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Uznesenie č.14/2012  
z  11. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

v Prašiciach, zo dňa 17.5.2012 
      
 

A.  Určuje 
1. Michala Glosa za zapisovateľa  
2. Ing. Bystríka Hrutku a Mgr. Lýdiu Markovú za overovateľov zápisnice 

 
B. Volí  

1. Ing. Jozefa Michalku, Ing. Romana Bruchatého a Mgr. Jána Grznára 
   za členov návrhovej komisie 

 
C. Berie na vedomie 

1. Správu o plnení uznesení 
2. Správu starostky obce o pnení volebného programu ako aj celkovej 

finančnej situácie obce 
3.  Správu Stanislavy Dojčarovej o príprave letnej turistickej sezóny 

v Prašiciach a v rekreačnej oblasti Duchonka 
4. Správu hlavnej kontrolórky obce Ing. Márie  Hrubej o vykonaných 

kontrolách za posledné obdobie 
5. Informáciu Mgr. Lýdie Markovej, že v mesiaci jún oslávi 30 výročie 

kňazskej vysviacky vdp. Dekan Zaujec 
 

D. Schvaľuje 
1. Rozšírenie prevádzky Materskej škôlky  na 3 triednu s navýšením rozpočtu 

o 7200 € 
2. Správu Ústrednej inventarizačnej komisie o vykonanej inventarizácii 

majetku obce za rok 2011 
3. Zásady postupu pri vybavovaní sťažnosti v podmienkach obce  
4. Postup v prípade nezákonného oplotenia pozemkov parc. č. 113 a 114, kde 

prvým krokom bude § 106 stavebného zákona -  uloženie pokuty 
a odstránenie stavby a v prípade potreby bude nasledovať rok s § 137 
stavebného zákona 

5. Predaj pozemkov v zmysle §-u 9a, ods. 8, písm.b/ zákona č. 138/91 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších zmien pre vlastníkov rekreačných chát 
a uzatvorením kúpnych zmlúv a dohody o zriadení osobného záväzku pre: 

 
a. Pavla Mišenku, rod Mišenku, nar. 22.5.1950, trvale bytom Ul. 

Muškátová 2466/33, Topoľčany a to podľa registra CKN ako 
parc. č. 3839/124 –t.t.p. vo výmere 173 m2 a podľa 
vypracovaného GP č. 36319830-025/12 ide o novozakreslené 
parc. č. 3839/160 – t.t.p. vo výmere 92 m2, ktorú obec 
odpredáva za cenu 7€/m2, čo predstavuje čiastku 644 €. 
Predmetný pozemok tvorí priľahlý pozemok k už 
zastavanému pozemku stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa 



  Obec Prašice 
 

 

 

a táto svojim umiestnením a využitím tvorí nedeliteľný celok 
so stavbou hlavnou 

b. Ing. Ivana Thomasa, rod Thomasa, nar. 23.5.1941 trvale 
bytom Brezová 2458/94,  Topoľčany, a to podľa registra CKN 
ako parc. č. 3544/1 – t.t.p. vo výmere 22 784m2  a podľa 
vypracovaného GP č. 36319830-021/12 ide o  parcelu  
č.3544/143 t.t.p. vo výmere 160m2, ktorú obec odpredáva za 
cenu 7€/m2, čo predstavuje čiastku 1120€. Predmetný 
pozemok tvorí priľahlý pozemok k už zastavanému pozemku 
stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa a táto svojim 
umiestnením a využitím tvorí nedeliteľný celok so stavbou 
hlavnou 

c. Antona Lauku, rod Lauku, nar. 15.3.1953, bytom Klátová 
Nová Ves 114 a to podľa registra CKN ako parc. č. 3839/1 – 
t.t.p. vo výmere 27322m2 a podľa vypracovaného GP č. 
36318830-180/11 ide o  parcelu  č.3839/157 t.t.p. vo výmere 
543m2, ktorú obec odpredáva za cenu 7€/m2, čo predstavuje 
čiastku 3801 €. Predmetný pozemok tvorí priľahlý pozemok 
k už zastavanému pozemku stavbou vo vlastníctve 
nadobúdateľa a táto svojim umiestnením a využitím tvorí 
nedeliteľný celok so stavbou hlavnou 

 
6. Zverejnenie zámeru priameho predaja pozemku parc. č. 3849/12 – t.t.p. vo 

výmere 322 m2 v zmysle §9a, ods. 1, písm. c zákona 138/1991 Zb. v znení 
neskorších predpisov 

 
7. Uzatvorenie nájomnej zmluvy medzi obcou Prašice a Duchonka Campig 

s.r.o na ATC Duchonka 
 

8. Navýšenie počtu detí v MŠ podľa §  28 ods. 10 písmena a – d zákona č. 
245/2008 Z.z.. V triede  3 – 4. ročných o 3 deti, v triede 4 –5. ročných o 4 deti 
a v triede 5-6. ročných o 3 deti 

 
 

E. Neschvaľuje 
 

1. Žiadosť riaditeľa  ZŠsMŠ o navýšenie rozpočtu pre MŠ na asistenta učiteľa 
pre dieťa s Downovým syndrómom. Ide o sumu 3290 € 

2. Odpredaj pozemku pre Milana Okšu, rod.Okšu, bytom Studničná, a to  parc. 
č. 3136/101 vo výmere 201m2 v podiele ½ z dôvodu odpredania pozemku na 
10. mimoriadnom zastupiteľstve 

 
 
 
 
 

F. Súhlasí 
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1.  S protestom prokurátorky na 4 VZN: VZN č. 6/2010 o miestnych daniach, VZN 
3/2010 o evidencii a spoplatňovaní malých zdrojov znečisťovania ovzdušia,  VZN č. 
3/2011  podmienky   o chove a držaní zvierat na území Obce Prašice a VZN č.8/2011 
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
2. So žiadosťou Základnej školy s materskou školou o navýšenie čiastočnej úhrady 
nákladov v Školskom klube detí podľa § 114 ods.7 zákona č. 245/2008 zo sumy 2€ na 
sumu 5€. 
 
3. So žiadosťou Základnej školy s materskou školou o navýšenie čiastočnej úhrady 
výdavkov v Materskej škole podľa § 28 ods.6 zákona č. 245/2008 zo sumy 3,5 € na 
sumu 6€. 

 
 
 

G. Ukladá 
 
 
 

1. Na základe protestu prokurátorky upraviť  a doplniť4 VZN v zmysle platných 
zákonov a predpisov a v stanovenom termíne. Ide o VZN č. 6/2010 o miestnych 
daniach, VZN 3/2010 o evidencii a spoplatňovaní malých zdrojov znečisťovania 
ovzdušia,  VZN č. 3/2011  podmienky   o chove a držaní zvierat na území Obce Prašice 
a VZN č.8/2011 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
 
Zodpovedný: Michal Glos 
Termín: do 90 dní od doručenia protestu od prokurátorky 
 
2. Zabezpečiť na podnet Ing. Romana Bruchatého opravu miestnych komunikácii 
formou betónovania. Ide o križovatku Partizánska, Družstevná a Slnečná ako aj 
o križovatku Nemečkovská Slnečná. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                     Erika Nemešová 
                                                                       starostka obce 


