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 Uznesenia č.8/2011  
z  5. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

v Prašiciach, zo dňa 30.6.2011  
 

      
       

A.  Určuje 
1. Michala Glosa za zapisovateľa  
2. Ing. Romana Bruchatého a Mgr. Jána Grznára  za overovateľov zápisnice 
 
 
 

B. Volí 
Ing. Jozefa Michalku, Ing. Máriu Malinkovú a Mgr. Lýdiu Markovú 
za členov návrhovej komisie 
 
 
 
 

C. Schvaľuje 
 

1. Záverečný účet obce Prašice za rok 2010 
 
2. Zápis do kroniky obce Prašice za rok 2010 

 
3. Odmenu kronikárke obce p. Smutnej vo výške 150 € 

  
4. Odpredaj traktora za sumu 750 € pre Mareka Okšu 

 
5. Plat starostky obce  podľa zákona č. 154/2011 Z.z. navýšený o 11%, čo 

predstavuje sumu 1691 € 
 

6. Príspevok obce 0,13€ na jeden obed denne pre žiakov z Prašíc 
navštevujúcich ZŠsMŠ 

 
7. Návrh starostky na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa  v k.ú. Prašice 

zapísaného pôvodne na LV č. 1526 podľa registra CKN ako parc. č. 3891/1  
vo výmere 29 579 m2  a podľa vypracovaného GP č. zriadenie vecného 
bremena pre Mariána Danišku rod.  Danišku, nar. 11.3.1956, bytom 
Topoľčany, Kyjevská 2404 a to  registra CKN ako vo vlastníctve obce 
a podľa vypracovaného GP č. 36319830 – 062/11 ide o  parc. č. 3839/148  
vo výmere 704 m2 za  kúpnu cenu 7€/m2 v celkovej  výške  4928€ 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. Ide vlastne o pozemok, ktorý tvorí 
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prístupovú cestu k stavbe a na ktorej sú umiestnené drobné stavby slúžiace 
vlastníkovi stavbe hlavnej. Návrh na odpredaj je predložený v zmysle § -u 9a 
ods.8, pism. b zákona 138/91 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien. 

 
 

8. Návrh starostky na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa  v k.ú. Prašice 
zapísaného pôvodne na LV č. 1526 podľa registra CKN ako parc. č. 3544/1  
vo výmere 29 579 m2 a podľa vypracovaného GP č. 36319830-063/11 ide  o   
parc. č. 3544/134 vo výmere 148 m2  v prospech: v 1/rade pre Milana 
Pekáreka rod. Pekáreka, nar. 13.8.1960, bytom Nitrianská Streda 242 a 
v 2/rade  pre Reginu Štefkovičovú rod. Pekárekovú, nar. 21.1.1968, bytom 
Prašice, Ul.1.mája 83 za dohodnutú kúpnu cenu 7€/m2 čo celkovo 
predstavuje cenu 1026€  v prospech kupujúcich v 1/rade v podiele 1/2-iny a 
v 2/rade v podiele 1/2-in. 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. Ide 
vlastne o pozemok, ktorý tvorí prístupovú cestu k stavbe a na ktorej sú 
umiestnené drobné stavby slúžiace vlastníkovi stavbe hlavnej. Návrh na 
odpredaj je predložený v zmysle § -u 9a ods.8, pism. b zákona 138/91 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších zmien. 

 
 

9. Návrh starostky na odpredaj pozemku nachádzajúceho sa  v k.ú. Prašice 
zapísaného pôvodne na LV č. 1526 podľa registra CKN ako parc. č. 3544/1  
vo výmere 29 961 m2 a podľa vypracovaného GP č. 17621933-100/11 ide o   
parc. č. 3544/135 vo výmere 239m2  v prospech Petra Štrbu rod. Štrbu, nar. 
6.8.1957 a manž. Janku Štrbavú rod. Cepkovú bytom Hlohovec, A. Hlinku 
2302/. za  kúpnu cenu 7€ čo predstavuje čiastku 1673 €. 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. Ide vlastne o pozemok, ktorý tvorí prístupovú cestu 
k stavbe a na ktorej sú umiestnené drobné stavby slúžiace vlastníkovi stavbe 
hlavnej. Návrh na odpredaj je predložený v zmysle § -u 9a ods.8, pism. b 
zákona 138/91 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien. 

 
 
10. Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže na obsadenie nebytových priestorov 

v budove OcÚ s najnižšou ponukou 12 €/m2 
 

11. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Prašice na II. Polrok 
2011  

 
12. VZN č.6/2011  o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov  v školách 

a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Prašice 
 

D. Berie na vedomie 
          

1. Správu M. Glosa o plnení uznesení 
2. Správu hlavnej kontrolórky obce k Záverečnému účtu za rok 2010 
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3. Správu osobitnej komisie verejného záujmu  
4. Správu Stavebného úradu k projektu „Revitalizácia verejných priestranstiev 

v obci Prašice. 
 

E. Ukladá 
 

1. Pracovníkom zodpovedným za miestne dane a poplatky TKO pravidelne na 
každé zastupiteľstvo predkladať zoznam dlžníkov na daniach a poplatkoch 
TKO. Zodpovedný: Miková, Vaváková       Termín: Priebežne 

2. Sledovať aktuálne výzvy a možnosti na získanie finančných prostriedkov na 
vybudovanie korčuliarskej dráhy 
Zodpovedný: Glos Michal                                     Termín: 31.12.2011 

 
F. Ruší 

1. Uznesenie č.6/2011 v bode 7 pod písmenom c ktorým bol schválený predaj    
     nehnuteľnosti  pre Luciu Vožďarovú Chrkavú rod. Kvasnicovú, nar.      
    17.3.1977 a manž. Antona Vožďaru rod. Vožďaru, nar. 14.6.1964, trvale   
    bytom Topoľčany, Brezová 2472/64 a to podľa CKN ako parc.č. 3888/76,  
    trvalý tráv.porast  vo výmere 50 m2 za dohodnutú kúpnu cenu 7€/m2,  čo  
    predstavuje čiastku 350 €, nakoľko pozemok nie je vhodný na zastavanie 

 
 

 
 
 

   
                                                                                       Erika Nemešová 
                                                                                         starostka obce 


