobitnej komisie verejného záujmu 

7. Žiadosť obce Tesáre o zriadenie spoločného úradu 

8.  

a/ Návrh na schválenie kúpnej zmluvy na predaj bývalých šatní súp. č. 1120, parc. 45/7 v k.ú. Prašice  

b/ Návrh na prenájom časti parc. č. 2582/2, t.t.p. o výmere 5839 m2 /tenisové kurty/ v k.ú. Prašice – 

RO Duchonka 

c/ Návrh na odkúpenie budovy garáže pri požiarnej zbrojnici súp. č. 1376 na parc.  3136/72 zast. 

plochy o výmere 28 m2 od spoločnosti medisimo s.r.o. 

d/ Návrh na odpredaj pozemkov žiadateľom – vlastníkom rekreačných chát v zmysle   zák. č. 138/91 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

e/ Vyhlásenie spôsobu a zámeru predaja pozemkov parc. č. 3136/76, 3136/75, 3136/74 

 

9. Diskusia a interpelácia poslancov 

10. Návrh na uznesenie 

 

K bodu č.1 Otvorenie zasadnutia 

 

Starostka obce Erika Nemešová privítala poslancov obecného zastupiteľstva, hostí a pracovníkov OcÚ.  

Konštatovala, že 24. rokovania OZ sa zúčastňujú  4 poslanci, takže obecné zastupiteľstvo  je uznášania 

schopné. Ing. Hrutka, Ing. Páleník a Mgr. Grežďo sa ospravedlnili. 

 

K bodu č.2 Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, schválenie programu zasadnutia OZ 

 

Zapisovateľ : Michal Glos 

Overovatelia zápisnice: Ing. Malinková, Ing. Michalka 

Starostka obce  predložila  návrh programu 24. rokovania OZ, ktorý bol poslancom zaslaný aj s prílohami 

k jednotlivým bodom programu. K predloženému programu rokovania nemali poslanci žiadne návrhy na 

zmenu ani doplnenie programu. Následne dala o návrhu programu hlasovať: 

 

Uznesenie č. 341/2018 

 

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

neskorších predpisov 

 

Schvaľuje:  

 

Zverejnený program 24. rokovania  OZ nasledovne 

 

Prítomnosť /Kvórum/: 4/3 

Hlasovanie:                                                  za:            4 /Ing. Bruchatý, Mgr. Marková,  

                                                                                         Ing. Michalka, Ing. Malinková/ 

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 

 



 

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, schválenie programu zasadnutia OZ 

3. Návrh na úpravu rozpočtu obce – rozpočtové opatrenie č. IV/2018 a V/2018 

4. Správa o podanom daňovom priznaní za rok 2017 

5. Správa hlavnej kontrolórky 

6. Správa osobitnej komisie verejného záujmu 

7. Žiadosť obce Tesáre o zriadenie spoločného úradu 

8.  

a/ Návrh na schválenie kúpnej zmluvy na predaj bývalých šatní súp. č. 1120, parc. 45/7 v k.ú. Prašice  

b/ Návrh na prenájom časti parc. č. 2582/2, t.t.p. o výmere 5839 m2 /tenisové kurty/ v k.ú. Prašice – 

RO Duchonka 

c/ Návrh na odkúpenie budovy garáže pri požiarnej zbrojnici súp. č. 1376 na parc.  3136/72 zast. 

plochy o výmere 28 m2 od spoločnosti medisimo s.r.o. 

d/ Návrh na odpredaj pozemkov žiadateľom – vlastníkom rekreačných chát v zmysle zák. č. 138/91 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

e/ Vyhlásenie spôsobu a zámeru predaja pozemkov parc. č. 3136/76, 3136/75, 3136/74 

 

9. Diskusia a interpelácia poslancov 

10. Návrh na uznesenie 

 

 

 

K bodu č . 3  Návrh na úpravu rozpočtu obce – rozpočtové opatrenie č. IV/2018 a V/2018 

 

 

Starostka obce informovala poslancov o „Rozpočtových opatreniach č. IV/2018 a č. V/2018“. Ing. Bruchatá  

informovala o konkrétnych zmenách v jednotlivých rozpočtových opatreniach. Tieto rozpočtové opatrenia 

schválila starostka obce na základe svojich kompetencií. Dokumenty boli poslancom zaslane elektronicky.  

Poslanci tieto opatrenia vzali na vedomie 

 

Uznesenie č. 342/2018 
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: 

 

- rozpočtové opatrenia  č. IV/2018 a č. V/2018 

 

K bodu č . 4 Správa o podanom daňovom priznaní za rok 2017 

 

Prednostka Ing. Bruchatá predniesla správu o podanom daňovom priznaní za rok 2017 v stanovenej lehote do 

28.3.2018 a forme v zmysle platnej legislatívy. 

 

Uznesenie č. 343/2018 
 

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 podanom daňovom priznaní Obce Prašice za rok 2017 

 

 



 

 

 

K bodu č . 5 Správa hlavnej kontrolórky 

 

Hlavná kontrolórka obce preniesla poslancom správy z kontrolnej činnosti a to: 

- č.2/2018 Kontrola zákonnosti, hospodárnosti a efektívnosti čerpania výdavkov na cestovné 

náhrady, zahraničné pracovné cesty, školenia  a reprezentačné výdavky rok 2017 

- č.3/2018 Kontrola dodržiavania zákona č. 394/2012 Z.z. o obmedzení platieb v hotovosti v roku 

2017 

- č.4/2018 Kontrola o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru za rok 2017 

- č.5/2018 Kontrola prideľovania obecných nájomných bytov vo vlastníctve obce za rok 2017 

 

Tieto správy boli poslancom zaslane aj elektronicky na email. 

 

Uznesenie č. 344/2018 
 

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: 

 

- správy hlavnej kontrolórky z kontrolnej činnosti č.2/2018, č.3/2018, č.4/2018 a č. 5/2018 

 

 

K bodu č . 6 Správa osobitnej komisie verejného záujmu 

 

Predseda komisie na ochranu verejného záujmu predniesol poslancom správu z rokovania komisie konanej 

dňa 23.5.2018. Oboznámil poslancov, že komisia na svojom stretnutí prerokovala jediný bod , a to v zákonom 

stanovenej lehote doručené “Oznámenie funkcií, činností a majetkových pomerov starostky obce podľa čl. 7 

ods.  Ústavného zákona.“  Komisia  vykonala kontrolu predložených dokumentov a konštatovala, že podané 

oznámenie je úplné a správne a doporučuje  OZ schváliť „Oznámenie funkcií, zamestnaní a majetkových 

pomerov Eriky Nemešovej, starostky obce  a jej manžela Kolomana Nemeša.“ Starostka dala následne 

hlasovať: 

 

Uznesenie č. 345/2018 
 

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

neskorších predpisov 

 

Schvaľuje: 

 

„Oznámenie funkcií, zamestnaní a majetkových pomerov Eriky Nemešovej, starostky obce  a jej manžela 

Kolomana Nemeša“ 

 

Prítomnosť /Kvórum/: 4/3 

Hlasovanie:                                                  za:           4 /Ing. Bruchatý, Mgr. Marková,  

                                                                                         Ing. Michalka, Ing. Malinková/,                                 

                                                                                       

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

K bodu č . 7  Žiadosť obce Tesáre o zriadenie spoločného úradu 

 

Starostka obce predložila poslancom žiadosť obce Tesáre podľa § 20a, ods. 2,3 zák. č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení  na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy zverených zákonom č. 50/1976 Zb. 

v znení neskorších predpisov a na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy zverených zákonom č. 



 

135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona č. 416/2001 Z.z. § 2, bod 3 o zriadenie spoločného 

stavebného úradu od 1.8.2018. Obec Tesáre odstúpila od zmluvy s mestom Topoľčany k 31.7.2018.  

Starostka dala následne hlasovať: 

 

 

 

Uznesenie č. 346/2018 
 

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

neskorších predpisov 

 

Schvaľuje: 

 

rozšírenie spoločnej úradovne na úseku stavebného úradu o obec Tesáre od 1. 8. 2018. 

  

Prítomnosť /Kvórum/: 4/3 

Hlasovanie:                                                  za:           4/Ing. Bruchatý, Mgr. Marková,  

                                                                                         Ing. Michalka, Ing. Malinková/,                                 

                                                                                       

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

K bodu č . 8  a/ Návrh na schválenie kúpnej zmluvy na predaj bývalých šatní súp. č. 1120, parc. 45/7 v k.ú. 

Prašice  

 

Starostka obce predložila poslancom  na schválenie návrh kúpnej zmluvy na odpredaj bývalých šatní súp. č. 

1120, parc. 45/7 v k.ú Prašice. Zámer z dôvodu hodného osobitného zreteľa odpredať nehnuteľnosť bol 

zverejnený v zmysle platnej legislatívy. Starostka obce o tomto bode nedala hlasovať,  nakoľko nebola 

prítomná 3/5 –tinová väčšina poslancov, ktorá je potrebná k schváleniu prevodu nehnuteľného majetku obce. 

 

K bodu č . 8  b/ Návrh na prenájom časti parc. č. 2582/2, t.t.p. o výmere 5839 m2 /tenisové kurty/ v k.ú. 

Prašice – RO Duchonka 

 

Starostka obce predložila poslancom návrh na prenájom časti parc. č. 2582/2, t.t.p. o výmere 5839 m2 

/tenisové kurty/ v k.ú. Prašice – RO Duchonka pre Petra Belaňa, ul. D. Jurkoviča 2362/4, 955 03 Topoľčany. 

Menovaný sa ako  jediný prihlásil s ponukou prenajať  tenisové kurty  v rekreačnej oblasti Duchonka 

s výškou ročného nájmu  600 €. Nájomná zmluva bude uzatvorená po predložení osvedčenia o živnostenskom 

oprávnení. Spôsob a zámer bol schválený na zasadnutí OZ dňa 12.4.2018.  V zmysle zákona bol zámer 

zverejnený na info-tabuliach v obci, na www.prasice.sk ako aj v reklamnom periodiku PARDON.  

Starostka dala následne o prenájme hlasovať: 

 

Uznesenie č. 347/2018 
 

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

neskorších predpisov 

 

Schvaľuje: 

 

prenájom časti parc. č. 2582/2, t.t.p. o výmere 5839 m2 /tenisové kurty/ v k.ú. Prašice – RO Duchonka pre 

Petra Belaňa, ul. D. Jurkoviča 2362/4, 955 03 Topoľčany s výškou ročného nájmu  600 EUR. Nájomná 

zmluva bude uzatvorená po predložení osvedčenia o živnostenskom oprávnení.  

Prítomnosť /Kvórum/: 4/3 

Hlasovanie:                                                  za:           4/Ing. Bruchatý, Mgr. Marková,  

                                                                                         Ing. Michalka, Ing. Malinková/,                                 

                                                                                       

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 

http://www.prasice.sk/


 

K bodu č . 8 c/ Návrh na odkúpenie stavby garáže so súp. č. 1376 na parc.  3136/72 od spoločnosti 

medisimo s.r.o. 

 

Starostka obce predložila poslancom návrh na odkúpenie stavby garáže, postavenej na pozemku parc. č. 

3136/72, so  súp. č. 1376, zapísanej  v CKN na LV č. 3200 v kat. úz. Prašice vo vlastníctve  spoločnosti 

medisimo, s.r.o., so sídlom Moldavská 8/A, 040 11 Košice-mestská časť Západ  v prospech obce Prašice, 

za kúpnu cenu 4000 €. 

Poslanci OZ s predloženým návrhom na odkúpenie stavby garáže postavenej  na pozemku vo vlastníctve  

obce súhlasili. 

 

Starostka obce dala následne o kúpe stavby garáže hlasovať: 

 

 

Uznesenie č. 348/2018 
 

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

neskorších predpisov 

 

Schvaľuje: 

 

odkúpenie stavby garáže postavenej na pozemku parc. č. 3136/72 so súp. č.  1376, zapísanej na LV č. 3200 

v kat., úz. Prašice od spoločnosti medisimo, s.r.o., so sídlom Moldavská 8/A, 040 00 Košice-mestská časť 

Západ, IČO 47 255 595, zast. konateľom  MUDr. Vladimírom Dvorovým, MPH a konateľkou Lenkou 

Smrekovou, FCCA  v prospech obce Prašice za cenu 4000 €. 

Prítomnosť /Kvórum/: 4/3 

Hlasovanie:                                                  za:           4/Ing. Bruchatý, Mgr. Marková,  

                                                                                         Ing. Michalka, Ing. Malinková/,                                 

                                                                                       

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

K bodu č . 8 d/ Návrh na odpredaj pozemkov žiadateľom – vlastníkom rekreačných chát v zmysle zák. č. 

138/91 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

 

Starostka obce predložila poslancom návrh na predaj pozemku v zmysle §-9a, ods.8 písm.b/zákona č. 138/91 

Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien pre vlastníka chaty  a uzatvorenie kúpnej zmluvy  pre Andreja 

Horinku, rod. Horinku, nar. 2.11.1970 , trvale bytom Rázusova 4, 949 01 Nitra a to podľa registra CKN ako 

parc. č. 2582/2 t.t.p.  vo výmere 22 880 m2, ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa 

vypracovaného GP č. 48243337-060/2018 ide o novozakreslenú parc. č. 2582/79- t.t.p. vo výmere 322 m2 , 

ktorú obec odpredáva za cenu 7 €/m2, čo predstavuje čiastku 2254€. Predmetný pozemok tvorí priľahlý 

pozemok k pozemkom  vo vlastníctve nadobúdateľa a tieto svojim umiestnením a využitím tvoria nedeliteľný 

celok so stavbou hlavnou.   

Následne dala starostka o návrhu hlasovať: 

 

 

Uznesenie č. 349/2018 
 

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 §-9a, ods.8 písm.b/zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien 

pre vlastníka chaty  a uzatvorenie kúpnej zmluvy  pre Andreja Horinku, rod. Horinku, nar. 2.11.1970 , trvale 

bytom Rázusova 4, 949 01 Nitra a to podľa registra CKN ako parc. č. 2582/2 t.t.p.  vo výmere 22 880 m2, 

ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 48243337-060/2018 

ide o novozakreslenú parc. č. 2582/79- t.t.p. vo výmere 322 m2 , ktorú obec odpredáva za cenu 7 €/m2, čo 



 

predstavuje čiastku 2254€. Predmetný pozemok tvorí priľahlý pozemok k pozemkom  vo vlastníctve 

nadobúdateľa a tieto svojim umiestnením a využitím tvoria nedeliteľný celok so stavbou hlavnou 

 

Prítomnosť /Kvórum/: 4/3 

Hlasovanie:                                                  za:           4/Ing. Bruchatý, Mgr. Marková,  

                                                                                         Ing. Michalka, Ing. Malinková/,                                 

                                                                                       

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

2. Starostka obce predložila poslancom návrh na predaj pozemku v zmysle §-9a, ods.8 písm.b/zákona č. 

138/91 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien pre vlastníka chaty  a uzatvorenie kúpnej zmluvy  pre 

Vladimíra Hrešku, rod. Hrešku, nar. 13.1.1962 , trvale bytom Štítová 1243/1,040 01 Košice a to podľa registra 

CKN ako parc. č. 3548/298 – ostatné plochy  vo výmere 200 m2, ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom 

v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 48243337-035/2018 ide o novozakreslené parc. č. 3548/320- 

ostatné plochy vo výmere 141 m2 , ktorú obec odpredáva za cenu 7 €/m2, čo predstavuje čiastku 987 €. 

Predmetný pozemok tvorí priľahlý pozemok  k pozemkom vo vlastníctve nadobúdateľa a tieto svojim 

umiestnením a využitím tvoria nedeliteľný celok so stavbou hlavnou.   

Následne dala starostka o návrhu hlasovať: 

 

 

Uznesenie č. 350/2018 
 

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 §-9a, ods.8 písm.b/zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien 

pre vlastníka chaty  a uzatvorenie kúpnej zmluvy  pre Vladimíra Hrešku, rod. Hrešku, nar. 13.1.1962 , trvale 

bytom Štítová 1243/1,040 01 Košice a to podľa registra CKN ako parc. č. 3548/298 – ostatné plochy  vo 

výmere 200 m2, ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 

48243337-035/2018 ide o novozakreslenú parc. č. 3548/320- ostatné plochy vo výmere 141 m2 , ktorú obec 

odpredáva za cenu 7 €/m2, čo predstavuje čiastku 987 €. Predmetný pozemok tvorí priľahlý pozemok 

k pozemkom vo vlastníctve nadobúdateľa a tieto svojim umiestnením a využitím tvoria nedeliteľný celok so 

stavbou hlavnou. 

prítomnosť /Kvórum/: 4/3 

Hlasovanie:                                                  za:           4/Ing. Bruchatý, Mgr. Marková,  

                                                                                         Ing. Michalka, Ing. Malinková/,                                 

                                                                                       

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

3. Starostka obce predložila poslancom návrh na predaj pozemku v zmysle §-9a, ods.8 písm.b/zákona č. 

138/91 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien pre vlastníkov chaty  a uzatvorenie kúpnej zmluvy  pre 

Elenu Žemberovú, rod. Gogovú, nar 18.1.1956, trvale bytom Májová 140/162, Jacovce, pre  Ľudmilu 

Buranskú, rod. Gogovú, nar. 11.12.1958, trvale bytom J.Alexyho 2704/12, Topoľčany a pre Miroslava Gogu, 

rod. Gogu, nar. 14.12.1960, bytom Gen. Svobodu 2005/74, Zvolen-Môťová a to podľa registra CKN ako parc. 

č. 3947/14 zastavané plochy a nádvoria  vo výmere 55 m2, ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom 

v podiele 1/1 v prospech kupujúcich v 1/ až 3/ rade u každého v podiele 1/3-iny, ktorú obec odpredáva za 

cenu 7 €/m2, čo predstavuje čiastku 385 €.  Predmetný pozemok tvorí pozemok pod stavbou vo vlastníctve 

nadobúdateľov a tento  svojim umiestnením a využitím tvorí nedeliteľný celok so stavbou hlavnou.  

Následne dala starostka obce  o návrhu hlasovať: 

 

 

 

Uznesenie č. 351/2018 



 

 

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 §-9a, ods.8 písm.b/zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien 

pre vlastníkov chaty  a uzatvorenie kúpnej zmluvy  pre Elenu Žemberovú, rod. Gogovú, nar 18.1.1956, trvale 

bytom Májová 140/162, Jacovce, pre  Ľudmilu Buranskú, rod. Gogovú, nar. 11.12.1958, trvale bytom 

J.Alexyho 2704/12, Topoľčany a pre Miroslava Gogu, rod. Gogu, nar. 14.12.1960, bytom Gen. Svobodu 

2005/74, Zvolen-Môťová a to podľa registra CKN ako parc. č. 3947/14 zastavané plochy a nádvoria  vo 

výmere 55 m2, ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 v prospech kupujúcich v 1/ až 3/ rade 

u každého v podiele 1/3-iny, ktorú obec odpredáva za cenu 7 €/m2, čo predstavuje čiastku 385 €.   

Predmetný pozemok tvorí priľahlý pozemok pod stavbou vo vlastníctve nadobúdateľov a tento  svojim 

umiestnením a využitím tvorí nedeliteľný celok so stavbou hlavnou. 

 

Prítomnosť /Kvórum/: 4/3 

Hlasovanie:                                                  za:           4/Ing. Bruchatý, Mgr. Marková,  

                                                                                         Ing. Michalka, Ing. Malinková/,                                 

                                                                                       

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

4. Starostka obce predložila poslancom návrh na predaj pozemku v zmysle §-9a, ods.8 písm.b/zákona č. 

138/91 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien pre vlastníka chaty  a uzatvorenie kúpnej zmluvy  pre 

Reginu Štefkovičovú, rod. Pekárkovú, nar. 21.1.1968 , trvale bytom 1.mája 83/83,Prašice a to podľa registra 

CKN ako parc. č. 3544/1 – t.t.p.  vo výmere 20709 m2, ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 

1/1 a podľa vypracovaného GP č. 48243337-062/2018 ide o novozakreslenú parc. č. 3544/154- t.t.p. vo 

výmere 270 m2 , ktorú obec odpredáva za cenu 7 €/m2, čo predstavuje čiastku 1890 €. Predmetný pozemok 

tvorí priľahlý pozemok k pozemkom vo vlastníctve nadobúdateľky a tieto svojim umiestnením a využitím 

tvoria nedeliteľný celok so stavbou hlavnou.   

Následne dala starostka obce o návrhu hlasovať: 

 

 

Uznesenie č. 352/2018 
 

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 §-9a, ods.8 písm.b/zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien 

pre vlastníka chaty  a uzatvorenie kúpnej zmluvy  pre Reginu Štefkovičovú, rod. Pekárkovú, nar. 21.1.1968 , 

trvale bytom 1.mája 83/83,Prašice a to podľa registra CKN ako parc. č. 3544/1 – t.t.p.  vo výmere 20709 m2, 

ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 48243337-062/2018 

ide o novozakreslenú parc. č. 3544/154- t.t.p. vo výmere 270 m2 , ktorú obec odpredáva za cenu 7 €/m2, čo 

predstavuje čiastku 1890 €. Predmetný pozemok tvorí priľahlý pozemok k pozemkom  vo vlastníctve 

nadobúdateľky a tieto svojim umiestnením a využitím tvoria nedeliteľný celok so stavbou hlavnou 

 

 

Prítomnosť /Kvórum/: 4/3 

Hlasovanie:                                                  za:           4/Ing. Bruchatý, Mgr. Marková,  

                                                                                         Ing. Michalka, Ing. Malinková/,                                 

                                                                                       

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 

 



 

5. Starostka obce predložila poslancom návrh na predaj pozemku v zmysle §-9a, ods.8 písm.b/zákona č. 

138/91 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien pre vlastníka chaty  a uzatvorenie kúpnej zmluvy  pre 

Milana Kapustu, rod. Kapustu, nar. 13.4.1974 , trvale bytom Prašice 1187  a to podľa registra CKN ako parc. 

č. 3888/1 t.t.p.  vo výmere 9090 m2 a parc. č. 3888/8 t.t.p. vo výmere 20687 m2, ktorých je predávajúci 

výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 48243337-061/2018 ide o novozakreslenú 

parc. č. 3888/179- t.t.p. vo výmere 220 m2 , ktorú obec odpredáva za cenu 7 €/m2, čo predstavuje čiastku 

1540 €. Predmetný pozemok tvorí priľahlý pozemok k pozemkom  vo vlastníctve nadobúdateľa a tieto svojim 

umiestnením a využitím tvoria nedeliteľný celok so stavbou hlavnou.   

Následne dala starostka obce o návrhu hlasovať: 

 

 

 

 

 

Uznesenie č. 353/2018 
 

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 §-9a, ods.8 písm.b/zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien 

pre vlastníka chaty  a uzatvorenie kúpnej zmluvy  pre Milana Kapustu, rod. Kapustu, nar. 13.4.1974 , trvale 

bytom Prašice 1187,  a to podľa registra CKN ako parc. č. 3888/1 t.t.p.  vo výmere 9090 m2 a parc. č. 3888/8 

t.t.p. vo výmere 20687 m2, ktorých je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného 

GP č. 48243337-061/2018 ide o novozakreslené parc. č. 3888/179- t.t.p. vo výmere 220 m2 , ktorú obec 

odpredáva za cenu 7 €/m2, čo predstavuje čiastku 1540 €. Predmetný pozemok tvorí priľahlý pozemok k 

pozemkom vo vlastníctve nadobúdateľa a tento svojim umiestnením a využitím tvorí nedeliteľný celok so 

stavbou hlavnou 

Prítomnosť /Kvórum/: 4/3 

Hlasovanie:                                                  za:           4/Ing. Bruchatý, Mgr. Marková,  

                                                                                         Ing. Michalka, Ing. Malinková/,                                 

                                                                                       

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

 

 

 

 

K bodu č . 8 e/ Vyhlásenie spôsobu a zámeru predaja pozemkov parc. č. 3136/76, 3136/75, 3136/74 

 

Starostka obce predložila poslancom  na schválenie návrh na vyhlásenie spôsobu a zámeru predaja pozemkov 

parc. č. 3136/76, 3136/75, 3136/74 .  Informovala poslancov  o žiadostiach obyvateľov obce, ktorí tieto 

pozemky dlhodobo užívajú (cca od roku 1966) a majú záujem si  uvedené nehnuteľnosti majetkoprávne 

vysporiadať. O tomto bode nedala hlasovať,  nakoľko nebola prítomná 3/5-tinová väčšina poslancov, ktorá je 

potrebná k schváleniu vyhlásenia spôsobu a zámeru predaja pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

K bodu č.9 Diskusia a interpelácia poslancov 

 

Starostka obce informovala, že dňa 23.5.2018 bola obci doručená Petícia obyvateľov ulice Budovateľská,   

ktorí žiadajú zriadenie spomaľovačov na miestnej komunikácii Budovateľská.  V súvislosti s touto 

požiadavkou informovala poslancov, že  v 22. týždni  príde dopravný projektant Ing. Streďanský a bude riešiť 

ďalšie objednané projektové dokumentácie v obci na uliciach 1.mája, Slnečná, Partizánska, Mládežnícka 

a taktiež Budovateľská. 

     Poslanec, Ing. Bruchatý vzniesol dotaz, v akom stave je príprava projektu prístrešku pre Dom smútku 

a rozpočtu na  rekonštrukciu budovy. Starostka obce uviedla, že štúdia s predbežným rozpočtom v blízkej 

dobe bude predložená poslancom obecného zastupiteľstva na prerokovanie. 

     Poslankyňa Ing. Mária Malinková  urgovala odstránenie prístrešku pred budovou požiarnej zbrojnice, 

ktorý pôsobí veľmi neesteticky, bezdôvodne zaberá  verejné priestranstvo a pred  letnou turistickou sezónou 

je určite nežiadúce aby tu naďalej zostal.  

 

K bodu č.10 Záver 

 

       Na záver starostka obce poďakovala poslancom OZ za účasť a 24. zasadnutie obecného zastupiteľstva 

ukončila. 

 

 

 

 

 

Ing. Katarína Bruchatá                                                                           Erika Nemešová 

    prednostka obce                                                                                   starostka  obce 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 
 

 

 

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

 

 

 

Ing. Jozef Michalka                                          ............................................... 

 

 

 

Zapísal: Glos Michal 


