
 

 

Zápisnica  
  z 15. rokovania Obecného zastupiteľstva  Obce Prašice, konaného dňa 19.11.2020 

 

 

Prítomní poslanci a hostia podľa prezenčnej listiny  

Prítomní poslanci : Ing. Jozef Michalka, Mgr. Lýdia Marková, Regína Štefkovičová, Peter Detko, 

Jozef Šimon, Pavol Lacika, Ing. Mária Malinková 

Ostatní prítomní: Ing. Katarína Bruchatá, Michal Glos 

Zvukový záznam zo zasadnutia sa nevyhotovoval, nakoľko nikto o to nežiadal. 

 
Program: 

1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Rozpočtové opatrenia obce 

4. Správa hlavnej kontrolórky obce 

5. Návrh plánu práce hlavnej kontrolórky na I. polrok 2021 

6. Návrh delimitačného protokolu o zverejnení majetku obce do správy ZŠsMŠ Prašice 

7. Rôzne 

- Návrhy zmlúv  o prenájme nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Prašice 

- Žiadosť o zníženie nájomného za prenajatý majetok vo vlastníctve obce Prašice 

- Návrh na schválenie zmluvy o dielo 

- Návrh na obstaranie kompostérov na likvidáciu kuchynského odpadu 

- Žiadosti o  odkúpenie pozemkov v k.ú. Prašice 

- Žiadosť kynologického klubu o presun finančných prostriedkov 

-  

8. Diskusia a interpelácia poslancov 

9. Ukončenie zasadnutia 

 

K bodu č.1 Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

 

Starostka obce Erika Nemešová privítala poslancov  obecného zastupiteľstva a ostatných prítomných. 

Konštatovala, že  15. zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zúčastňujú 6 poslanci, takže obecné 

zastupiteľstvo je uznášania schopné. Poslanec Lacika telefonicky informoval, že bude chvíľu meškať,  

Starostka obce za overovateľov  zápisnice určila poslancov Mgr. Lýdiu Markovú, Petra Detku 

Za zapisovateľa určila Michala Glosa 

 

K bodu č.2  Schválenie programu zasadnutia 

 

Starostka navrhla, aby sa rokovanie  riadilo ďalej týmto programom: 

 

Program: 

1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Rozpočtové opatrenia obce 

4. Správa hlavnej kontrolórky obce 

5. Návrh plánu práce hlavnej kontrolórky na I. polrok 2021 

6. Návrh delimitačného protokolu o zverejnení majetku obce do správy ZŠsMŠ Prašice 

7. Rôzne 

- Návrhy zmlúv  o prenájme nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Prašice 

- Žiadosť o zníženie nájomného za prenajatý majetok vo vlastníctve obce Prašice 

- Návrh na schválenie zmluvy o dielo 

- Návrh na obstaranie kompostérov na likvidáciu kuchynského odpadu 

- Žiadosti o  odkúpenie pozemkov v k.ú. Prašice 

- Žiadosť kynologického klubu o presun finančných prostriedkov 



 

8. Diskusia a interpelácia poslancov 

9. Ukončenie zasadnutia 

 

 

 

Starostka vyzvala poslancov na  doplnenie programu 15. zasadnutia OZ. Poslanci nemali žiadne pripomienky  

a nedoplnili žiadny bod programu a  nenavrhli zmeny.  

Následne dala starostka obce o návrhu programu  hlasovať. 

 

Uznesenie č. 206/2020 

 

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

neskorších predpisov 

 

Schvaľuje:  

 

program 15. rokovania  OZ nasledovne 

 

Program: 
1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Rozpočtové opatrenia obce 

4. Správa hlavnej kontrolórky obce 

5. Návrh plánu práce hlavnej kontrolórky na I. polrok 2021 

6. Návrh delimitačného protokolu o zverejnení majetku obce do správy ZŠsMŠ Prašice 

7. Rôzne 

- Návrhy zmlúv  o prenájme nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Prašice 

- Žiadosť o zníženie nájomného za prenajatý majetok vo vlastníctve obce Prašice 

- Návrh na schválenie zmluvy o dielo 

- Návrh na obstaranie kompostérov na likvidáciu kuchynského odpadu 

- Žiadosti o  odkúpenie pozemkov v k.ú. Prašice 

- Žiadosť kynologického klubu o presun finančných prostriedkov 

8. Diskusia a interpelácia poslancov 

9. Ukončenie zasadnutia 

 

 

Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/6/4 

 

Hlasovanie:                                                  za:            6   / Mgr. Marková, Detko, Šimon 

                                                                                            Ing. Michalka, Ing. Malinková, Štefkovičová /   

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

K bodu č.3 Rozpočtové opatrenia obce 

 

Ing. Katarína Bruchatá predložila poslancom rozpočtové opatrenia č. XIV/2020 a XV/2020. Informovala 

poslancov, že rozpočtové opatrenie č. XIV/2020 schválila starostka v rámci svojich kompetencií. Rozpočtové 

opatrenie č.  XV/2020 budú poslanci schvaľovať na dnešnom zasadnutí.  Jednotlivé opatrenia aj s podrobným 

popisom zmien boli poslancom zaslané elektronicky. Poslanci vzali  opatrenie č. XIV/2020  na vedomie. 

V priebehu rokovania o bode č. 3 prišiel poslanec Pavol Lacika. Starostka obce dala následne hlasovať 

o rozpočtovom opatrení č. XV/2020: 



 

Uznesenie č. 207/2020 

 

 

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 opatrenie č. XIV/2020 

 

Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/7/5 

 

Hlasovanie:                                                  za:            7   / Mgr. Marková, Detko, Šimon, Lacika 

                                                                                            Ing. Michalka, Ing. Malinková, Štefkovičová /   

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 

Uznesenie č. 208/2020 

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

Schvaľuje: 

 

- rozpočtové opatrenie č. XV/2020 s nasledovnými zmenami: 

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. XV/2020 - REKAPITULÁCIA   

prijaté k 19.11.2020      

PRÍJMY 

Schválený rozpočet Upravený rozpočet 

Rozpočtové opatrenie 
č.         XV/2020          

Zvýšenie                   + 

Rozpočtové 
opatrenie č.      

XV/2020       Zníženie                   
- 

ROZPOČET     po 
rozpočtovom 

opatrení                   
č. XV/2020 

Bežné 1 753 105,00 1 774 080,00 280,00 1 600,00 1 772 760,00 

Kapitálové 0,00 50 015,00 0,00 0,00 50 015,00 

Finančné operácie 21 085,00 321 035,00 0,00 0,00 321 035,00 

Základná škola - bežné 103 425,00 118 850,00 0,00 0,00 118 850,00 

Základná škola - fin. oper. 140,00 1 200,00 0,00 0,00 1 200,00 

CELKOM 1 877 755,00 2 265 180,00 280,00 1 600,00 2 263 860,00 



 

VÝDAVKY 

Schválený rozpočet Upravený rozpočet 

Rozpočtové opatrenie 
č.         XV/2020          

Zvýšenie                   + 

Rozpočtové 
opatrenie č.      

XV/2020       Zníženie                   
- 

ROZPOČET     po 
rozpočtovom 

opatrení                   
č. XV/2020 

Bežné 672 395,00 702 860,00 19 025,00 38 380,00 683 505,00 

Kapitálové 56 980,00 386 825,00 0,00 0,00 386 825,00 

Finančné operácie 69 875,00 69 875,00 0,00 0,00 69 875,00 

Základná škola - bežné 1 078 505,00 1 089 255,00 9 095,00 9 095,00 1 089 255,00 

Základná škola - kapitálové 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CELKOM 1 877 755,00 2 248 815,00 28 120,00 47 475,00 2 229 460,00 

Rozpočet po rozp. opatr. č. XV/2020     

Príjmy 2 263 860,00     

Výdavky 2 229 460,00     

Rozdiel: 34 400,00 34 400,00    

Bežný rozpočet:       

Príjmy 1 891 610,00     

Výdavky 1 772 760,00     

Rozdiel: + prebytok 118 850,00     

      

Kapitálový rozpočet:       

Príjmy 50 015,00     

Výdavky 386 825,00     

Rozdiel: - schodok -336 810,00     

      

FO rozpočet:       

Príjmy 322 235,00     

Výdavky 69 875,00     

Rozdiel: + prebytok 252 360,00     



 

Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/7/5 

 

Hlasovanie:                                                  za:            7   / Mgr. Marková, Detko, Šimon, Lacika 

                                                                                            Ing. Michalka, Ing. Malinková, Štefkovičová /   

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

 

K bodu č.4 Správa hlavnej kontrolórky obce 

 

Ing. Bruchatá predložila poslancom správu hlavnej kontrolórky obce Prašice   č.82020 z kontrolnej činnosti -  

kontrola evidencie jázd motorových vozidiel a strojov a vyúčtovania PHM za rok 2019  

 /Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších zmien a doplnkov, zákon č. 283/2002 Z.z. 

o cestovných náhradách v z.n.z a doplnkov/. 

Poslanci ku správe nemali výhrady a vzali ju na vedomie. Starostka následne dala hlasovať: 

 

Uznesenie č. 209/2020 

 

 

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 z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Prašice č. 8/2020 - kontrola evidencie jázd 

motorových vozidiel a strojov a vyúčtovania PHM za rok 2019  

 

 

Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/7/4 

 

Hlasovanie:                                                  za:            7   / Mgr. Marková, Detko, Šimon, Lacika 

                                                                                            Ing. Michalka, Ing. Malinková, Štefkovičová /   

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

K bodu č.5  Návrh plánu práce hlavnej kontrolórky na I. polrok 2021 

 

Prednostka obce Ing. Bruchatá predniesla poslancom návrh plánu práce hlavnej kontrolórky na I. polrok 

2021. Tento plán bol odoslaný aj  elektronickou poštou. Poslanci vzali návrh na vedomie a starostka dala 

o návrhu hlasovať. 
 

Uznesenie č. 210/2020 

 

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

neskorších predpisov 

 

Schvaľuje : 

 

-  plán práce hlavnej kontrolórky na I. polrok 2021 

 

Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/7/4 

 

Hlasovanie:                                                  za:            7   / Mgr. Marková, Detko, Šimon, Lacika 

                                                                                            Ing. Michalka, Ing. Malinková, Štefkovičová /   

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 

 



 

K bodu č.6 -  Návrh delimitačného protokolu o zverejnení majetku obce do správy ZŠsMŠ Prašice 

 

Starostka obce pred niesla návrh delimitačného protokolu o zverení majetku obce do správy ZŠsMŠ Prašice. 

Jedná sa o prípojku ústredného kúrenia do telocvične ZŠ v celkovej výške 17 703,19 EUR. Poslanci k návrhu 

nemali námietky a starostka dala následne hlasovať: 

 

Uznesenie č. 211/2020 

 

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

neskorších predpisov 

 

schvaľuje : 

 

- delimitačný protokol o zverení majetku obce do správy ZŠsMŠ Prašice - prípojka ústredného 

kúrenia do telocvične ZŠ v celkovej výške 17 703,19 EUR 

 

Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/7/4 

 

Hlasovanie:                                                  za:            7   / Mgr. Marková, Detko, Šimon, Lacika 

                                                                                            Ing. Michalka, Ing. Malinková, Štefkovičová /   

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

K bodu č.7 -  Rôzne - Návrhy zmlúv  o prenájme nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Prašice 

 

1.Michal Glos predložil poslancom návrh zmluvy o prenájme ATC Duchonka pre spoločnosť MOTEL 

GASTRO s.r.o., Bernolákova 2070, 955 01 Topoľčany. Zmluva bola vypracovaná na základe výsledkov 

obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej obcou Prašice na základe uznesenia  obecného zastupiteľstva č. 

176/2020 zo dňa 26.8.2020. Zmluva bude účinná po schválení od 1.12.2020 na dobu neurčitú s výškou nájmu 

pre nasledujúci rok vo výške 3000 EUR. Výška nájmu sa bude pravidelne každý rok schvaľovať na zasadnutí 

obecného zastupiteľstva.  Následne dala o návrhu starostka  obce hlasovať 

 

 

Uznesenie č. 212/2020 

 

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

neskorších predpisov 

 

Schvaľuje: 

 

- zmluvu o prenájme ATC Duchonka pre spoločnosť MOTEL GASTRO s.r.o., Bernolákova 2070, 

955 01 Topoľčany od 1.12.2020 

- obdobie nájmu na dobu neurčitú 

- výšku nájmu 3000 EUR/rok 

 

Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/7/4 

 

Hlasovanie:                                                  za:            7   / Mgr. Marková, Detko, Šimon, Lacika 

                                                                                            Ing. Michalka, Ing. Malinková, Štefkovičová /   

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

2.Michal Glos predložil poslancom návrh zmluvy o prenájme pozemkov pre spoločnosť PPD Prašice so 

sídlom Jacovce. Zmluva bola vypracovaná na základe výsledkov vyhláseného zámeru  podľa § 9 ods. 9 písm. 

c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien  obcou Prašice na základe uznesenia  

obecného zastupiteľstva č. 201/2020 zo dňa 7.10.2020. Zmluva bude účinná po schválení od 1.12.2020 na 



 

dobu neurčitú. Jedná sa o pozemky v celkom výmere 141 959 m2 za sumu 85 EUR/ha/rok.  Následne dala o 

návrhu starostka  obce hlasovať 

 

 

Uznesenie č. 213/2020 

 

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

neskorších predpisov 

 

Schvaľuje: 

 

- zmluvu o prenájme pozemkov v celkovej výmere 141 959 m2 pre spoločnosť PPD Prašice so 

sídlom Jacovce od 1.12.2020 

- obdobie nájmu na dobu neurčitú 

- výšku nájmu 85€/ha/rok 

 

Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/7/4 

 

Hlasovanie:                                                  za:            7   / Mgr. Marková, Detko, Šimon, Lacika 

                                                                                            Ing. Michalka, Ing. Malinková, Štefkovičová /   

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

K bodu č.7 -  Rôzne - Žiadosť o zníženie nájomného za prenajatý majetok vo vlastníctve obce Prašice 

 

Ing. Bruchata predložila poslancom na schválenie postup starostky obce Prašice pri poskytovaní zľavy na 

nájomnom za penzión Fortunato v RO Duchonka jeho nájomcovi RBV s.r.o., Palackého 8/88, 911 01 Trenčín 

vo výške 50 % za sťažené obdobie v súvislosti s vírusom Covid 19 od 16.3. do 30.6.2020 a taktiež návrh na 

poskytnutie zľavy vo výške 100 % za obdobie od 1.1. do 15.3.2020, a od 1.9. do 31.12.2020 z dôvodu 

neprevádzkovania penziónu Fortunato počas týchto období. Následne dala o návrhoch starostka  obce 

hlasovať 

 

 

Uznesenie č. 214/2020 

 

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

neskorších predpisov 

 

Schvaľuje: 

 

- postup starostky obce Prašice pri poskytovaní zľavy na nájomnom za penzión Fortunato v RO 

Duchonka pre RBV s.r.o., Palackého 8/88, 911 01 Trenčín vo výške 50 % za sťažené obdobie 

v súvislosti s vírusom Covid 19 od 16.3. do 30.6.2020 

- poskytnutie zľavy na nájomnom za penzión Fortunato pre RBV s.r.o., Palackého 8/88, 911 01 

Trenčín vo výške 100 % za obdobie od 1.1. do 15.3.2020, a od 1.9. do 31.12.2020 z dôvodu 

neprevádzkovania penziónu Fortunato počas týchto období 

 

Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/7/4 

 

Hlasovanie:                                                  za:            7   / Mgr. Marková, Detko, Šimon, Lacika 

                                                                                            Ing. Michalka, Ing. Malinková, Štefkovičová /   

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

 

 

 



 

K bodu č.7 -  Rôzne - Návrh na schválenie zmluvy o dielo 

 

Starostka  predložila poslancom na schválenie návrh Dodatku č. 1 ku zmluve o dielo zo dňa 27.8.2020 medzi 

obcou Prašice a spoločnosťou TOP CAPITAL s.r.o. Urmince. Jedná sa o zmenu v článku IV tejto zmluvy a to 

o navýšenie sumy o 6 260,67 EUR z dôvodu prác naviac . Poslanci nemali k návrhu pripomienky Následne 

dala o návrhoch starostka  obce hlasovať 

 

 

Uznesenie č. 215/2020 

 

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 ku zmluve o dielo zo dňa 27.8.2020 medzi obcou Prašice a spoločnosťou TOP 

CAPITAL s.r.o. Urmince  

 

Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/7/4 

 

Hlasovanie:                                                  za:            7   / Mgr. Marková, Detko, Šimon, Lacika 

                                                                                            Ing. Michalka, Ing. Malinková, Štefkovičová /   

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

K bodu č.7 -  Rôzne - Návrh na obstaranie kompostérov na likvidáciu kuchynského odpadu 

 

Starostka  predložila poslancom návrh na obstaranie kompostérov na likvidáciu kuchynského odpadu pre 643 

domácností v predpokladanej výške 15 850€ . Verejné obstarávanie za všetky členské obce zabezpečí 

Ponitrianske združenie pre separovaný zber. Po ukončení verejného obstarávania obec uhradí zálohovú 

faktúru. Poslanci nemali k návrhu pripomienky. 

Starostka obce dala následne o predložených návrhoch hlasovať. 

 

 

Uznesenie č. 216/2020 

 

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

neskorších predpisov 

 

Schvaľuje: 

 

- obstaranie kompostérov na likvidáciu kuchynského odpadu pre 643 domácností v predpokladanej 

výške 15 850 € prostredníctvom Ponitrianskeho združenia pre separovaný zber 

- uhradenie zálohovej faktúry po skončení verejného obstarávania a podpísaní kúpno-predajnej 

zmluvy medzi dodávateľov a Ponitrianskym združením pre separovaný zber 

 

Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/7/4 

 

Hlasovanie:                                                  za:            7   / Mgr. Marková, Detko, Šimon, Lacika 

                                                                                            Ing. Michalka, Ing. Malinková, Štefkovičová /   

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

 

 
 

 



 

 

K bodu č.10 -  Rôzne - Žiadosti o  odkúpenie pozemkov v k.ú. Prašice 

 

1.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 rekreačnej chaty a uzatvorenie kúpnej 

zmluvy  pre Daniela Cepku, rod. Cepku nar. 21.9.1963,  trvale bytom Gaborská 10, 920 01 Hlohovec a to  

podľa registra CKN ako parc. č. 3548/1 ostatná plocha vo výmere 72 050  m2, ktorej je predávajúci výlučným 

vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 36319830-116/04 ide o novozakreslenú parc. č. 

3548/230 ostatná plocha  vo výmere 263 m2, ktorú  odpredáva  za cenu 7 €/m2, čo predstavuje čiastku  

1841 €. Predmetný pozemok tvorí priľahlý pozemok k pozemku  vo vlastníctve nadobúdateľa a tento svojim 

umiestnením a využitím tvorí nedeliteľný celok so stavbou hlavnou.  Následne dala starostka  obce o návrhu 

hlasovať: 

 

Uznesenie č. 217/2020 

 

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 rekreačnej chaty a uzatvorenie kúpnej zmluvy  pre Daniela Cepku, rod. Cepku nar. 21.9.1963,  

trvale bytom Gaborská 10, 920 01 Hlohovec a to  podľa registra CKN ako parc. č. 3548/1 ostatná plocha vo 

výmere 72 050  m2, ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 

36319830-116/04 ide o novozakreslenú parc. č. 3548/230 ostatná plocha  vo výmere 263 m2, ktorú  

odpredáva  za cenu 7 €/m2, čo predstavuje čiastku  1841 €. Predmetný pozemok tvorí priľahlý pozemok k 

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

stavbou hlavnou 

 

Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/7/5 

 

Hlasovanie:                                                  za:            7   / Mgr. Marková, Detko, Šimon, Lacika 

                                                                                            Ing. Michalka, Ing. Malinková, Štefkovičová /   

                                                                     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 vlastníkov rekreačného chaty a uzatvorenie kúpnej 

zmluvy  pre Ladislava Somorovského, rod Somorovského, nar. 31.8.1969 , trvale bytom Budmerice 1199, 900 

86  Budmerice a to  podľa registra CKN ako parc. č. 3548/1 ostatná plocha vo výmere 50 512  m2, ktorej je 

predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 36319830-116/04 ide 

o novozakreslenú parc. č. 3548/342 ostatná plocha  vo výmere 314 m2, ktorú  odpredáva  za cenu 7 €/m2, čo 

predstavuje čiastku  2198 €. Predmetný pozemok tvorí priľahlý pozemok k pozemku  vo vlastníctve 

nadobúdateľa a tento svojim umiestnením a využitím tvorí nedeliteľný celok so stavbou hlavnou 

Následne dala starostka  obce o návrhu hlasovať: 

 

Uznesenie č. 218/2020 

 

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 rekreačného chaty a uzatvorenie kúpnej zmluvy  pre Ladislava Somorovského, rod 

Somorovského, nar. 31.8.1969 , trvale bytom Budmerice 1199, 900 86  Budmerice a to  podľa registra CKN 

ako parc. č. 3548/1 ostatná plocha vo výmere 50 512  m2, ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom 

v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 36319830-116/04 ide o novozakreslenú parc. č. 3548/342 ostatná 



 

plocha  vo výmere 314 m2, ktorú  odpredáva  za cenu 7 €/m2, čo predstavuje čiastku  2198 €. Predmetný 

pozemok tvorí priľahlý pozemok k pozemku  vo vlastníctve nadobúdateľa a tento svojim umiestnením 

a využitím tvorí nedeliteľný celok so stavbou hlavnou 

Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/7/5 

 

Hlasovanie:                                                  za:            7   / Mgr. Marková, Detko, Šimon, Lacika 

                                                                                            Ing. Michalka, Ing. Malinková, Štefkovičová /   

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

3. Starostka obce predložila poslancom žiadosť o predaj pozemku pre vlastníkov rekreačného zariadenia a to  

Základná organizácia OZ DLV Decodom,  Pílska 7, 955 01 Topoľčany a to časť  parc. č. 3772/1, trvalý trávny 

porast  vo výmere 21 353   m2, ktorej je obec Prašice výlučným vlastníkom v podiele 1/1. Poslanci vzali 

žiadosť na vedomie.  Následne dala starostka  obce o návrhu hlasovať: 

 

Uznesenie č. 219/2020 

 

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: 

žiadosť o predaj pozemku pre vlastníkov rekreačného zariadenia a to  Základná organizácia OZ DLV 

Decodom,  Pílska 7, 955 01 Topoľčany a to časť  parc. č. 3772/1, trvalý trávny porast  vo výmere 21 353   m2, 

ktorej je obec Prašice výlučným vlastníkom v podiele 1/1 

 

Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/7/5 

 

Hlasovanie:                                                  za:            7   / Mgr. Marková, Detko, Šimon, Lacika 

                                                                                            Ing. Michalka, Ing. Malinková, Štefkovičová /   

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

K bodu č.10 -  Rôzne - Žiadosť kynologického klubu o presun finančných prostriedkov 

 

1.Starostka obce predložila poslancom žiadosť  Kynologického klubu Prašice o presun finančných 

prostriedkov v rámci poskytnutej dotácie  vo výške 950 Eur. Jedná sa o financie, ktoré boli určené na  

kynologické preteky, ale nakoľko sa tento z dôvodu pandémie COVID 19 neuskutoční, chceli by kynológovia 

financie využiť na dobudovanie prístrešku, ktorý im zhorel .  Poslanci z návrhom súhlasili a následne dala 

starostka  obce o návrhu hlasovať: 

 

Uznesenie č. 219/2020 

 

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

neskorších predpisov 

 

Schvaľuje: 

 

- presun finančných prostriedkov  v rámci poskytnutej dotácie  pre Kynologický klub Prašice vo 

výške 950 Eur  

- využitie presunutých finančných prostriedkov vo výške 950 € na dobudovanie  zhoreného 

prístrešku 

Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/7/5 

 

Hlasovanie:                                                  za:            7   / Mgr. Marková, Detko, Šimon, Lacika 

                                                                                            Ing. Michalka, Ing. Malinková, Štefkovičová /   

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 



 

8. Diskusia a interpelácia poslancov 

 
Poslanec Jozef Šimon sa spýtal v akom štádiu je proces v rámci výrubu drevín v areáloch Základnej 

a materskej školy. Michal Glos informoval, že žiadosť obce Prašice bola podaná na Okresný úrad, Odbor 

životného prostredia a tento odbor určil vykonať správne konanie vo veci výrubu obec Nemečky. Obec 

Nemečky v predmetnej veci koná a predpoklad vydania rozhodnutia o výrube drevín je koniec mesiaca 

november. Taktiež poslanec Šimon upozornil, že je potrebné riešiť drevinu – jedľu medzi 8.BJ a 13.BJ, ktorá 

ohrozuje tieto nehnuteľnosti. Ing. Malinková taktiež upozornila na dve dreviny pred budovou požiarnej 

zbrojnice, ktoré by bolo treba obhliadnuť. 

 
 

K bodu č.9  Záver 
 

Starostka obce  poďakovala poslancom za účasť na 15. rokovaní OZ a  rokovanie ukončila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Ing. Katarína Bruchatá                                                                           Erika Nemešová 

    prednostka obecného úradu                                                                       starostka  obce 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

 

Mgr. Lýdia Marková                                                          ............................................. 

 

 

 

Peter Detko                                                                        .............................................. 

 

 

 

Zapisovateľ : Michal Glos 


