
Uznesenie č. 30/2013 
 z 22. rokovania Obecného zastupiteľstva  Obce Prašice, konaného dňa 27.6.2013. 

 
K bodu č.3 Správa ústrednej inventarizačnej komisie  o vykonanej inventarizácii majetku obce 
Prašice za rok 2012 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov 
 

schvaľuje: 
 
Správu ústrednej inventarizačnej komisie o inventarizácii majetku obce Prašice za rok 2013. 
 

 
                                                                                   Erika Nemešová 
                                                                                    starostka obce 

 
Prašice, 1.7.2013 
 

 
Uznesenie č. 31/2013 

z 22. rokovania Obecného zastupiteľstva  Obce Prašice, konaného dňa 27.6.2013. 

 
K bodu č.4 Schválenie záverečného účtu obce a správa o podanom daňovom priznaní za rok 2012 
 
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 obce k záverečnému účtu obce za rok 2012 
 

schvaľuje: 
 
a./ Záverečný účet obce  za rok 2012 a celoročné hospodárenie bez výhrad 
b./ Prebytok rozpočtového hospodárenia vo výške 5.580,11 EUR použiť na tvorbu rezervného 
fondu za rok 2012 
 

                                                                                    Erika Nemešová 
                                                                                    starostka obce 

 
Prašice, 1.7.2013 
 

 
Uznesenie č. 32/2013 

z 22. rokovania Obecného zastupiteľstva  Obce Prašice, konaného dňa 27.6.2013. 

 

K bodu č.4 Schválenie záverečného účtu obce a správa o podanom daňovom priznaní za rok 2012 
 
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 Ing. Kataríny Bruchatej o podanom daňovom priznaní za rok 2012. 
 
 

                                                                                   Erika Nemešová 
                                                                                    starostka obce 

 
Prašice, 1.7.2013 
 

 
 
 
 

Uznesenie č. 33/2013 
z 22. rokovania Obecného zastupiteľstva  Obce Prašice, konaného dňa 27.6.2013. 

 

K bodu č.5 Návrh na úpravu rozpočtu obce Prašice na rok 2013 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov 
 
schvaľuje: 
 
Úpravu rozpočtu obce Prašice na rok 2013 v predloženej podobe 
 
  

                                                                                    Erika Nemešová 
                                                                                    starostka obce 

 
Prašice, 1.7.2013 
 

 
 
 
 
 

Uznesenie č. 34/2013 
z 22. rokovania Obecného zastupiteľstva  Obce Prašice, konaného dňa 27.6.2013. 

 
K bodu č.6 Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu, správa hlavnej kontrolórky 
obce z kontrolnej činnosti a návrh plánu práce na II. Polrok 2013 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov 
 
1. berie na vedomie: 
 
Správy hlavnej kontrolórky obce z kontrolnej činnosti za prvý polrok 2013  



 
2. schvaľuje: 
 
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. Polrok 2013 
 

                                                                                   Erika Nemešová 
                                                                                    starostka obce 

 
Prašice, 1.7.2013 
 

Uznesenie č. 35/2013 
z 22. rokovania Obecného zastupiteľstva  Obce Prašice, konaného dňa 27.6.2013. 

 

K bodu č.7 Správa osobitnej komisie verejného záujmu 
 
 
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 osobitnej komisie verejného záujmu. 
 

                                                                                  Erika Nemešová 
                                                                                    starostka obce 

 
Prašice, 1.7.2013 
 
 

Uznesenie č. 36/2013 
z 22. rokovania Obecného zastupiteľstva  Obce Prašice, konaného dňa 27.6.2013. 

 

 

K bodu č.8 Rôzne 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov 
 
schvaľuje: 
 
Zvýšenie dotácie pre OFK obce Prašice na rok 2013 o sumu 1000€ 
 
 

                                                                                      Erika Nemešová 
                                                                                    starostka obce 

 
Prašice, 1.7.2013 
 

 



Uznesenie č. 37/2013 
z 22. rokovania Obecného zastupiteľstva  Obce Prašice, konaného dňa 27.6.2013. 

K bodu č.8 Rôzne 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov 
 
schvaľuje: 
 
Príspevok na dopravu vo výške 0,40 €/deň pre žiakov dochádzajúcich do ZŠsMŠ  z Duchonky, ul. 
Okšovská a Novosvetská  pre školský rok 2013/2014                                                                                   

 
 

                                                                                   Erika Nemešová 
                                                                                    starostka obce 

 
Prašice, 1.7.2013 

Uznesenie č. 38/2013 
z 22. rokovania Obecného zastupiteľstva  Obce Prašice, konaného dňa 27.6.2013. 

K bodu č.8 Rôzne 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov 
 
schvaľuje: 
 
Prenájom priestorov v budove bývalého OcÚ pre Michala Chmelára, bytom Tvrdomestice 41 za 
účelom zriadenia prevádzky -kvetinárstvo  s ročným nájomným vo výške 600€ + energie 

 

 

                                                                                   Erika Nemešová 
                                                                                    starostka obce 

 
Prašice, 1.7.2013 

 
 

 
 
 
 
 

Uznesenie č. 39/2013 
z 22. rokovania Obecného zastupiteľstva  Obce Prašice, konaného dňa 27.6.2013. 

 

K bodu č.8 Rôzne 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov 
 



schvaľuje: 
 
Prenájom priestorov v budove Požiarnej zbrojnice za účelom zriadenia skladových priestorov  s 
ročným nájomným vo výške 300€ + energie pre Pavla Laciku, bytom Prašice, Budovateľská 572 
 
 

                                                                                   Erika Nemešová 
                                                                                    starostka obce 

 
Prašice, 1.7.2013 

Uznesenie č. 40/2013 
z 22. rokovania Obecného zastupiteľstva  Obce Prašice, konaného dňa 27.6.2013. 

 

K bodu č.8 Rôzne 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov 
 
schvaľuje: 
 
Poskytnutie finančného príspevku vo výške 500€ pre Zuzanu Polderovú, bytom Prašice Družstevná 
523 za účelom kúpy invalidného vozíka pre syna Michala Hrnku.  
 

                                                                                 Erika Nemešová 
                                                                                    starostka obce 

 
Prašice, 1.7.2013 

Uznesenie č. 41/2013 
z 22. rokovania Obecného zastupiteľstva  Obce Prašice, konaného dňa 27.6.2013. 

 

K bodu č.8 Rôzne 
 
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 zriadení záložného práva vo výške 145 000 € budovou Domu smútku na rekonštrukciu 
Zdravotného strediska so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou so sídlom: Bajkalská 27, 
827 99 Bratislava 99 
 

                                                                                  Erika Nemešová 
                                                                                    starostka obce 

 
Prašice, 1.7.2013 

 
 
 
 
 



Uznesenie č. 42/2013 
z 22. rokovania Obecného zastupiteľstva  Obce Prašice, konaného dňa 27.6.2013. 

 

K bodu č.8 Rôzne 
 
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 §-u 9a, ods. 8, písm.b/ zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších zmien pre vlastníka rekreačnej chaty a uzatvorenie kúpnej zmluvy a dohody o zriadení 
osobného záväzku pre Radovana Soboňu, rod. Soboňu, nar.  10.9.1969   bytom Veľké Kršteňany 
141 a to podľa registra CKN ako parc. č. 3850/1  t.t.p.  vo výmere 11 133 m2,  ktorej je predávajúci 
výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č.  36319830-137/11 ide o 
novozakreslenú parc. č. 3850/33 t.t.p. vo výmere 380 m2  ,  ktorú obec odpredáva za cenu 7€/m2, 
čo predstavuje čiastku 2660 €. 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 
 

                                                                                   Erika Nemešová 
                                                                                    starostka obce 

 
Prašice, 1.7.2013 
 

Uznesenie č. 43/2013 
z 22. rokovania Obecného zastupiteľstva  Obce Prašice, konaného dňa 27.6.2013. 

 

K bodu č.8 Rôzne 
 
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 §-u 9a, ods. 8, písm.b/ zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších zmien pre vlastníka rekreačnej chaty a uzatvorenie kúpnej zmluvy  pre  Dušana 
Kopernického, rod. Kopernického, nar. 23.06.1962 a manž. Ing. Eriku Kopernickú, rod. Pohankovú, 
nar. 1.7.1963, obaja trvale bytom Práznovce 338  a to podľa registra CKN ako parc. č. 3552/1  t.t.p.  
vo výmere 10 187 m2,  ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa 
vypracovaného GP č.  36319830-110/12 ide o novozakreslenú parc. č. 3552/11 t.t.p. vo výmere 662  
m2  ,  ktorú obec odpredáva za cenu 7€/m2, čo predstavuje čiastku 4634 €. 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 
 
 

                                                                                   Erika Nemešová 
                                                                                    starostka obce 

 
Prašice, 1.7.2013 



Uznesenie č. 44/2013 
z 22. rokovania Obecného zastupiteľstva  Obce Prašice, konaného dňa 27.6.2013. 

 

K bodu č.8 Rôzne 
 
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 §-u 9a, ods. 8, písm.b/ zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších zmien pre vlastníka rekreačnej chaty a uzatvorenie kúpnej zmluvy a dohody o zriadení 
osobného záväzku pre    Františka Kotrbu, rod. Kotrbu, nar. 12.9.1950 a manž. Ing. Ivetu Kotrbovú, 
rod. Wiedermanovú, nar.8.11.1957, obaja bytom Topoľčany, Malinová 4428/26 a to podľa registra 
CKN ako parc. č. 3545/1  t.t.p.  vo výmere 10 886 m2,  ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom 
v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č.  36319830-120/12 ide o novozakreslenú parc. č. 
3545/48 t.t.p. vo výmere 362  m2  ,  ktorú obec odpredáva za cenu 7€/m2, čo predstavuje čiastku 
2543 €. 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 
 
 

                                                                                   Erika Nemešová 
                                                                                    starostka obce 

 
Prašice, 1.7.2013 

 
 
 
 
 
 
 

Uznesenie č. 45/2013 
z 22. rokovania Obecného zastupiteľstva  Obce Prašice, konaného dňa 27.6.2013.  

 

K bodu č.8 Rôzne 
 
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 §-u 9a, ods. 8, písm.b/ zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších zmien pre vlastníka rekreačnej chaty a uzatvorenie kúpnej zmluvy  pre   Danku 
Kmeťovú, rod. Gažovičovú, nar. 16.4.1965, bytom Topoľčany, D. Jurkoviča 2366  a to podľa 
registra CKN ako parc. č. 3553/4  t.t.p.  vo výmere 2107 m2 a parc.č. 3973/1 t.t.p. vo výmere 7363 
m2, ktorých je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č.  
36319830-030/12 ide o novozakreslené parc. č. 3973/6 t.t.p. vo výmere 88  m2, parc.č. 3553/39, 
t.t.p. vo výmere 246 m2 a parc. č. 3553/40 t.t.p. vo výmere 15 m2,  ktoré obec odpredáva za cenu 



7€/m2, čo predstavuje čiastku 2443 €. 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 

 
                                                                                   Erika Nemešová 
                                                                                    starostka obce 

 
Prašice, 1.7.2013 

Uznesenie č. 46/2013 
z 22. rokovania Obecného zastupiteľstva  Obce Prašice, konaného dňa 27.6.2013. 

 

K bodu č.8 Rôzne 
 
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 §-u 9a, ods. 8, písm.b/ zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších zmien pre vlastníka rekreačnej chaty a uzatvorenie kúpnej zmluvy  pre   Elenu Beňovú, 
rod. Psotnú, nar.22.3.1955, tvale bytom Prašice, Družstevná 513  a to podľa registra CKN ako parc. 
č. 3986/1  t.t.p.  vo výmere 12 468 m2,  ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a 
podľa vypracovaného GP č.  36319830-057/13 ide o novozakreslenú parc. č. 3986/13 orná pôda vo 
výmere 564  m2,ktorú obec odpredáva za cenu 10€/m2, čo predstavuje čiastku 5640 €. 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 
 

                                                                                   Erika Nemešová 
                                                                                    starostka obce 

 
Prašice, 1.7.2013 

Uznesenie č. 47/2013 
z 22. rokovania Obecného zastupiteľstva  Obce Prašice, konaného dňa 27.6.2013. 

K bodu č.8 Rôzne 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov 
 
súhlasí: 
 
s predajom pozemku pre    JUDr. Vladimíra Velčiského, rod. Velčického, nar. 29.8.1949 a manž. 
Janku Velčickú, rod. Krupíkovú, nar. 9.10.1949, obaja bytom Bratislava, Gelnická č. 12. Jedná sa o 
pozemok pri chate č. 807, parc.  č. 3545/7 
 
 

                                                                                  Erika Nemešová 
                                                                                    starostka obce 

 
Prašice, 1.7.2013 
 

 



Uznesenie č. 48/2013 
z 22. rokovania Obecného zastupiteľstva  Obce Prašice, konaného dňa 27.6.2013.  

 

K bodu č.8 Rôzne 
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov 
 
súhlasí: 
 
s predajom pozemku pre     Róberta Vojtelu, rod. Vojtelu, nar. 1.10.1962, bytom topoľčany, J. 
Matušku2220/30. Jedná sa o pozemok pri chate č. 804, parc.  č. 3545/22 
 

                                                                                   Erika Nemešová 
                                                                                    starostka obce 

 
Prašice, 1.7.2013 
 

Uznesenie č. 49/2013 
z 22. rokovania Obecného zastupiteľstva  Obce Prašice, konaného dňa 27.6.2013. 

 

K bodu č.8 Rôzne 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov 
 
 
súhlasí: 
 
s predajom pozemku pre     Jozefa Macuru, rod. Macuru, nar. 10.5.1957 a manž. Evu Macurovú, 
rod. Macháčovú, nar. 17.12.1953, obaja trvale bytom Topoľčany, Streďanská 1763 . Jedná sa o 
pozemok pri chate č. 995, parc.  č. 3548/82 
 

                                                                                   Erika Nemešová 
                                                                                    starostka obce 

 
Prašice, 1.7.2013 

  

 

 

 

Uznesenie č. 50/2013 

z 22. rokovania Obecného zastupiteľstva  Obce Prašice, konaného dňa 27.6.2013. 

 
K bodu č.8 Rôzne 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov 
 



súhlasí: 
 
s predajom pozemku pre     Elenu Kubričanovú, rod. Bosákovú, nar. 12.5.1963, trvale bytom 
Topoľčany, Bernoláková 2036/26 . Jedná sa o pozemok pri chate č. 945, parc.  č. 3548/17 
 
 

                                                                                  Erika Nemešová 
                                                                                    starostka obce 

 
Prašice, 1.7.2013 

 
 Uznesenie č. 51/2013 

z 22. rokovania Obecného zastupiteľstva  Obce Prašice, konaného dňa 27.6.2013. 

 
K bodu č.8 Rôzne 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov 
 
súhlasí: 
 
s predajom pozemku pre     Pavla Naňu, rod. Naňu, bytom Topoľčany, J.Matušku 2139/7. Jedná sa o 
pozemok pri na parc.  č. 3545/44 

 
                                                                                   Erika Nemešová 
                                                                                    starostka obce 

 
Prašice, 1.7.2013 

 
 Uznesenie č. 52/2013 

z 22. rokovania Obecného zastupiteľstva  Obce Prašice, konaného dňa 27.6.2013. 

 
K bodu č.8 Rôzne 

 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov 
 
schvaľuje: 
 
a./zmluvu o dotácii na Kanalizáciu a ČOV Prašice, 3.stavba – 1.časť z Environmentálnym fondom, 
Bukureštská 4, 813 26 Bratislava v celkovej výške 344 727€ 
 
b./spolufinancovanie obce vo výške 5% k horeuvedenej zmluve v celkovej výške 18 144,28€ 

 
                                                                                   Erika Nemešová 
                                                                                    starostka obce 

 
Prašice, 1.7.2013 

 



 Uznesenie č. 53/2013 

z 22. rokovania Obecného zastupiteľstva  Obce Prašice, konaného dňa 27.6.2013. 

 
K bodu č.8 Rôzne 
 
schvaľuje: 
 
a./zmluvu o dotácii na na projekt :“ Prašice, odstránenie negatívnych účinkov dažďových vôd v 
intraviláne obce“  z Environmentálnym fondom, Bukureštská 4, 813 26 Bratislava v celkovej  výške 
21 505 € 
 
b./spolufinancovanie obce vo výške 5% k horeuvedenej zmluve v celkovej výške 1 399,64 € 
 

                                                                                   Erika Nemešová 
                                                                                    starostka obce 

 
Prašice, 1.7.2013 
 

Uznesenie č. 54/2013 
z 22. rokovania Obecného zastupiteľstva  Obce Prašice, konaného dňa 27.6.2013. 

 
K bodu č.8 Rôzne 
 
schvaľuje: 
 
predaj pozemku v zmysle §-u 9a, ods. 8, písm.b/ zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších zmien pre vlastníka rekreačnej chaty a uzatvorenie kúpnej zmluvy a dohody o zriadení 
osobného záväzku pre    Ing. Milana Bobockého, rod. Bobockého,  nar. 29.4.1941 a manž. MUDr. 
Viktoriu Bobockú, rod. Weinzierlovú, obaja trv. Bytom ul. J.Kollára 2475/8, Topoľčany  a to podľa 
registra CKN ako parc. č. 3850/1  t.t.p.  vo výmere  11133 m2, ktorej  je predávajúci výlučným 
vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č.  36319830-682/11 ide o novozakreslené 
parc. č. 3850/34 t.t.p. vo výmere 140  m2,  ktorú obec odpredáva za cenu 7€/m2, čo predstavuje 
čiastku 980 €. 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 
 
 
 

                                                                                   Erika Nemešová 
                                                                                    starostka obce 

 
Prašice, 1.7.2013 

Uznesenie č. 55/2013 
z 22. rokovania Obecného zastupiteľstva  Obce Prašice, konaného dňa 27.6.2013. 

 
K bodu č.9Diskusia a interpelácia poslancov 
 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov 



 
ukladá: 
 
zabezpečiť predaj autobusu a evidenčné tabule na nakladač DH 
 
Zodpovedný: Novotný,Glos 
Termín        : 30.9.2013 
 

                                                                                   Erika Nemešová 
                                                                                    starostka obce 

 
Prašice, 1.7.2013 
 
 
 

Uznesenie č. 56/2013 
z 22. rokovania Obecného zastupiteľstva  Obce Prašice, konaného dňa 27.6.2013. 

 
K bodu č.9Diskusia a interpelácia poslancov 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov 
 
ukladá: 
 
zabezpečiť výber dopravnej značky/zrkadlo/ a osadenie oproti výjazdu z cintorína na hlavnú cestu 
 
Zodpovedný: Novotný,Glos 
Termín        : 30.9.2013 
 
 

                                                                                   Erika Nemešová 
                                                                                    starostka obce 

 
Prašice, 1.7.2013 


