
Uznesenie č. 24/2013 
 z 21. rokovania Obecného zastupiteľstva  Obce Prašice, konaného dňa 7.5.2013. 

 
K bodu č.3 Žiadosť o prenájom penziónu Fortunato 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov 
 

schvaľuje: 
 
A. Prenájom penziónu Fortunato spoločnosti   RBV s.r.o.  na dobu určitú od  15.5.2013 do 
31.12.2023  
 
B. Nájomné za prevádzku Fortunato vo výške 7 000 € ročne 
 
C. Uhradenie nájomného  na roky 2013,2014 a 2015 vo výške 18 430,20 € na základe vystavenej 
faktúry Obcou Prašice v termíne  do 7 dní od jej prevzatia 
 

 
                                                                                   Erika Nemešová 
                                                                                    starostka obce 

 
Prašice, 10.5.2013 
 

 
Uznesenie č. 25/2013 

z 21. rokovania Obecného zastupiteľstva  Obce Prašice, konaného dňa 7.5.2013. 

 
K bodu č.4 Rôzne 
 
Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov 
 
ruší: 
 
v celom rozsahu vlastné uznesenie č.22/2013 zo 4.4.2013  v bode 4 písmeno a/ o schválení predaja 
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 Mgr. Martina Cypricha, rod. Cypricha, nar. 18.7.1972, bytom Lipová 2235/5 , 
Topoľčany, a to podľa registra CKN ako parc. č. 3839/1 – t.t.p. vo výmere 26 045 m2  a parc. č. 
3839/72 t.t.p. vo výmere 480 m2, ktorých je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 
a podľa vypracovaného GP č. 36319830 – 022/12 ide o  novozakreslenú parcelu č.3839/72 t.t.p. vo 
výmere 200 m2, ktorú obec odpredáva za cenu 7€/m2, čo predstavuje čiastku 1400 €. 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, 10.5.2013 
 



 
Uznesenie č. 26/2013 

z 21. rokovania Obecného zastupiteľstva  Obce Prašice, konaného dňa 7.5.2013. 

 

K bodu č.4 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  Ernesta Seleckého, rod. Seleckého nar. 16.1.1957 a manž. Máriu Seleckú, 
rod. Klačanskú, nar. 3.10.1957 obaja bytom Topoľčany, Muškátová 2395 a to podľa registra CKN 
ako parc. č. 2582/34 t.t.p.  vo výmere 354 m2,  ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 
1/1 a podľa vypracovaného GP č.  36319830-024/13 ide o novozakreslenú parc. č. 2582/75 t.t.p. vo 
výmere 150 m2,  ktorú obec odpredáva za cenu 7€/m2, čo predstavuje čiastku 1050 €. 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, 10.5.2013 
 

 
 
 
 

Uznesenie č. 27/2013 
z 21. rokovania Obecného zastupiteľstva  Obce Prašice, konaného dňa 7.5.2013. 

 

K bodu č.4 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 Jána Šestáka, rod. Šestáka, nar.  6.11.1942  a manž. Máriu Šestákovú, rod. 
Móricovú, nar. 31.10.1946 obaja bytom Topoľčany, Žalmana 1715 a to podľa registra CKN ako 
parc. č. 3772/1  t.t.p.  vo výmere 22 990 m2,  ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 
1/1 a podľa vypracovaného GP č.  36319830-027/13 ide o novozakreslenú parc. č. 3772/78 t.t.p. vo 
výmere 185 m2 a tiež parcelu č.  3772/76 t.t.p. na liste obce Prašice č. 3759 vo výmere 27 m2, 
ktorej je predávajúci vlastníkom v ½. ,  ktoré obec odpredáva za cenu 7€/m2, čo predstavuje čiastku 



1050 €. 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, 10.5.2013 
 

Uznesenie č. 28/2013 
z 21. rokovania Obecného zastupiteľstva  Obce Prašice, konaného dňa 7.5.2013. 

 
K bodu č.4 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  Mgr. Martina Cypricha, rod. Cypricha, nar. 18.7.1972, bytom Lipová 2235/5 
, Topoľčany a to podľa registra CKN ako parc. č. 3849/1  t.t.p.  vo výmere 5152 m2,  ktorej je 
predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č.  36319830-123/12 
ide o novozakreslenú parc. č. 3849/13 t.t.p. vo výmere 252 m2,  ktorú obec odpredáva za cenu 
7€/m2, čo predstavuje čiastku 1764 €. 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, 10.5.2013 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Uznesenie č. 29/2013 
z 21. rokovania Obecného zastupiteľstva  Obce Prašice, konaného dňa 7.5.2013. 

 
K bodu č.4 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  a uzatvorenie kúpnej zmluvy pre Dominika Okšu, rod. Okšu, nar. 2.11.1981, 
bytom Prašice, Mládežnícka 474/25 a to podľa registra CKN ako parc. č. 1929/15 orná pôda  vo 
výmere 2520 m2,  ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného 
GP č.  17621933-030/13 ide o novozakreslené parc. č. 1929/276 zast.pl. vo výmere 65 m2 a parc.č. 
1929/277 zast.pl. vo výmere 31m2 ,  ktorú obec odpredáva za cenu 7€/m2, čo predstavuje čiastku 
672€ 
 

                                                                                  Erika Nemešová 
                                                                                    starostka obce 

 
Prašice, 10.5.2013 


