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Uznesenie č.16/2012  
z  13. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

v Prašiciach, zo dňa 5.9.2012 
      
 

A.  Určuje 
1. Michala Glosa za zapisovateľa  
2. Ing. Bystríka Hrutku a Ing. Romana Bruchatého za overovateľov zápisnice 

 
B. Volí  

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

 
C. Berie na vedomie 

1. Správu o plnení uznesení 
2. Správu hlavnej kontrolórky Ing. Márie Hrubej o kontrolnej činnosti za 

uplynulé obdobie 
 

D. Schvaľuje 
1. Úpravu rozpočtu č. I. za rok 2012 
2. Žiadosť Milana Kollára o zníženie nájmu za pozemok  pod 

novovybudovanou reštauráciu MOLINO na 1 € pre rok 2012(od 1.7.2012-do 
31.12.2012) 

3. Výšku nájomného1500 € za pozemok pod budovou reštaurácie MOLINO 
v prenájme Milana Kollára  na roky 2013 a 2014 splatnú k 31.3. 

4. Príspevok na cestovné vo výške 0,40€ pre žiakov dochádzjúcich z Duchonky 
a ulíc Okšovská a Novosvetská 

5. Dohodu o zriadení vecného bremena v zmysle ust. § 151  a následne 
Občianskeho zákonníka, ktorú uzatvorili Obec Prašice, 1.mája 142, 956 22 
Prašice, zastúpená starostkou obce Erikou Nemešovou, IČO: 00310964 a  
Ivan Streďanský, rod. Streďanský, nar. 23.9.1983, trvale bytom Slnečná 
417, 956 22 Prašice a to podľa registra CKN ako parc. č. 317  zast. plochy 
a nádvoria vo výmere 3305 m2 vo výlučnom vlastníctve obce Prašice 
a podľa vypracovaného GP č. 17621933-148/12 ide o parc. č. 317- zast. 
plochy a nádvoria vo výmere 3305 m2. Účastníci tejto dohody zriaďujú 
vecné bremeno v prospech vlastníka nehnuteľností nachádzajúcich sa v k.ú. 
Prašice zapísaných na LV č. 349 podľa CKN ako parc. č. 315 – zast. plochy 
a nádvoria  vo výmere 847 m2 a parc.č. 319 – zast. plochy a nádvoria vo 
výmere 71 m2, spočívajúce v práve uloženia inžinierskych sieti na parc. č. 
317 v prospech vlastníka par. č. 315 a 319 Ivana Streďanského, ako to je 
zakreslené v priloženom GP 

6. Žiadosť Petra Laciku  o umožnenie platenia nájomného od roku 2013  
v trojmesačných splátkach za prevádzku PIZZERIA. Ročné nájomné je vo 
výške 2 990 €. 
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7. Žiadosť PZ Brezina o prenájom nebytových priestorov na skladové účely 
v budove Kamenárstva/zadná časť/ za podmienok, aké malo združenie 
v budove Zdravotníckeho strediska 

8. 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: 

 
a. Evu Majeskú, rod. Štefkovičovú, nar. 5.2.1962, trvale bytom 

D. Jurkoviča 2366/10, 955 01 Topoľčany a to podľa registra 
CKN ako parc. č. 2582/37–t.t.p. vo výmere 70m2, ktorej 
predávajúci je výlučným vlastníkom v podiele 1/1 –iny,  ktorú 
obec odpredáva za cenu 7€/m2, čo predstavuje čiastku 490 €. 
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. 

 
b. v 1/ rade pre Martu Melichárekovú, rod. Šmatlákovú, nar. 

3.10.1952, trvale bytom Malinová 52, 955 01 Topoľčany 
a v 2/ rade pre Tibora Melicháreka, rod.  Melicháreka,  nar. 
21.11.1976, trvale bytom Malinová 51, 955 01 Topoľčany a to 
podľa registra CKN ako parc. č. 3839/1–t.t.p. vo výmere 26 
497 m2 a podľa vypracovaného GP č. 36319830 – 063/12 ide 
o novozakreslenú parc. č. 3839/161-t.t.p. vo výmere 218 m2   
v prospech kupujúcich v 1/ a v 2/ rade u každého v podiele ½ 
- iny čo predstavuje výmeru po á 109 m2, ktorú obec 
odpredáva za cenu 7€/m2, čo predstavuje čiastku 1526 €. 
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. Milana Filipeje, rod. Filipeje, nar. 22.9.1953 a manž. Martu 

Filipejovú, rod. Brachovú, nar. 20.5.1956, obaja trvale bytom 
Lipová 2276, 955 01 Topoľčany a to podľa registra CKN ako 
parc. č. 2582/38–t.t.p. vo výmere 63m2, ktorej predávajúci je 
výlučným vlastníkom v podiele 1/1 –iny,  ktorú obec 
odpredáva za cenu 7€/m2, čo predstavuje čiastku 441 €. 
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 

 
d. Zdenku Grežovú, rod. Urbánikovú, nar. 12.10.1977, trvale 

bytom Tribečská 1549/13, 955 01 Topoľčany a to podľa 
registra CKN ako parc. č. 3772/1–t.t.p. vo výmere 23127 m2, 
a podľa vypracovaného GP č. 36319830-046/12 ide 
o novozakreslené  parc.č. 3772/72-t.t.p. vo výmere 39 m2 
a parc.č. 3772/73 – t.t.p. vo výmere 71 m2,  ktorú obec 
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odpredáva za cenu 7€/m2, čo predstavuje čiastku 770 €. 
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 

 
e. Mariána Valaského, rod. Valaského, nar. 1.5.1977 a manž. 

Zuzanu Valskú, rod. Kollárovú, nar. 11.6.1980, obaja trvale 
bytom Kalinčiaková 2067/18, Topoľčany a to podľa registra 
CKN ako parc. č. 2582/35–t.t.p. vo výmere 365 m2, parc. č. 
2582/36-t.tp. vo výmere 180 m2 a podľa  registra EKN ako 
parc. č. 2582-t.t.p vo výmere 8 m2 a podľa vypracovaného GP 
č. 36319830-183/11 ide o novozakreslenú  parc.č. 2582/36 – 
t.t.p. vo výmere 216 m2,  ktorú obec odpredáva za cenu 
7€/m2, čo predstavuje čiastku 1512 €. 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 

 
 
 
 

E. Ruší 
 

1. uznesenie č. 13/2012 z 10. mimoriadneho zasadnutia OZ v Prašiciach, 
ktorým bola odpredaná nehnuteľnosť /novozakreslená parc.č. 3136/88/ 
Vladimírovi Okšovi , trvale bytom Prašice, Studničná 296/2 

 
F. Ukladá 
 

1. Vyhotovenie prehľadu požiadaviek Materskej školy na efektívnejšiu 
prevádzku a riadenie MŠ, ŠJ a ŠKD   a predloženie prehľadu  na OcÚ 
a poslancom OZ 

                                                                            termín:           do 30.9.2012 
                                                                                       zodpovední:   Mgr. Peter Dobrý 
                                                                                                              Mgr. Lýdia Režová 

2. Komisii pre kultúru ,šport , mládež a školstvo monitorovanie problémov 
v Materskej škole, Školskej jedálni a ŠKD minimálne 4x ročne a správu 
o požiadavkách predkladať na zasadnutia OZ. 

                                                                           termín:     priebežne 
                                                                          zodpovedný: Mgr. Lýdia Marková 

                                                                             
G. Súhlasí 
 
S vybudovaním vodohospodárskeho zariadenia na ul. Budovateľská pre zamedzenie 
vytápania štátnej cesty a rodinného domu pod č. 81. 
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                                                                     Erika Nemešová 
                                                                       starostka obce 


