
 

 

Zápisnica  
 z 32. rokovania Obecného zastupiteľstva  Obce Prašice, konaného dňa 20.10.2022 

 

 

Prítomní poslanci a hostia podľa prezenčnej listiny  

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

Jozef Michalka,  Ing. Mária Malinková 

Ospravedlnení poslanci : Pavol Lacika 

 

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. Návrh rozpočtu obce na roky 2023 a na roky 2024,2025 

5. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu 

6. Správa audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2021 

7. Návrh VZN č.2/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ 

a školských zariadeniach 

8. Správa o výchovnovzdelávacej činnosti ZŠsMŠ a jej výsledkoch v zmysle Vyhlášky MŠ SR č.9/2006 

v znení neskorších predpisov 

9. Rôzne 

- Návrh na odpis nedaňových pohľadávok z účtovníctva 

- Návrh dodatku č.1  ku zmluve o dielo medzi obcou Prašice a spoločnosťou Colas Slovakia a.s. 

- Návrh kúpnej zmluvy na nákup „Vybavenie pre ZŠ Prašice – knižničný fond“ 

- Návrh na odpredaj pozemkov žiadateľom 

- Návrh na udelenie Ceny starostky obce  

10. Diskusia a interpelácia poslancov 

11. Ukončenie zasadnutia 

 

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

 

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

Konštatovala, že  32. zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zúčastňuje 6 poslancov, takže obecné 

zastupiteľstvo je uznášania schopné.  

Starostka obce za overovateľov  zápisnice navrhla poslancov: Ing. Jozef Michalka, Mgr. Lýdia Marková 

Za zapisovateľa určila Michala Glosa 

Následne dala o návrhu hlasovať. 

 

Uznesenie č. 464/2022 

 

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

neskorších predpisov 

 

schvaľuje 

 

overovateľov  zápisnice poslancov:  Ing. Jozef Michalka, Mgr. Lýdia Marková 

 

 

 

 

 



 

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

 

Hlasovanie:                                                  za:            6  / Detko, Štefkovičová, Ing. Michalka,  

                                                                                             Šimon, Mgr. Marková, Ing. Malinková/   

                                                                     proti:        0 

 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

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 

4. Návrh rozpočtu obce na roky 2023 a na roky 2024,2025 

5. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu 

6. Správa audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2021 

7. Návrh VZN č.2/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ 

a školských zariadeniach 

8. Správa o výchovnovzdelávacej činnosti ZŠsMŠ a jej výsledkoch v zmysle Vyhlášky MŠ SR 

č.9/2006 v znení neskorších predpisov 

9. Rôzne 

- Návrh na odpis nedaňových pohľadávok z účtovníctva 

- Návrh dodatku č.1  ku zmluve o dielo medzi obcou Prašice a spoločnosťou Colas Slovakia a.s. 

- Návrh kúpnej zmluvy na nákup „Vybavenie pre ZŠ Prašice – knižničný fond“ 

- Návrh na odpredaj pozemkov žiadateľom 

- Návrh na udelenie Ceny starostky obce  

10. Diskusia a interpelácia poslancov 

11. Ukončenie zasadnutia 

 

Starostka vyzvala poslancov na  doplnenie programu 32. zasadnutia OZ. Poslanci nemali žiadne pripomienky  

a nedoplnili žiadny bod programu a  nenavrhli zmeny.  

Následne dala starostka obce o návrhu programu  hlasovať. 

 

Uznesenie č. 465/2022 

 

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

neskorších predpisov 

 

Schvaľuje:  

 

Program 32. rokovania  OZ nasledovne: 

 

1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

2. Schválenie programu zasadnutia 

3. Rozpočtové opatrenia obce 

4. Návrh rozpočtu obce na roky 2023 a na roky 2024,2025 

5. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu 

6. Správa audítora ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2021 

7. Návrh VZN č.2/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa 

MŠ a školských zariadeniach 

8. Správa o výchovnovzdelávacej činnosti ZŠsMŠ a jej výsledkoch v zmysle Vyhlášky MŠ SR 

č.9/2006 v znení neskorších predpisov 

9. Rôzne 

- Návrh na odpis nedaňových pohľadávok z účtovníctva 

- Návrh dodatku č.1  ku zmluve o dielo medzi obcou Prašice a spoločnosťou Colas Slovakia a.s. 



 

- Návrh kúpnej zmluvy na nákup „Vybavenie pre ZŠ Prašice – knižničný fond“ 

- Návrh na odpredaj pozemkov žiadateľom 

- Návrh na udelenie Ceny starostky obce  

10. Diskusia a interpelácia poslancov 

11. Ukončenie zasadnutia 

 

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

 

Hlasovanie:                                                  za:            6  / Detko, Štefkovičová, Ing. Michalka,  

                                                                                             Šimon, Mgr. Marková, Ing. Malinková/   

                                                                     proti:        0 

 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

K bodu č.3 Rôzne - Rozpočtové opatrenia obce 

 

Ing. Bruchatá predložila poslancom rozpočtové opatrenia č. XI/2022, XII/2022 a XIII/2022. Informovala 

poslancov, že rozpočtové opatrenie č. XI/2022 a XII/2022 schválila starostka v rámci svojich kompetencií. 

Rozpočtové opatrenie č.  XIII/2022 budú poslanci schvaľovať na dnešnom zasadnutí.  Jednotlivé opatrenia aj 

s podrobným popisom zmien boli poslancom zaslané elektronicky. Poslanci vzali  opatrenia č. XI/2022 a 

XII/2022 na vedomie. Starostka obce dala následne hlasovať o rozpočtových opatreniach: 

 

Uznesenie č. 466/2022 

 

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. XI/2022 a XII/2022 

 

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

 

Hlasovanie:                                                  za:            6  / Detko, Štefkovičová, Ing. Michalka,  

                                                                                             Šimon, Mgr. Marková, Ing. Malinková/   

                                                                     proti:        0 

 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

 

Uznesenie č. 467/2022 

 

 

 

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. XIII/2022 s nasledovnými zmenami: 



 

ROZPOČTOVÉ OPATRENIE č. XIII/2022 - REKAPITULÁCIA   

      

prijaté k 20.10.2022      

PRÍJMY 

Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Rozpočtové 
opatrenie č.         

XIII/2022          
Zvýšenie                   

+ 

Rozpočtové 
opatrenie č.      

XIII/2022       
Zníženie                   

- 

ROZPOČET     
po 

rozpočtovom 
opatrení                   

č. XIII/2022 

Bežné 1 815 525,00 1 924 975,00 8 100,00 190,00 1 932 885,00 

Kapitálové 0,00 379 405,00 25 000,00 0,00 404 405,00 

Finančné operácie 33 955,00 34 395,00 115,00 0,00 34 510,00 

Základná škola - bežné 64 365,00 61 425,00 5 455,00 0,00 66 880,00 

Základná škola - fin. oper. 125,00 20,00 0,00 0,00 20,00 

CELKOM 1 913 970,00 2 400 220,00 38 670,00 190,00 
2 438 

700,00 

     2 438 700,00 

      

      

VÝDAVKY 

Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Rozpočtové 
opatrenie č.         

XIII/2022          
Zvýšenie                   

+ 

Rozpočtové 
opatrenie č.      

XIII/2022       
Zníženie                   

- 

ROZPOČET     
po 

rozpočtovom 
opatrení                   

č. XIII/2022 

Bežné 794 795,00 855 195,00 11 515,00 9 425,00 857 285,00 

Kapitálové 10 260,00 271 595,00 40 200,00 0,00 311 795,00 

Finančné operácie 84 520,00 84 520,00 0,00 0,00 84 520,00 

Základná škola - bežné 1 022 540,00 1 075 305,00 8 000,00 5 845,00 1 077 460,00 

Základná škola - kapitálové 1 855,00 1 535,00 3 300,00 0,00 4 835,00 



 

CELKOM 1 913 970,00 2 288 150,00 63 015,00 15 270,00 
2 335 

895,00 

     2 335 895,00 

      

Rozpočet po rozp. opatr. č. XIII/2022     

Príjmy 2 438 700,00     

Výdavky 2 335 895,00     

Rozdiel: 102 805,00 102 805,00    

    102 805,00       

      

Bežný rozpočet:       

Príjmy 1 999 765,00     

Výdavky 1 934 745,00     

Rozdiel: + prebytok 65 020,00     

      

Kapitálový rozpočet:       

Príjmy 404 405,00     

Výdavky 316 630,00     

Rozdiel: + prebytok 87 775,00     

      

FO rozpočet:       

Príjmy 34 530,00     

Výdavky 84 520,00     

Rozdiel: - schodok -49 990,00     
 

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

Hlasovanie:                                                  za:            6  / Detko, Štefkovičová, Ing. Michalka,  

                                                                                             Šimon, Mgr. Marková, Ing. Malinková/   

                                                                     proti:        0 

 

                                                                     zdržal sa:  0 



 

K bodu č.5 - Návrh rozpočtu obce na roky 2023 a na roky 2024,2025 

 

Ekonómka obce Ing. Bruchatá predniesla  na schválenie návrh rozpočtu obce na roky 2023,2024 a 2025. 

Informovala, že navrhnutý rozpočet je vyrovnaný a sú v ňom zapracované požiadavky na menšie investičné 

akcie obce. Rozpočet bol zverejnený a taktiež zaslaný poslancom emailom. K Programovému rozpočtu sa 

vyjadrila aj hlavná kontrolórka obce, ktorá nemala žiadne výhrady ani pripomienky a uznesenie je súčasťou 

bodu programu č. 5. Poslanci vzali návrh programového rozpočtu na roky 2020, 2021, 2022,2022 na  vedomie 

a taktiež stanovisko hlavnej kontrolórky k programovému rozpočtu. Následne starostka dala hlasovať o 

návrhu programového rozpočtu na rok  2023,2024 a 2025: 

 

Uznesenie č. 468/2022 

 

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: 

 

viacročný programový  rozpočet  obce Prašice na roky  2024,2025 

 

schvaľuje: 

 

viacročný programový  rozpočet  obce Prašice na rok  2023, nasledovne: 

 

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

 

 

 

 

 

Hlasovanie:                                                  za:            6  / Detko, Štefkovičová, Ing. Michalka,  

                                                                                             Šimon, Mgr. Marková, Ing. Malinková/   

                                                                     proti:        0 

 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

K bodu č.5 -  Stanovisko hlavnej kontrolórky k programovému rozpočtu na rok 2023 a na roky 2024 a 2025 

 

Hlavná kontrolórka Ing. Hrubá predniesla  stanovisko k programovému rozpočtu v bode rokovania č.6. 

Následne starostka dala hlasovať : 

 

Uznesenie č. 469/2022 

 

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: 

 

- Stanovisko hlavnej kontrolórky k programovému rozpočtu na rok 2023 a roky 2024 a 2025 

 

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

 

Hlasovanie:                                                  za:            6  / Detko, Štefkovičová, Ing. Michalka,  

                                                                                             Šimon, Mgr. Marková, Ing. Malinková/   

                                                                     proti:        0 

 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

K bodu č.6 -  Správa nezávislého audítora k overeniu konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2021 

 

Ing. Bruchatá informovala poslancov, že v obci prebehol audit nezávislým audítorom a následne prečítala 

správu audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2020.  Poslanci vzali správy na vedomie. 

 

Uznesenie č. 471/2022 

 

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 nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2021 

 

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

 

Hlasovanie:                                                  za:            6  / Detko, Štefkovičová, Ing. Michalka,  

                                                                                             Šimon, Mgr. Marková, Ing. Malinková/   

                                                                     proti:        0 

 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

 

K bodu č.7 - Návrh VZN č. 2/2022 o určení finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ 

a žiaka školského zariadenia 

 

Prednostka obce Ing. Bruchatá  predniesla poslancom návrh VZN č. 2/2022 o určení finančných prostriedkov 

na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ a žiaka školského zariadenia. Poslanci k VZN nemali pripomienky a 

následne starostka dala hlasovať : 

 

Uznesenie č. 470/2022 

 

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

neskorších predpisov 

 



 

schvaľuje: 

 

-  VZN č. 2/2022 o určení finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa MŠ a žiaka 

školského zariadenia 

 

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

 

Hlasovanie:                                                  za:            6  / Detko, Štefkovičová, Ing. Michalka,  

                                                                                             Šimon, Mgr. Marková, Ing. Malinková/   

                                                                     proti:        0 

 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

K bodu č.8 -  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. 472/2022 

 

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/: 7/6/4 

 

Hlasovanie:                                                  za:            6  / Detko, Štefkovičová, Ing. Michalka,  

                                                                                             Šimon, Mgr. Marková, Ing. Malinková/   

                                                                     proti:        0 

 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

K bodu č.9 - Rôzne -  Návrh na odpis nedaňových pohľadávok z účtovníctva 

 

Starostka predložila Obecnému zastupiteľstvu  na schválenie odpis nedaňových pohľadávok v celkovej výške 

15.821,17 EUR (100% hodnota pohľadávok) z účtovníctva obce Prašice voči nasledovným dlžníkom: 

1./ Jozef Štefkovič PROMAX, 1. mája 75, Prašice: 6.945,20 EUR: 

- pohľadávka vo výške 1.327,76 EUR /nájom nebytových priestorov, r. 2006 – účet 31809/ 

- pohľadávka vo výške 5.349,66 EUR /náklady súvisiace s prenájmom nebytových priestorov, r. 2006 – účet 

31804/ 

- pohľadávka vo výške 267,78 EUR /náklady súvisiace s prenájmom nebytových priestorov, r. 2006 – účet 

31804/ 

 

2./ Dušan Némethy, J. Matušku 2178, Topoľčany – pohľadávka vo výške 597,49 EUR /nájom nebytových 

priestorov, r. 2006 – účet 31809/ 

 



 

3./ Alexander Paluš ALMA, 1. mája 59, Prašice – pohľadávka vo výške 244,97 EUR /nájom nebytových 

priestorov, r. 2007 – účet 31809/  

 

4./ Nemocnica Topoľčany n. o.: 2.576,68 EUR: 

- pohľadávka vo výške 909,91 EUR /refakturácia plynu, r. 2007 – účet 31802/ 

- pohľadávka vo výške 116,18 EUR /náklady súvisiace s prenájmom nebytových priestorov, r. 2007 – účet 

31804/ 

- pohľadávka vo výške 497,91 EUR /prenájom nebytových priestorov, r. 2008 – účet 31809/ 

- pohľadávka vo výške 248,95 EUR /prenájom nebytových priestorov, r. 2008 – účet 31809/ 

- pohľadávka vo výške 82,98 EUR /prenájom nebytových priestorov, r. 2009 – účet 31809/ 

- pohľadávka vo výške 340,32 EUR /refakturácia elektrickej energie, r. 2010 – účet 31801/ 

- pohľadávka vo výške 380,43 EUR /refakturácia plynu, r. 2010 – účet 31802/ 

 

5./ EUROCOOP s. d., Záhoracká 53, Malacky.: 5.074,23 EUR: 

- pohľadávka vo výške 4.000,00 EUR /prenájom nebytových priestorov, r. 2011 – účet 31809/ 

- pohľadávka vo výške 227,09 EUR /prenájom nebytových priestorov, r. 2012 – účet 31809/ 

- pohľadávka vo výške 847,14 EUR /prenájom nebytových priestorov, r. 2012 – účet 31809/ 

 

6./ Jozef Kišac, 1. mája 217, Prašice – pohľadávka vo výške 382,60 EUR /výmena ohrievača vody, r. 2015 – 

účet 31804/  

 

K návrhu na odpis pohľadávok zo strany Obce Prašice dochádza na základe stanovisku k pohľadávkam 

advokátskej kancelárie JUDr. Slávik a partneri, Topoľčany.  

Na základe zastavenia starých exekúcií, premlčania nárokov a odporúčania JUDr. Miroslava Slávika a Mgr. 

Miroslava Slávika, ktorí Obec Prašice právne zastupovali vo vymáhaní exekúcií, podáva Obec Prašice návrh 

na odpis starých nedaňových pohľadávok v 100% hodnote, ktorá je vo výške 15.821,17 EUR. Na uvedené 

nedaňové pohľadávky Obec Prašice v účtovníctve za predchádzajúce roky tvorila 100% opravnú položku.      

Starostka dala následne hlasovať: 

 

Uznesenie č. 473/2022 

 

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

neskorších predpisov 

 

Schvaľuje: 

 

1.  odpis nedaňových pohľadávok Obce Prašice voči Jozef Štefkovič PROMAX, 1. mája 75, 

Prašice v celkovej výške 6.945,20 EUR. 

 

2.  odpis nedaňových pohľadávok Obce Prašice voči Dušan Némethy, J. Matušku 2178, 

Topoľčany v celkovej výške 597,49 EUR. 

 

3. odpis nedaňových pohľadávok Obce Prašice voči Alexander Paluš ALMA, 1. mája 59, 

Prašice v celkovej výške 244,97 EUR. 

 

4.  odpis nedaňových pohľadávok Obce Prašice voči Nemocnica Topoľčany n. o. v celkovej 

výške 2.576,68 EUR. 

 

5. odpis nedaňových pohľadávok Obce Prašice voči EUROCOOP s. d. , Záhoracká 53, 

Malacky v celkovej výške 5.074,23 EUR. 

 

6. odpis nedaňových pohľadávok Obce Prašice voči Jozef Kišac, 1. mája 217, Prašice v celkovej 

výške 382,60 EUR. 

 

 

 

 



 

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

 

Hlasovanie:                                                  za:            6  / Detko, Štefkovičová, Ing. Michalka,  

                                                                                             Šimon, Mgr. Marková, Ing. Malinková/   

                                                                     proti:        0 

 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

K bodu č.9 - Rôzne Návrh dodatku ku zmluve o dielo medzi obcou Prašice a spoločnosťou Colas Slovakia 

a.s 

Starostka predložila poslancom na schválenie dodatok ku zmluve o dielo medzi Obcou Prašice 

a spoločnosťou Colas Slovakia a.s. Dodatok ku zmluve zahŕňa realizované prace naviac a to spevnená plocha  

pri Požiarnej zbrojnici a spevnená plocha v RO Duchonka. Práce naviac boli vyčíslené na sumu 18 532,32 

EUR. Následne starostka dala o dodatku hlasovať : 

 

Uznesenie č. 474/2022 

 

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

neskorších predpisov 

 
schvaľuje: 

 

-  Dodatok ku zmluve o dielo medzi Obcou Prašice a spoločnosťou Colas Slovakia a.s. Dodatok ku 

zmluve zahŕňa realizované prace naviac a to spevnená plocha  pri Požiarnej zbrojnici a spevnená 

plocha v RO Duchonka. Práce naviac boli vyčíslené na sumu 18 532,32 EUR. 

 

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

 

Hlasovanie:                                                  za:            6  / Detko, Štefkovičová, Ing. Michalka,  

                                                                                             Šimon, Mgr. Marková, Ing. Malinková/   

                                                                     proti:        0 

 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

K bodu č.9 - Rôzne Návrh kúpnej zmluvy na nákup „Vybavenie pre ZŠ Prašice – knižničný fond“ 

 

Starostka predložila poslancom na schválenie návrh kúpnej zmluvy na nákup „Vybavenie pre ZŠ Prašice – 

knižničný fond“ so spoločnosťou Škola.sk, s.r.o. v celkovej výške 20 648,14 EUR. 95% bude refundovaných 

zo zdrojov EÚ. Následne starostka dala o kúpnej zmluve hlasovať : 

 

Uznesenie č. 475/2022 

 

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

neskorších predpisov 

 
schvaľuje: 

 

- Kúpnu zmluvu na nákup „Vybavenie pre ZŠ Prašice – knižničný fond“ so spoločnosťou Škola.sk,  

s.r.o., Odborárska 21, 831 02 Bratislava v celkovej výške 20 648,14 EUR. 

 

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

 

Hlasovanie:                                                  za:            6  / Detko, Štefkovičová, Ing. Michalka,  

                                                                                             Šimon, Mgr. Marková, Ing. Malinková/   

                                                                     proti:        0 

 

                                                                     zdržal sa:  0 



 

K bodu č.9 - Rôzne Návrh na odpredaj pozemkov žiadateľom 

 

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 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 198 686 m2, ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa 

vypracovaného GP č. 48243337-152/2022 ide o novozakreslenú parc. č. 3553/56 t.t.p.  vo výmere 75 m2, 

ktorú obec  odpredáva  za cenu v zmysle znaleckého posudku č.281/2022, čo predstavuje čiastku  920 €. 

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. 476/2022 

 

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 198 686 m2, ktorej je predávajúci 

výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 48243337-152/2022 ide o novozakreslenú 

parc. č. 3553/56 t.t.p.  vo výmere 75 m2, ktorú obec  odpredáva  za cenu v zmysle znaleckého posudku 

č.281/2022, čo predstavuje čiastku  920 €. 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/: 7/6/4 

 

Hlasovanie:                                                  za:            6  / Detko, Štefkovičová, Ing. Michalka,  

                                                                                             Šimon, Mgr. Marková, Ing. Malinková/   

                                                                     proti:        0 

 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

 

2. Starostka predložila poslancom na schválenie predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Prašice 

v súlade s § 9a ods. 8 písm. e/ zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

a v súlade  so schváleným zámerom a spôsobom prevodu zo dňa 30.9.2022 uznesením č. 455/2022 pre 

Ľubomíra Riznára, rod. Riznára, nar. 19.11.1976 a manž.  Mgr. Miroslavu Riznárovú, rod Michalkovú, nar. 

28.6.1978,   trvale bytom Ľ. Fullu 2517/33, 955 03 Topoľčany a to  podľa registra CKN ako parc. č. 3888/8 

t.t.p. vo výmere 16 397  m2, ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného 

GP č. 48243337-150/2022 ide o novozakreslenú parc. č. 3888/202 t.t.p.  vo výmere 269 m2, ktorú obec  

odpredáva  za cenu v zmysle znaleckého posudku č. 290/2022, čo predstavuje čiastku 3 300 €  

Osobitný zreteľ spočíva:  

Pozemok sa nachádza v RO Duchonka, pre obec je nevyužiteľný. Na pozemku nie je možné budovať 

samostatne stojace stavby a žiadatelia sa o pozemok riadne starajú a užívajú ho. Pozemok je bezprostredne 

priľahlý k pozemku parc. č. 3888/90 t.t.p, ktorý žiadatelia vlastnia a užívajú. Starostka obce dala o návrhu 

hlasovať: 
 

Uznesenie č. 477/2022 

 

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

neskorších predpisov 

 



 

Schvaľuje: 

 

prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Prašice v súlade s § 9a ods. 8 písm. e/ zák. SNR č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade  so schváleným zámerom a spôsobom 

prevodu zo dňa 30.9.2022 uznesením č. 455/2022 pre Ľubomíra Riznára, rod. Riznára, nar. 19.11.1976 

a manž.  Mgr. Miroslavu Riznárovú, rod Michalkovú, nar. 28.6.1978,   trvale bytom Ľ. Fullu 2517/33, 955 03 

Topoľčany a to  podľa registra CKN ako parc. č. 3888/8 t.t.p. vo výmere 16 397  m2, ktorej je predávajúci 

výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 48243337-150/2022 ide o novozakreslenú 

parc. č. 3888/202 t.t.p.  vo výmere 269 m2, ktorú obec  odpredáva  za cenu v zmysle znaleckého posudku č. 

290/2022, čo predstavuje čiastku 3 300 €  

Osobitný zreteľ spočíva:  

Pozemok sa nachádza v RO Duchonka, pre obec je nevyužiteľný. Na pozemku nie je možné budovať 

samostatne stojace stavby a žiadatelia sa o pozemok riadne starajú a užívajú ho. Pozemok je bezprostredne 

priľahlý k pozemku parc. č. 3888/90 t.t.p, ktorý žiadatelia vlastnia a užívajú. 

 

Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/6/5 

 

Hlasovanie:                                                  za:            6  / Detko, Štefkovičová, Ing. Michalka,  

                                                                                             Šimon, Mgr. Marková, Ing. Malinková/   

                                                                     proti:        0 

 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

3. Starostka predložila poslancom na schválenie predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Prašice 

v súlade s § 9a ods. 8 písm. e/ zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

a v súlade  so schváleným zámerom a spôsobom prevodu zo dňa 30.9.2022 uznesením č. 456/2022 pre 

Vladimíra Kasanu, rod. Kasanu, nar. 25.8.1973,   trvale bytom Súlovce č. 262, 956 14 Súlovce a to  podľa 

registra CKN ako parc. č. 3544/1 t.t.p. vo výmere 18 883  m2, ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom 

v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 48243337-120/2022 ide o novozakreslenú parc. č. 3544/165 t.t.p.  

vo výmere 344 m2, ktorú obec  odpredáva  za cenu v zmysle znaleckého posudku č. 283/2022, čo predstavuje 

čiastku 4 223 €.   

 

Osobitný zreteľ spočíva:  

Pozemok sa nachádza v RO Duchonka, pre obec je nevyužiteľný. Na pozemku nie je možné budovať 

samostatne stojace stavby a žiadateľ sa o pozemok riadne stará a užíva ho . Pozemok je bezprostredne 

priľahlý k pozemku parc. č. 3544/143 t.t.p, ktorý žiadateľ vlastní a užíva. Starostka obce dala o návrhu 

hlasovať: 
 

Uznesenie č. 478/2022 

 

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

neskorších predpisov 

 

Schvaľuje: 

 

prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Prašice v súlade s § 9a ods. 8 písm. e/ zák. SNR č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade  so schváleným zámerom a spôsobom 

prevodu zo dňa 30.9.2022 uznesením č. 456/2022 pre Vladimíra Kasanu, rod. Kasnu, nar. 25.8.1973,   trvale 

bytom Súlovce č. 262, 956 14 Súlovce a to  podľa registra CKN ako parc. č. 3544/1 t.t.p. vo výmere 18 883  

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

120/2022 ide o novozakreslenú parc. č. 3544/165 t.t.p.  vo výmere 344 m2, ktorú obec  odpredáva  za cenu 

v zmysle znaleckého posudku č. 283/2022, čo predstavuje čiastku 4 223 €.   

 

Osobitný zreteľ spočíva:  

Pozemok sa nachádza v RO Duchonka, pre obec je nevyužiteľný. Na pozemku nie je možné budovať 

samostatne stojace stavby a žiadateľ sa o pozemok riadne stará a užíva ho . Pozemok je bezprostredne 

priľahlý k pozemku parc. č. 3544/143 t.t.p, ktorý žiadateľ vlastní a užíva.  



 

 
Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/6/5 

 

Hlasovanie:                                                  za:            6  / Detko, Štefkovičová, Ing. Michalka,  

                                                                                             Šimon, Mgr. Marková, Ing. Malinková/   

                                                                     proti:        0 

 

                                                                     zdržal sa:  0 

 
4. Starostka predložila poslancom na schválenie predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Prašice 

v súlade s § 9a ods. 8 písm. e/ zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

a v súlade  so schváleným zámerom a spôsobom prevodu zo dňa 30.9.2022 uznesením č. 457/2022 pre Ing. 

Katarínu Ligockú, rod. Majláthovú, nar. 22.9.1960,   trvale bytom Streďanská 2617/33, 955 01 Topoľčany a to  

podľa registra CKN ako parc. č. 3544/1 t.t.p. vo výmere 18 883  m2, ktorej je predávajúci výlučným 

vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 48243337-120/2022 ide o novozakreslenú parc. č. 

3544/166 t.t.p.  vo výmere 18 m2, ktorú obec  odpredáva  za cenu v zmysle znaleckého posudku č. 284/2022, 

čo predstavuje čiastku 220 €.   

Osobitný zreteľ spočíva:  

Pozemok sa nachádza v RO Duchonka, pre obec je nevyužiteľný. Na pozemku nie je možné budovať 

samostatne stojace stavby a žiadateľ sa o pozemok riadne stará a užíva ho. Pozemok je bezprostredne priľahlý 

k pozemku parc. č. 3544/5 t.t.p, ktorý žiadateľ vlastní a užíva. Starostka obce dala o návrhu hlasovať: 
 

Uznesenie č. 479/2022 

 

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

neskorších predpisov 

 

Schvaľuje: 

 

prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Prašice v súlade s § 9a ods. 8 písm. e/ zák. SNR č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade  so schváleným zámerom a spôsobom 

prevodu zo dňa 30.9.2022 uznesením č. 457/2022 pre Ing. Katarínu Ligockú, rod. Majláthovú, nar. 22.9.1960,   

trvale bytom Streďanská 2617/33, 955 01 Topoľčany a to  podľa registra CKN ako parc. č. 3544/1 t.t.p. vo 

výmere 18 883  m2, ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 

48243337-120/2022 ide o novozakreslenú parc. č. 3544/166 t.t.p.  vo výmere 18 m2, ktorú obec  odpredáva  

za cenu v zmysle znaleckého posudku č. 284/2022, čo predstavuje čiastku 220 €.   

Osobitný zreteľ spočíva:  

Pozemok sa nachádza v RO Duchonka, pre obec je nevyužiteľný. Na pozemku nie je možné budovať 

samostatne stojace stavby a žiadateľ sa o pozemok riadne stará a užíva ho. Pozemok je bezprostredne priľahlý 

k pozemku parc. č. 3544/5 t.t.p, ktorý žiadateľ vlastní a užíva. 
 

Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/6/5 

 

Hlasovanie:                                                  za:            6  / Detko, Štefkovičová, Ing. Michalka,  

                                                                                             Šimon, Mgr. Marková, Ing. Malinková/   

                                                                     proti:        0 

 

                                                                     zdržal sa:  0 

 
5. Starostka predložila poslancom na schválenie predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Prašice 

v súlade s § 9a ods. 8 písm. e/ zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

a v súlade  so schváleným zámerom a spôsobom prevodu zo dňa 30.9.2022 uznesením č. 458/2022 pre Mgr. 

Moniku Pádivú, rod. Ďurákovú, nar. 26.5.1975,   trvale bytom Podkerepušky 1138/21, 840 08 Bratislava a to  

podľa registra CKN ako parc. č. 3545/1 t.t.p. vo výmere 6 973  m2, ktorej je predávajúci výlučným 

vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 48243337-120/2022 ide o novozakreslené parc. č. 

3545/64 t.t.p. vo výmere 59 m2  a parc. č. 3545/65 t.t.p.   vo výmere 113 m2, ktorú obec  odpredáva  za cenu 

v zmysle znaleckého posudku č. 284/2022, čo predstavuje čiastku 2110 €.   



 

Osobitný zreteľ spočíva:  

Pozemky sa nachádzajú v RO Duchonka, pre obec sú nevyužiteľné. Na pozemkoch nie je možné budovať 

samostatne stojace stavby a žiadateľ sa o pozemky riadne stará a užíva ich. Pozemky sú bezprostredne 

priľahlými k pozemku parc. č. 3545/42 t.t.p, ktorý žiadateľ vlastní a užíva. Starostka obce dala o návrhu 

hlasovať: 
 

Uznesenie č. 480/2022 

 

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

neskorších predpisov 

 

Schvaľuje: 

 

Prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Prašice v súlade s § 9a ods. 8 písm. e/ zák. SNR č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade  so schváleným zámerom a spôsobom 

prevodu zo dňa 30.9.2022 uznesením č. 458/2022 pre Mgr. Moniku Pádivú, rod. Ďurákovú, nar. 26.5.1975,   

trvale bytom Podkerepušky 1138/21, 840 08 Bratislava a to  podľa registra CKN ako parc. č. 3545/1 t.t.p. vo 

výmere 6 973  m2, ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 

48243337-120/2022 ide o novozakreslené parc. č. 3545/64 t.t.p. vo výmere 59 m2  a parc. č. 3545/65 t.t.p.   

vo výmere 113 m2, ktorú obec  odpredáva  za cenu v zmysle znaleckého posudku č. 284/2022, čo predstavuje 

čiastku 2110 €.   

Osobitný zreteľ spočíva:  

Pozemky sa nachádzajú v RO Duchonka, pre obec sú nevyužiteľné. Na pozemkoch nie je možné budovať 

samostatne stojace stavby a žiadateľ sa o pozemky riadne stará a užíva ich. Pozemky sú bezprostredne 

priľahlými k pozemku parc. č. 3545/42 t.t.p, ktorý žiadateľ vlastní a užíva. 

 

Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/6/5 

 

Hlasovanie:                                                  za:            6  / Detko, Štefkovičová, Ing. Michalka,  

                                                                                             Šimon, Mgr. Marková, Ing. Malinková/   

                                                                     proti:        0 

 

                                                                     zdržal sa:  0 

6. Starostka predložila poslancom na schválenie prevod - zámenu nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce 

Prašice spôsobom hodným osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov, pričom osobitný zreteľ spočíva vo vysporiadaní pozemkov pod 

vybudovanými inžinierskymi sieťami vo vlastníctve obce ako aj žiadateľa a v súlade  so schváleným 

zámerom a spôsobom prevodu zo dňa 31.8.202 uznesením č. 427/2022. Obec Prašice ako účastník v 1. rade je 

vlastníkom nehnuteľnosti a to parcela č. 2582/2 trvalý trávny porast vo výmere 10 921 m2 a Janette 

Kučerová, rod. Kučerova, nar. 23.11.1972, bytom Agátová č. 2227, 955 01 Topoľčany ako účastník v 2.rade  

je vlastníkom nehnuteľností a to parc. č. 2582/44 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 1308 m2 a podľa 

vypracovaného GP č. 48243337-104/2022,  číslo overenia 524/2022 boli vytvorené pozemky parc.č. 2582/2 

t.t.p. o výmere 10866 m2, parc č. 2582/88 t.t.p. vo výmere 20 m2, parc.č. 2582/89 t.t.p. vo výmere 30 m2, 

parc. č. 2582/90 t.t.p. vo výmere 5 m2, parc.č. 2582/44 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 1269 m2, 

parc.č. 2582/92 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 14 m2 a parc.č. 2582/91 zastavaná plocha a nádvorie 

vo výmer 25 m2. Účastník v 1.rade zamieňa pozemky   parc č. 2582/88 t.t.p. vo výmere 20 m2, parc.č. 

2582/89 t.t.p. vo výmere 30 m2 a  parc. č. 2582/90 t.t.p. vo výmere 5 m2 v prospech účastníka v 2.rade. 

Účastník v 2. rade  zamieňa pozemky parc.č. 2582/92 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 14 m2 a parc.č. 

2582/91 zastavaná plocha a nádvorie vo výmer 25 m2 v prospech účastníka v 1.rade. Po dohode účastníkov, 

účastník v 2.rade zaplatí finančnú náhradu vo výške 197 EUR  v prospech účastníka v 1.rade. Starostka obce 

dala o návrhu hlasovať: 

 

Uznesenie č. 481/2022 

 

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

neskorších predpisov 

 



 

schvaľuje: 

 

prevod - zámenu nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Prašice spôsobom hodným osobitného zreteľa 

podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, pričom 

osobitný zreteľ spočíva vo vysporiadaní pozemkov pod vybudovanými inžinierskymi sieťami vo vlastníctve 

obce ako aj žiadateľa a v súlade  so schváleným zámerom a spôsobom prevodu zo dňa 31.8.202 uznesením č. 

427/2022. Obec Prašice ako účastník v 1. rade je vlastníkom nehnuteľnosti a to parcela č. 2582/2 trvalý trávny 

porast vo výmere 10 921 m2 a Janette Kučerová, rod. Kučerova, nar. 23.11.1972, bytom Agátová č. 2227, 955 

01 Topoľčany ako účastník v 2.rade  je vlastníkom nehnuteľností a to parc. č. 2582/44 zastavaná plocha 

a nádvorie vo výmere 1308 m2 a podľa vypracovaného GP č. 48243337-104/2022,  číslo overenia 524/2022 

boli vytvorené pozemky parc.č. 2582/2 t.t.p. o výmere 10866 m2, parc č. 2582/88 t.t.p. vo výmere 20 m2, 

parc.č. 2582/89 t.t.p. vo výmere 30 m2, parc. č. 2582/90 t.t.p. vo výmere 5 m2, parc.č. 2582/44 zastavaná 

plocha a nádvorie vo výmere 1269 m2, parc.č. 2582/92 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 14 m2 a 

parc.č. 2582/91 zastavaná plocha a nádvorie vo výmer 25 m2. Účastník v 1.rade zamieňa pozemky   parc č. 

2582/88 t.t.p. vo výmere 20 m2, parc.č. 2582/89 t.t.p. vo výmere 30 m2 a  parc. č. 2582/90 t.t.p. vo výmere 5 

m2 v prospech účastníka v 2.rade. Účastník v 2. rade  zamieňa pozemky parc.č. 2582/92 zastavaná plocha 

a nádvorie vo výmere 14 m2 a parc.č. 2582/91 zastavaná plocha a nádvorie vo výmer 25 m2 v prospech 

účastníka v 1.rade. Po dohode účastníkov, účastník v 2.rade zaplatí finančnú náhradu vo výške 197 EUR  

v prospech účastníka v 1.rade. 

 

Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/6/5 

 

Hlasovanie:                                                  za:            6  / Detko, Štefkovičová, Ing. Michalka,  

                                                                                             Šimon, Mgr. Marková, Ing. Malinková/   

                                                                     proti:        0 

 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

7. Starostka predložila poslancom na schválenie predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Prašice 

v súlade s § 9a ods. 8 písm. e/ zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

a v súlade  so schváleným zámerom a spôsobom prevodu zo dňa 30.9.2022 uznesením č. 459/2022 pre Ing. 

Soňu Zimov, rod. Jonáškovú, nar. 28.12.1961,   trvale bytom Dunajská 2331/62, 811 08 Bratislava a to  podľa 

registra CKN ako parc. č. 3548/1 ostatná plocha vo výmere 46 012  m2, ktorej je predávajúci výlučným 

vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č. 48243337-117/2022 ide o novozakreslené parc. č. 

3548/362 ostatná plocha vo výmere 32 m2  a parc. č. 3548/363 ostatná plocha   vo výmere 154 m2, ktoré obec  

odpredáva  za cenu v zmysle znaleckého posudku č. 275/2022, čo predstavuje čiastku 2280 €.   

Osobitný zreteľ spočíva:  

Pozemky sa nachádzajú v RO Duchonka, pre obec sú nevyužiteľné. Na pozemkoch nie je možné budovať 

samostatne stojace stavby a žiadateľ sa o pozemky riadne stará a užíva ich. Pozemky sú bezprostredne 

priľahlými k pozemku parc. č. 3548/335 t.t.p, ktorý žiadateľ vlastní a užíva. Starostka obce dala o návrhu 

hlasovať: 
 

Uznesenie č. 482/2022 

 

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

neskorších predpisov 

 

Schvaľuje: 

 

prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Prašice v súlade s § 9a ods. 8 písm. e/ zák. SNR č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade  so schváleným zámerom a spôsobom 

prevodu zo dňa 30.9.2022 uznesením č. 459/2022 pre Ing. Soňu Zimov, rod. Jonáškovú, nar. 28.12.1961,   

trvale bytom Dunajská 2331/62, 811 08 Bratislava a to  podľa registra CKN ako parc. č. 3548/1 ostatná 

plocha vo výmere 46 012  m2, ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa 

vypracovaného GP č. 48243337-117/2022 ide o novozakreslené parc. č. 3548/362 ostatná plocha vo výmere 

32 m2  a parc. č. 3548/363 ostatná plocha   vo výmere 154 m2, ktoré obec  odpredáva  za cenu v zmysle 

znaleckého posudku č. 275/2022, čo predstavuje čiastku 2280 €.   



 

Osobitný zreteľ spočíva:  

Pozemky sa nachádzajú v RO Duchonka, pre obec sú nevyužiteľné. Na pozemkoch nie je možné budovať 

samostatne stojace stavby a žiadateľ sa o pozemky riadne stará a užíva ich. Pozemky sú bezprostredne 

priľahlými k pozemku parc. č. 3548/335 t.t.p, ktorý žiadateľ vlastní a užíva. 

 

Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/6/5 

 

Hlasovanie:                                                  za:            6  / Detko, Štefkovičová, Ing. Michalka,  

                                                                                             Šimon, Mgr. Marková, Ing. Malinková/   

                                                                     proti:        0 

 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

 

8. Starostka predložila poslancom na schválenie prevod - zámenu nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce 

Prašice spôsobom hodným osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov, pričom osobitný zreteľ spočíva vo vysporiadaní pozemkov pod 

vybudovanými inžinierskymi sieťami vo vlastníctve obce ako aj žiadateľa a v súlade  so schváleným 

zámerom a spôsobom prevodu zo dňa 31.8.202 uznesením č. 428/2022. Obec Prašice ako účastník v 1. rade je 

vlastníkom nehnuteľnosti a to parc.č. 107 zastavaná plocha a nádvorie  vo výmere 777m2, parc.č. 113 vo 

výmere 111 m2 a parc. č. 114 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 406 m2 a Linda Okšová, rod. Okšová, 

nar. 10.9.2022, bytom Slnečná 356, 956 22 Prašice ako účastník v 2.rade  je vlastníkom nehnuteľností a to 

parc. č. 110/3 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 877 m2 a podľa vypracovaného GP č. 48243337-

0992022 boli vytvorené pozemky parc.č. 107 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 776 m2,  parc.č. 110/3 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 820 m2, parc.č. 110/4 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 23 m2, 

parc.č. 110/5 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 6 m2, parc.č. 110/6 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

28 m2, parc.č. 113 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 95 m2 a parc.č. 114 zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 423 m2. Účastník v 1.rade zamieňa pozemok  parc.č. 113 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 95 

m2 v prospech účastníka v 2.rade. Účastník v 2. rade  zamieňa pozemky , parc.č. 110/4 zastavaná plocha a 

nádvorie o výmere 23 m2, parc.č. 110/5 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 6 m2 a parc.č. 110/6 zastavaná 

plocha a nádvorie o výmere 28 m2 v prospech účastníka v 1.rade. Zamenené pozemky sú v rovnakej hodnote, 

takže k finančnej náhrade nedôjde Účastníci sa dohodli na zriadení vecného bremena, ktoré bude súčasťou 

zámennej zmluvy. Starostka obce dala o návrhu hlasovať: 

 

Uznesenie č. 483/2022 

 

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

neskorších predpisov 

 

schvaľuje: 

 

prevod - zámenu nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Prašice spôsobom hodným osobitného zreteľa 

podľa § 9a ods. 8 písm. e/ zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, pričom 

osobitný zreteľ spočíva vo vysporiadaní pozemkov pod vybudovanými inžinierskymi sieťami vo vlastníctve 

obce ako aj žiadateľa a v súlade  so schváleným zámerom a spôsobom prevodu zo dňa 31.8.202 uznesením č. 

428/2022. Obec Prašice ako účastník v 1. rade je vlastníkom nehnuteľnosti a to parc.č. 107 zastavaná plocha 

a nádvorie  vo výmere 777m2, parc.č. 113 vo výmere 111 m2 a parc. č. 114 zastavaná plocha a nádvorie vo 

výmere 406 m2 a Linda Okšová, rod. Okšová, nar. 10.9.2022, bytom Slnečná 356, 956 22 Prašice ako 

účastník v 2.rade  je vlastníkom nehnuteľností a to parc. č. 110/3 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 877 

m2 a podľa vypracovaného GP č. 48243337-0992022 boli vytvorené pozemky parc.č. 107 zastavaná plocha a 

nádvorie o výmere 776 m2,  parc.č. 110/3 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 820 m2, parc.č. 110/4 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 23 m2, parc.č. 110/5 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 6 m2, 

parc.č. 110/6 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 28 m2, parc.č. 113 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

95 m2 a parc.č. 114 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 423 m2. Účastník v 1.rade zamieňa pozemok  

parc.č. 113 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 95 m2 v prospech účastníka v 2.rade. Účastník v 2. rade  

zamieňa pozemky , parc.č. 110/4 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 23 m2, parc.č. 110/5 zastavaná plocha 

a nádvorie o výmere 6 m2 a parc.č. 110/6 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 28 m2 v prospech účastníka 



 

v 1.rade. Zamenené pozemky sú v rovnakej hodnote, takže k finančnej náhrade nedôjde Účastníci sa dohodli 

na zriadení vecného bremena, ktoré bude súčasťou zámennej zmluvy. 

 

Počet poslancov/Prítomnosť /Kvórum/: 7/6/5 

 

Hlasovanie:                                                  za:            6  / Detko, Štefkovičová, Ing. Michalka,  

                                                                                             Šimon, Mgr. Marková, Ing. Malinková/   

                                                                     proti:        0 

 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

9. Starostka obce predložila poslancom žiadosť Ing. Romana Richtera a Ing. Viery Richterovej, bytom 

Topoľčany a Ing. Jaroslava Adamkoviča, bytom Bratislava o odkúpenie pozemku – okolie rekreačnej chaty 

s.č. 1147, ktorej sú spoluvlastníci o výmere 106 m2. Tento pozemok je   priľahlý  k nehnuteľnosti vo 

vlastníctve žiadateľov. Poslanci vzali žiadosť na vedomie. Následne dala starostka  obce o návrhu hlasovať: 

 

Uznesenie č. 484/2022 

 

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 Ing. Romana Richtera a Ing. Viery Richterovej, bytom Topoľčany a Ing. Jaroslava Adamkoviča, 

bytom Bratislava o odkúpenie pozemku – okolie rekreačnej chaty s.č. 1147, ktorej sú spoluvlastníci o výmere 

106 m2. Tento pozemok je   priľahlý  k nehnuteľnosti vo vlastníctve žiadateľov 

 

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

 

Hlasovanie:                                                  za:            6  / Detko, Štefkovičová, Ing. Michalka,  

                                                                                             Šimon, Mgr. Marková, Ing. Malinková/   

                                                                     proti:        0 

 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

10. Starostka obce predložila poslancom žiadosť Jozefa Štefkoviča a manž. , bytom Prašice, 1.mája 75 

o odkúpenie pozemku – okolie zariadenia  Veľká Breza o výmere cca 903 m2. Tento pozemok je   priľahlý  

k pozemkom vo vlastníctve žiadateľov. Poslanci vzali žiadosť na vedomie. Následne dala starostka  obce 

o návrhu hlasovať: 

 

Uznesenie č. 485/2022 

 

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 Jozefa Štefkoviča a manž. , bytom Prašice, 1.mája 75 o odkúpenie pozemku – okolie zariadenia  

Veľká Breza o výmere cca 903 m2. Tento pozemok je   priľahlý  k pozemkom vo vlastníctve žiadateľov. 

 

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

 

Hlasovanie:                                                  za:            6  / Detko, Štefkovičová, Ing. Malinková,  

                                                                                             Šimon, Ing. Michalka, Mgr. Marková/   

                                                                     proti:        0 

 

                                                                     zdržal sa:  0 



 

11. Starostka obce predložila poslancom žiadosť Sinta Group s.r.o. , so sídlom Topoľčany , M.A.Bazovského 

2355/5, 955 03 Topoľčany o odkúpenie pozemku – okolie Malej Brezy, parc. č. 3986/15 orná pôda o výmere 

290 m2. Tento pozemok je   priľahlý  k pozemkom vo vlastníctve žiadateľa. Následne dala starostka  obce 

o nesúhlase  s odpredajom hlasovať: 

 

Uznesenie č. 486/2022 

 

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 Sinta Group s.r.o. , so sídlom Topoľčany , M.A.Bazovského 2355/5, 955 03 Topoľčany o odkúpenie 

pozemku – okolie Malej Brezy, parc. č. 3986/15 orná pôda o výmere 290 m2. Tento pozemok je   priľahlý  

k pozemkom vo vlastníctve žiadateľa 

 

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

 

Hlasovanie:                                                  za:            6  / Detko, Štefkovičová, Ing. Malinková,  

                                                                                             Šimon, Ing. Michalka, Mgr. Marková/   

                                                                     proti:        0 

 
                                                                     zdržal sa:  0 

 

12. 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 Ladislava Naštického, rod. Naštického, nar. 16.2.1976 ,  trvale bytom Studničná 299,      

956 22 Prašice a to  podľa registra CKN ako parc. č. 3136/103 t.t.p. vo výmere 104 m2, ktorej je predávajúci 

výlučným vlastníkom a  odpredáva ju za cenu 1 276 €. 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. 487/2022 

 

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 Ladislava Naštického, rod. 

Naštického, nar. 16.2.1976 ,  trvale bytom Studničná 299,      956 22 Prašice a to  podľa registra CKN ako 

parc. č. 3136/103 t.t.p. vo výmere 104 m2, ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom a  odpredáva ju za cenu 

1 276 €. 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/: 7/6/5 

 

Hlasovanie:                                                  za:            6  / Detko, Štefkovičová, Ing. Michalka,  

                                                                                             Šimon, Mgr. Marková, Ing. Malinková/   

                                                                     proti:        0 

 

                                                                     zdržal sa:  0 

 

 

 

 



 

K bodu č.9 -  Návrh na udelenie Ceny starostky obce  

 

Starostka obce predložila poslancom návrh na schválenie „Ceny starostky obce Prašice“ spojenej s finančným 

darom pre učiteľku  MŠ Prašice Drahoslavu Dolinkovú pri príležitosti odchodu do starobného dôchodku. 

Poslanci s návrhom súhlasili a navrhli finančný dar vo výške 500 EUR. Následne starostka  dala hlasovať 

 

Uznesenie č. 488/2022 

 

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

neskorších predpisov 

 

Schvaľuje  

 

- udelenie „Ceny starostky obce Prašice“ pre pani  učiteľku MŠ Prašice  Drahoslavu Dolinkovú pri 

príležitosti odchodu do starobného dôchodku   

 

- finančný dar pre pani učiteľku vo výške 500 EUR  

 

K bodu č. 10  Diskusia a interpelácia poslancov 

 
V diskusii nikto nevystúpil 

 
K bodu č.11 Záver 

 

Starostka obce  poďakovala poslancom za účasť na 32. rokovaní OZ, taktiež poďakovala poslancom za 4.roky 

práce, nakoľko ide o posledné pracovné zasadnutie v tomto volebnom období. Poďakovala poslancom, ktorí 

už nekandidujú za výbornú prácu , ktorú odviedli a poslancom, ktorí kandidujú v ďalších voľbách veľa šťastia 

k ďalšiemu zvoleniu. Následne rokovanie ukončila. 

 

 

 

 

 

       Ing. Katarína Bruchatá                                                                           Erika Nemešová 

    prednostka obecného úradu                                                                        starostka  obce 
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Ing. Jozef Michalka                                                                      ............................................. 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

Zapisovateľ : Michal Glos 


