Obec Prašice
Uznesenie č.15/2012
z 12. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Prašiciach, zo dňa 28.6.2012
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 Ing. Máriu Malinkovú
za členov návrhovej komisie
C. Berie na vedomie
1. Správu o plnení uznesení
2. Správu ekonómky Ing. Kataríny Bruchatej o finančnej situácie obce
3. Stanovisko hlavnej kontrolórky Ing. Márie Hrubej k záverečnému účtu za
rok 2011.
D. Schvaľuje
1. Záverečný účet obce Prašice za rok 2011
2. Použití prebytkového rozpočtového hospodárenia vo výške 18 680,62 € na
tvorbu rezervného fondu pre rok 2011
3. Plán práce hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2012
4. Vyradenia poškodených kníh z knižnice v celkovej zostatkovej cene 97,17€
podľa priloženého zoznamu
5. Predaj pozemku 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 uzatvorenie kúpnej zmluvy a dohody o zriadení osobného záväzku pre:
Jána Jakuba, rod. Jakuba, nar. 17.7.1954 a manželku Máriu Jakubovú rod.
Bartekovú, nar.19.6.1954obaja trvale bytom Bernoláková 2070/7,
Topoľčany a to podľa registra CKN ako parc. č. 2582/35–t.t.p. vo výmere
365 m2a podľa registra EKN ako parc.č. 2582-t.t.p. vo výmere 8 m2 a podľa
vypracovaného GP č. 36319830-183/11 ide o novozakreslené parc. č.
2582/72 – t.t.p. vo výmere 75m2 a podľa registra CKN parc. č. 2582/5zast.pl. a nádvoria vo výmere 33 m2 , ktoré obec odpredáva za cenu 7€/m2,
čo predstavuje čiastku 756 €. 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. Predaj pozemku v zmysle §-u 9a, ods. 1, písm.c/ zákona č. 138/91 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších zmien pre: Michaelu Palušovú, rod.
Hubovú, nar. 28.8.1979, trvale bytom Urmince č. 481, 956 02 Urmince a to
podľa registra CKN ako parc. č. 3839/1 –t.t.p. vo výmere 26 697 m2 a parc.
č. 3849/1 t.t.p. vo výmere 5655 m2 a podľa vypracovaného GP č. 36319830035/12 ide o novozakreslené parc. č. 3849/12– t.t.p. vo výmere 322 m2 ,
ktorú obec odpredáva za cenu 7,112 €/m2, čo predstavuje čiastku 2290 €
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7. VZN č.2/2012 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Prašice
8. VZN č.3/2012 o evidencii a spoplatňovaní malých zdrojov znečisťovania
ovzdušia na území obce Prašice a rekreačnej oblasti Duchonka
9. VZN č.4/2012 o podmienkach držania psov na území obce Prašice
10. VZN č.5/2012 o miestnych daniach
11. VZN č.6/2012 o poplatkoch za TKO a drobné stavebné odpady na území
obce Prašice a rekreačnej oblasti Duchonka

E. Ukladá
1. Zodpovednému zamestnancovi obce pripraviť Štatút o čerpaní a využití rezervného
fondu obce
Zodpovedný: Michal Glos
Termín: do najbližšieho zasadnutia OZ

Erika Nemešová
starostka obce

