
 

 

Zápisnica  
 z 22. rokovania Obecného zastupiteľstva  Obce Prašice, konaného dňa 6.10.2021 

 

 

Prítomní poslanci a hostia podľa prezenčnej listiny  

Prítomní poslanci : Regína Štefkovičová, Peter Detko, Jozef Šimon, Mgr. Lýdia Marková, Pavol 

Lacika 

Ospravedlnení  poslanci: Ing. Mária Malinková, Ing. Jozef Michalka 

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 Prašice 

4. Návrh na použitie prostriedkov z rezervného fondu obce 

5. Správy hlavnej kontrolórky obce 

6. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠsMŠ Prašice  a jej výsledkoch  v zmysle vyhlášky MŠ SR 

č.9/2006 v znení neskorších predpisov 

7. Rôzne 

- Návrh na schválenie zmluvy o dielo s dodávateľom stavby : „Miestne komunikácie a spevnené 

plochy v obci Prašice II. etapa“ 

- Delimitácia majetku obce – rekonštrukcia dažďovej kanalizácie do správy ZŠsMŠ 

- Žiadosti o odkúpenie pozemkov 

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  22. zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zúčastňujú 5 poslanci, takže obecné 

zastupiteľstvo je uznášania schopné.  

Starostka obce za overovateľov  zápisnice určila poslancov:  Reginu Štefkovičovú a Petra Detka 

Za zapisovateľa určila Michala Glosa 

 

K bodu č.2  Schválenie programu zasadnutia 

 

Starostka navrhla, aby sa rokovanie  riadilo ďalej týmto programom: 

 

1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Rozpočtové opatrenia obce Prašice 

4. Návrh na použitie prostriedkov z rezervného fondu obce 

5. Správy hlavnej kontrolórky obce 

6. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠsMŠ Prašice  a jej výsledkoch  v zmysle vyhlášky MŠ 

SR č.9/2006 v znení neskorších predpisov 

7. Rôzne 

- Návrh na schválenie zmluvy o dielo s dodávateľom stavby : „Miestne komunikácie a spevnené 

plochy v obci Prašice II. etapa“ 

- Delimitácia majetku obce – rekonštrukcia dažďovej kanalizácie do správy ZŠsMŠ 

- Žiadosti o odkúpenie pozemkov 

8. Diskusia a interpelácia poslancov 

9. Ukončenie zasadnutia 

 



 

 

 

Starostka vyzvala poslancov na  doplnenie programu 22. zasadnutia OZ. Poslanci nemali žiadne pripomienky  

a nedoplnili žiadny bod programu a  nenavrhli zmeny.  

Následne dala starostka obce o návrhu programu  hlasovať. 

 

Uznesenie č. 280/2021 

 

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

neskorších predpisov 

 

Schvaľuje:  

 

Program 22. rokovania  OZ nasledovne 

 

1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Rozpočtové opatrenia obce Prašice 

4. Návrh na použitie prostriedkov z rezervného fondu obce 

5. Správy hlavnej kontrolórky obce 

6. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠsMŠ Prašice  a jej výsledkoch  v zmysle vyhlášky MŠ 

SR č.9/2006 v znení neskorších predpisov 

7. Rôzne 

- Návrh na schválenie zmluvy o dielo s dodávateľom stavby : „Miestne komunikácie a spevnené 

plochy v obci Prašice II. etapa“ 

- Delimitácia majetku obce – rekonštrukcia dažďovej kanalizácie do správy ZŠsMŠ 

- Žiadosti o odkúpenie pozemkov 

8. Diskusia a interpelácia poslancov 

9. Ukončenie zasadnutia 

 

Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/5/3 

 

Hlasovanie:                                                  za:            5  / Detko, Šimon, Mgr. Marková,  

                                                                                             Štefkovičová, Lacika /   

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

 

K bodu č.3 Rozpočtové opatrenia obce Prašice 

 

Ing. Katarína Bruchatá predložila poslancom rozpočtové opatrenia č. VIII/2021, IX/2021 a X/2021. 

Informovala poslancov, že rozpočtové opatrenia č. VIII/2021 a IX/2021 schválila starostka v rámci svojich 

kompetencií a rozpočtové opatrenie č. X2021 budú schvaľovať na dnešnom OZ. Poslancom boli tieto 

rozpočtové opatrenia zaslané elektronicky a taktiež v skratke ich Ing. Bruchatá informovala o jednotlivých 

zmenách na strane príjmov a výdavkov. Starostka obce dala následne hlasovať o rozpočtových opatreniach č. 

VIII/2021, IX/2021 a X/2021:



 

Uznesenie č. 281/2021 

 

 

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

 

a) Berie na vedomie: 

 

Rozpočtové opatrenia č. VIII/2021 a IX/2021 

 

b) schvaľuje 

 

Rozpočtové opatrenie č. X/2021 

 

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. X/2021 - REKAPITULÁCIA   

      
prijaté k 06.10.2021      

PRÍJMY 

Schválený rozpočet Upravený rozpočet 

Rozpočtové opatrenie 
č.         X/2021          

Zvýšenie                   + 

Rozpočtové 
opatrenie č.      

X/2021       Zníženie                   
- 

ROZPOČET     po 
rozpočtovom 

opatrení                   
č. X/2021 

Bežné 1 811 910,00 1 895 370,00 1 000,00 0,00 1 896 370,00 

Kapitálové 0,00 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00 

Finančné operácie 3 310,00 12 670,00 162 000,00 0,00 174 670,00 

Základná škola - bežné 89 845,00 67 050,00 0,00 0,00 67 050,00 

Základná škola - fin. oper. 100,00 160,00 0,00 0,00 160,00 

CELKOM 1 905 165,00 2 005 250,00 163 000,00 0,00 2 168 250,00 

VÝDAVKY 

Schválený rozpočet Upravený rozpočet 

Rozpočtové opatrenie 
č.         X/2021          

Zvýšenie                   + 

Rozpočtové 
opatrenie č.      

X/2021       Zníženie                   
- 

ROZPOČET     po 
rozpočtovom 

opatrení                   
č. X/2021 

Bežné 723 185,00 785 005,00 0,00 37 365,00 747 640,00 

Kapitálové 0,00 29 520,00 166 000,00 0,00 195 520,00 



 

Finančné operácie 88 425,00 88 425,00 0,00 0,00 88 425,00 

Základná škola - bežné 1 091 555,00 1 086 745,00 0,00 0,00 1 086 745,00 

Základná škola - kapitálové 2 000,00 10 875,00 0,00 0,00 10 875,00 

CELKOM 1 905 165,00 2 000 570,00 166 000,00 37 365,00 2 129 205,00 

     2 129 205,00 

      

Rozpočet po rozp. opatr. č. X/2021     

Príjmy 2 168 250,00     

Výdavky 2 129 205,00     

Rozdiel: 39 045,00 39 045,00    

    39 045,00       

      

Bežný rozpočet:       

Príjmy 1 963 420,00     

Výdavky 1 834 385,00     

Rozdiel: + prebytok 129 035,00     

      

Kapitálový rozpočet:       

Príjmy 30 000,00     

Výdavky 206 395,00     

Rozdiel: - schodok -176 395,00     

      

FO rozpočet:       

Príjmy 174 830,00     

Výdavky 88 425,00     

Rozdiel: + prebytok 86 405,00     



 

 

 

 

Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/5/3 

 

Hlasovanie:                                                  za:            5  / Detko, Šimon, Mgr. Marková,  

                                                                                             Štefkovičová, Lacika /   

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

K bodu č. 4 -  Návrh na použitie prostriedkov z rezervného fondu obce 

 

Ing. Bruchatá predniesla poslancom návrh na schválenie použitia finančných prostriedkov z rezervného fondu 

v celkovej výške 162 000 EUR. Tieto finančné prostriedky budú využité na investičný projekt: „ Miestne 

komunikácie a spevnené plochy  Prašice II. etapa“.  Poslanci o investičnej akcii rozhodovali na 

predchádzajúcich zastupiteľstvách a tak starostka dala hlasovať: 

 
  

Uznesenie č. 282/2021 

 

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

neskorších predpisov 

 

 

Schvaľuje: 

 

- použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu v celkovej výške 162 000 EUR na úhradu 

nákladov spojenú s realizáciou investičnej akcie „Miestne komunikácie a spevnené plochy  Prašice 

II. etapa“ 
 

Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/5/3 

 

Hlasovanie:                                                  za:            5  / Detko, Šimon, Mgr. Marková,  

                                                                                             Štefkovičová, Lacika /   

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

K bodu č.5 -  Správy hlavnej kontrolórky obce 

 

Ing. Hrubá, hlavná kontrolórka obce Prašice predložila správu z kontrolnej činnosti: 

- Správa 6/2021 -  Kontrola hospodárenie s finančnými prostriedkami obce Prašice za I. 

polrok 2021 – plnenie rozpočtu k 30.6.2021 

 
  Informovala poslancov o podrobnostiach kontroly, kde zodpovedala otázky poslancov a následne starostka  

dala hlasovať 

 

Uznesenie č. 283/2021 

 

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 6/2021 -  Kontrola hospodárenie s finančnými prostriedkami obce Prašice za I. 

polrok 2021 – plnenie rozpočtu k 30.6.2021 
 



 

Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/5/3 

 

Hlasovanie:                                                  za:            5  / Detko, Šimon, Mgr. Marková,  

                                                                                             Štefkovičová, Lacika /   

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

 

K bodu č.6 -  Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠsMŠ Prašice  a jej výsledkoch  v zmysle vyhlášky 

MŠ SR č.9/2006 v znení neskorších predpisov 

 

Mgr. Miloš Mik, riaditeľ Základnej školy s materskou školou Prašice predniesol poslancom správu 

o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠsMŠ a jej výsledkoch v zmysle Vyhl. MŠ SR č.9/2006 v znení neskorších 

predpisov. Identifikoval základné údaje o škole, personálne zabezpečenie, poradné orgány, taktiež informácie 

o počte škôlkarov a žiakov. Ďalej informoval o úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach, klasifikácií tried 

a prospechu žiakov.  Tiež informoval o projektoch, materiálno-technických podmienkach a problémoch 

v rámci školy a MŠ.  Identifikoval problémy a taktiež pozitívne veci a poďakoval za spoluprácu s obcou. 

Podrobná správa je súčasťou zápisnice. Poslanci vzali správu na vedomie. 

Starostka dala následne hlasovať: 

 

Uznesenie č. 284/2021 

 

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 výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠsMŠ a jej výsledkoch v zmysle Vyhl. MŠ SR č.9/2006 

v znení neskorších predpisov 

 

Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/5/3 

 

Hlasovanie:                                                  za:            5  / Detko, Šimon, Mgr. Marková,  

                                                                                             Štefkovičová, Lacika /   

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

K bodu č.7 - Rôzne - Návrh na schválenie zmluvy o dielo s dodávateľom stavby : „Miestne komunikácie 

a spevnené plochy v obci Prašice II. etapa“ 

 

Starostka obce Prašice predložila poslancom na schválenie zmluvu o dielo  so spoločnosťou COLAS 

Slovakia s.r.o. Orešianska 7, 917 01 Trnava. Jedná sa o investičnú akciu „ Miestne komunikácie 

a spevnené plochy Prašice II. etapa“ v celkovej výške 161 977,72 EUR. V tomto bode informoval 

poslancov referent Michal Glos o ukončenom verejnom obstarávaní a o jeho priebehu, kde 

výsledkom je hore uvedená zmluva o dielo. Starostka následne dala hlasovať: 
 

Uznesenie č. 285/2021 

 

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 dielo  so spoločnosťou COLAS Slovakia s.r.o. Orešianska 7, 917 01 Trnava na investičnú 

akciu „ Miestne komunikácie a spevnené plochy Prašice II. etapa“ v celkovej výške 161 977,72 EUR 

 



 

 

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

 

Hlasovanie:                                                  za:            5  / Detko, Šimon, Mgr. Marková,  

                                                                                             Štefkovičová, Lacika /   

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

K bodu č.7 - Rôzne - Delimitácia majetku obce – rekonštrukcia dažďovej kanalizácie do správy ZŠsMŠ 

 

Starostka obce Prašice predložila poslancom návrh na schválenie Delimitačného protokolu o zverení 

majetku do správy Základnej školy s Materskou školou v Prašiciach. Jedná sa o odstránenie  

havarijného stavu dažďovej kanalizácie pri budove Základnej školy v celkovej výške 13 976,78 

EUR.  Starostka následne dala hlasovať: 
 

Uznesenie č. 286/2021 

 

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 do správy Základnej školy s Materskou školou v Prašiciach 

- odstránenie  havarijného stavu dažďovej kanalizácie pri budove Základnej školy v celkovej výške 

13 976,78 EUR. 
 

Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/5/3 

 

Hlasovanie:                                                  za:            5  / Detko, Šimon, Mgr. Marková,  

                                                                                             Štefkovičová, Lacika /   

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

 

K bodu č. 7 - Rôzne -   Žiadosti o odkúpenie pozemkov 

 

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 Alexandra Schneidgena, rod.. Schneidgena, nar. 20.11.1947 a  manž. Emíliu Schneidgenovú, rod. 

Slobodovú, nar. 14.4.1951,  obaja trvale bytom Ul. Nezábudková č. 2061/8, 955 01 Topoľčany a to  podľa 

registra CKN ako parc. č. 3772/1 t.t.p. vo výmere 21 057  m2, ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom 

v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 48243337-098/2021 ide o novozakreslenú parc. č. 3772/89 t.t.p.  

vo výmere 193 m2, ktorú obec  odpredáva  za cenu v zmysle znaleckého posudku č. 286/2021, čo predstavuje 

čiastku  2368,11 €. 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. 287/2021 

 

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 Alexandra Schneidgena, rod.. Schneidgena, 



 

nar. 20.11.1947 a  manž. Emíliu Schneidgenovú, rod. Slobodovú, nar. 14.4.1951,  obaja trvale bytom Ul. 

Nezábudková č. 2061/8, 955 01 Topoľčany a to  podľa registra CKN ako parc. č. 3772/1 t.t.p. vo výmere 21 

057  m2, ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 48243337-

098/2021 ide o novozakreslenú parc. č. 3772/89 t.t.p.  vo výmere 193 m2, ktorú obec  odpredáva  za cenu 

v zmysle znaleckého posudku č. 286/2021, čo predstavuje čiastku  2368,11 €. 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/: 7/5/5 

 

Hlasovanie:                                                  za:            5  / Detko, Šimon, Mgr. Marková,  

                                                                                             Štefkovičová, Lacika /   

                                                                     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 rekreačnej chaty a uzatvorenie kúpnej 

zmluvy  pre MUDr. Tibora Pavlíka, rod.. Pavlíka, nar. 21.7.1946 a  manž. MUDr. Máriu Pavlíkovú, rod. 

Hrušovskú, nar. 16.4.1947,  obaja trvale bytom Ul. Muškátová č. 2596/13, 955 01 Topoľčany a to  podľa 

registra CKN ako parc. č. 3772/1 t.t.p. vo výmere 21 057  m2, ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom 

v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 48243337-098/2021 ide o novozakreslenú parc. č. 3772/90  t.t.p.  

vo výmere 142 m2, ktorú obec  odpredáva  za cenu v zmysle znaleckého posudku č. 286/2021, čo predstavuje 

čiastku  1742,34 €. 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. 288/2021 

 

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 MUDr. Tibora Pavlíka, rod.. Pavlíka, nar. 

21.7.1946 a  manž. MUDr. Máriu Pavlíkovú, rod. Hrušovskú, nar. 16.4.1947,  obaja trvale bytom Ul. 

Muškátová č. 2596/13, 955 01 Topoľčany a to  podľa registra CKN ako parc. č. 3772/1 t.t.p. vo výmere 21 

057  m2, ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 48243337-

098/2021 ide o novozakreslenú parc. č. 3772/90  t.t.p.  vo výmere 142 m2, ktorú obec  odpredáva  za cenu 

v zmysle znaleckého posudku č. 286/2021, čo predstavuje čiastku  1742,34 €. 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/: 7/5/5 

 

Hlasovanie:                                                  za:            5  / Detko, Šimon, Mgr. Marková,  

                                                                                             Štefkovičová, Lacika /   

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

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

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

Romana Tibenského, rod. Tibenského,  nar. 21.1.1965 , trvale Ul. Bajzová 706/5, 921 01 Piešťanya to  podľa 

registra CKN ako parc. č. 2927, záhrada vo výmere  2398 m2, ktorej je predávajúci vlastníkom v podiele 1/8 a  

odpredáva svoj podiel za cenu v zmysle znaleckého posudku č.288/2021, čo predstavuje čiastku  3675 €. 

Kupujúci je podielový spoluvlastník hore uvedenej nehnuteľnosti v podiele 7/8. Predmetný pozemok tvorí 



 

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

nedeliteľný celok.  Následne dala starostka  obce o návrhu hlasovať 

 

Uznesenie č. 289/2021 

 

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.c/zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien 

pre vlastníka pozemku a uzatvorenie kúpnej zmluvy  pre Romana Tibenského, rod. Tibenského,  nar. 

21.1.1965 , trvale Ul. Bajzová 706/5, 921 01 Piešťany a to  podľa registra CKN ako parc. č. 2927, záhrada vo 

výmere  2398 m2, ktorej je predávajúci vlastníkom v podiele 1/8 a  odpredáva svoj podiel za cenu v zmysle 

znaleckého posudku č.288/2021, čo predstavuje čiastku  3675 €. Kupujúci je podielový spoluvlastník hore 

uvedenej nehnuteľnosti v podiele 7/8. Predmetný pozemok tvorí priľahlý pozemok k pozemku  vo vlastníctve 

nadobúdateľa a tento svojim umiestnením a využitím tvorí nedeliteľný celok. 

 

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

 

Hlasovanie:                                                  za:            5  / Detko, Šimon, Mgr. Marková,  

                                                                                             Štefkovičová, Lacika /   

                                                                     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 vlastníkov rekreačného zariadenia a uzatvorenie 

kúpnej zmluvy  pre Martina Číža, rod..Číža, nar. 8.2.1982 a  manž. Michaelu Čížovú, rod Janíkovú, nar. 

26.5.1979,  obaja trvale bytom Budovateľská 599/39, 956 22 Prašice a to  podľa registra CKN ako parc. č. 

3553/1 t.t.p. vo výmere 198 732  m2, ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa 

vypracovaného GP č. 48243337-104/2021 ide o novozakreslenú parc. č. 3553/52 t.t.p.  vo výmere 435 m2, 

ktorú obec  odpredáva  za cenu v zmysle znaleckého posudku č.291/2021, čo predstavuje čiastku  5300,00 €. 

Predmetný pozemok tvorí priľahlý pozemok k pozemku vo vlastníctve nadobúdateľov a tento svojim 

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

hlasovať: 

 

Uznesenie č. 290/2021 

 

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 zariadenia a uzatvorenie kúpnej zmluvy  pre Martina Číža, rod..Číža, nar. 8.2.1982 

a  manž. Michaelu Čížovú, rod Janíkovú, nar. 26.5.1979,  obaja trvale bytom Budovateľská 599/39, 956 22 

Prašice a to  podľa registra CKN ako parc. č. 3553/1, t.t.p. vo výmere 198 732  m2, ktorej je predávajúci 

výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 48243337-104/2021 ide o novozakreslenú 

parc. č. 3553/52, t.t.p.  vo výmere 435 m2, ktorú obec  odpredáva  za cenu v zmysle znaleckého posudku 

č.291/2021, čo predstavuje čiastku  5300,00 €. Predmetný pozemok tvorí priľahlý pozemok k pozemku vo 

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

 

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

Hlasovanie:                                                  za:            5  / Detko, Šimon, Mgr. Marková,  

                                                                                             Štefkovičová, Lacika /   

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 



 

5. Starostka obce predložila poslancom žiadosť Juraja Zelísku, 1.mája 57/57, 956 22 Prašice o odkúpenie 

pozemku parc. č.  2768/1 vo výmere  1995 m2. Tento pozemok je priľahlým pozemkom k pozemku žiadateľa  

Následne dala starostka  obce o návrhu hlasovať: 

 

Uznesenie č. 291/2021 

 

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 Juraja Zelísku, 1.mája 57/57, 956 22 Prašice o odkúpenie pozemku parc. č.  2768/1 vo výmere  1995 

m2 

 

Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/5/3 

 

Hlasovanie:                                                  za:            5  / Detko, Šimon, Mgr. Marková,  

                                                                                             Štefkovičová, Lacika /   

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

6. 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 Jozefa Vražiča, rod.. Vražiča, nar. 6.8.1957 a  manž. Editu Vražičovú, rod. Holíkovú, nar. 

22.1.1957,  obaja trvale bytom Podjavorinskej 2004/2, 955 01 Topoľčany a to  podľa registra CKN ako parc. 

č. 3888/8 t.t.p. vo výmere 16 799  m2, ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa 

vypracovaného GP č. 48243337-030/2021 ide o novozakreslenú parc. č. 3888/198  t.t.p.  vo výmere 29 m2, 

ktorú obec  odpredáva  za cenu v zmysle znaleckého posudku č. 298/2021, čo predstavuje čiastku  357 €. 

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. 292/2021 

 

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 Jozefa Vražiča, rod.. Vražiča, nar. 6.8.1957 

a  manž. Editu Vražičovú, rod. Holíkovú, nar. 22.1.1957,  obaja trvale bytom Podjavorinskej 2004/2, 955 01 

Topoľčany a to  podľa registra CKN ako parc. č. 3888/8 t.t.p. vo výmere 16 799  m2, ktorej je predávajúci 

výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 48243337-030/2021 ide o novozakreslenú 

parc. č. 3888/198  t.t.p.  vo výmere 29 m2, ktorú obec  odpredáva  za cenu v zmysle znaleckého posudku č. 

298/2021, čo predstavuje čiastku  357 €. 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/: 7/5/5 

 

Hlasovanie:                                                  za:            5  / Detko, Šimon, Mgr. Marková,  

                                                                                             Štefkovičová, Lacika /   

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

7. 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 Ľuboša Poláčika, rod.. Poláčika, nar. 1.1.1971 a  manž. Bronislavu Polačikovú, rod. Bečkovú, 

nar. 31.5.1971,  obaja trvale bytom Madunice 528, 922 42 Madunice a to  podľa registra CKN ako parc. č. 

3888/8 t.t.p. vo výmere 16 799  m2, ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa 

vypracovaného GP č. 48243337-030/2021 ide o novozakreslenú parc. č. 3888/197  t.t.p.  vo výmere 261 m2, 

ktorú obec  odpredáva  za cenu v zmysle znaleckého posudku č. 298/2021, čo predstavuje čiastku  3 203 €. 

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. 293/2021 

 

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 Ľuboša Poláčika, rod.. Poláčika, nar. 

1.1.1971 a  manž. Bronislavu Poláčikovú, rod. Bečkovú, nar. 31.5.1971,  obaja trvale bytom Madunice 528, 

922 42 Madunice a to  podľa registra CKN ako parc. č. 3888/8 t.t.p. vo výmere 16 799  m2, ktorej je 

predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 48243337-030/2021 ide 

o novozakreslenú parc. č. 3888/197  t.t.p.  vo výmere 261 m2, ktorú obec  odpredáva  za cenu v zmysle 

znaleckého posudku č. 298/2021, čo predstavuje čiastku  3 203 €. 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/: 7/5/5 

 

Hlasovanie:                                                  za:            5  / Detko, Šimon, Mgr. Marková,  

                                                                                             Štefkovičová, Lacika /   

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

 

K bodu č.7  Diskusia a interpelácia poslancov 

 
Starostka obce predložila pracovný návrh geometrického plánu týkajúci sa doriešenia dlhodobého problému 

neoprávneného oplotenia nehnuteľností parc. č. 113 a 114 v majetku obce zapísaných na LV 1526 

vlastníkom susednej nehnuteľnosti, čím došlo k zúženiu Cintorínskej ulice. Komisia výstavby ÚP a ŽP 

obecného zastupiteľstva prerokovala návrh GP s vlastníčkou obchodnej budovy parc.č.  110/2 súp.č. 205 

s príslušenstvom a zast. plochy a nádvoria parc.č. 110/3 Lindou Okšovou rod. Okšovou, bytom Prašice, 

Slnečná356/33, ktorá prisľúbila preloženie časti oplotenia pozemkov vo vlastníctve obce a to parc.č. 113 

a 114 v záujme rozšírenia Cintorínskej ulice, zároveň požiadala o možnosť ponechania v jej doterajšom 

užívaní zbytok uvedených pozemkov bez ich majetkoprávneho usporiadania s obcou. 

Starostka obce preto požiadala poslancov OZ, aby zaujali svoje stanovisko  k tomuto návrhu.  

Poslanci OZ vzali na uvedený návrh na vedomie. Zároveň navrhli časť parc.č. 113 odpredať resp. zameniť 

s vlastníčkou parc.č. 110/3 podľa predloženého návrhu  a zbytok parc,.č. 113 a parc.č. 114 uvoľniť pre 

potreby obce. 

 
Uznesenie č. 294/2021 

 

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 Komisie výstavby ÚP a ŽP obecného zastupiteľstva, ktorá  prerokovala návrh GP s vlastníčkou 

budovy Lindou Okšovou, ktorá prisľúbila preloženie časti oplotenia parc.č. 113 a 114 v záujme rozšírenia 

Cintorínskej ulice 

 

odporúčajú: 

 

parc.č. 113 odpredať resp. zameniť s vlastníčkou parc.č. 110/3 podľa predloženého návrhu  a zbytok parc,.č. 

113 a parc.č. 114 uvoľniť pre potreby obce. 

 

Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/5/3 

 

Hlasovanie:                                                  za:            5  / Detko, Šimon, Mgr. Marková,  

                                                                                             Štefkovičová, Lacika /   

                                                                     proti:        0 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

 

K bodu č.8 Záver 
 

Starostka obce  poďakovala poslancom za účasť na 22. rokovaní OZ a  rokovanie ukončila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Ing. Katarína Bruchatá                                                                           Erika Nemešová 

    prednostka obecného úradu                                                                        starostka  obce 

 

 

 

 

 

 

Overovatelia zápisnice: 

 

 

 

 

Regína Štefkovičová                                                                        ............................................. 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

Zapisovateľ : Michal Glos 


