Obec Prašice
Uznesenie č.17/2012
zo 14. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Prašiciach, zo dňa 15.10.2012
A. Určuje
1. Michala Glosa za zapisovateľa
2. Ing. Jozefa Michalku a Ing. Romana Bruchatého za overovateľov zápisnice
B. Volí
1. Ing. Bystríka Hrutku, Mgr. Lýdiu Markovú a Ing. Máriu Malinkovú
za členov návrhovej komisie
C. Berie na vedomie
1. Správu o plnení uznesení
2. Stratégiu cestovného ruchu v okrese Topoľčany
3. Akčný plán rozvoja cestovného ruchu v okrese Topoľčany
D. Schvaľuje
1. Správu riaditeľa ZŠsMŠ Mgr. Petra Dobrého v zmysle vyhlášky MŠSR
č.9/2006 o výchovno – vzdelávacej činnosti ZŠsMŠ Prašice za rok 2011/2012
2. Úpravu rozpočtu obce Prašice č. II. na rok 2012
3. Inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce
Prašice ku dňu 31.10.2012
4. Stratégiu cestovného ruchu v okrese Topoľčany
5. Zápis do obecnej kroniky za rok 2011
6. VZN č. 6/2012 o vytvorení spoločného školského obvodu s obcami
Tvrdomestice, Nemečky, Závada, Podhradie a Velušovce
7. Zmenu účelu dotácie pre ZO Kynologického klubu Prašice na dokončenie
areálu, dokopanie studne, zakúpenie čerpadla a opravy kosačky
8. Zámer priameho predaja majetku obce Prašice v zmysle § 9a ods. 1 a ods. 5
zákona č. 138/1991 zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
predmetom ktorého je nehnuteľnosť vo vlastníctve obce Prašice zapísaná
na LV č. 1526 ako parcela registra C a to parc.č. 44/3, zast.pl. vo výmere 271
m2, súpisné číslo 150. Uvedenú nehnuteľnosť obec odpredá len za účelom
budúcej prestavby na bytový dom v súlade s pripravovanou štúdiou na
územné konanie, ktorá je vlastníctvom obce
9. Návrh Zmluvy o dielo so spoločnosťou VODNÉ STAVBY, s.r.o na
modernizáciu/výmenu/ existujúceho verejného osvetlenia na uliciach
Nemečkovská, Žalmanová, Krátka, Lipová a Okšovská za dohodnutú sumu
17 751,- € s DPH
10. Návrh Zmluvy o dielo so spoločnosťou VODNÉ STAVBY, s.r.o na
modernizáciu/výmenu/ existujúceho verejného osvetlenia na uliciach 1.
mája, Budovateľská a na Duchonke za dohodnutú sumu 19 823,- € s DPH
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11. Návrh Zmluvy o dielo so spoločnosťou Kišš Ladislav LAMONT na
„Rekonštrukciu parkoviska pred Obecným úradom“ za dohodnutú sumu 19
981,26 € s DPH
12. Návrh Zmluvy o dielo so spoločnosťou Cesty Nitra a.s. na „Revitalizáciu
centrálnej zóny obce Prašice“ za dohodnutú sumu 23 922,12 € s DPH
13. Starostka obce predniesla návrh na predaj pozemku v zmysle §-u 9a, ods. 8,
písm.b/ zákona č. 138/91 Zb. o majetku obcí v znení neskorších a
uzatvorenie kúpnej zmluvy pre:
- Jozefa Janecha, rod. Janecha, nar. 14.10.1969 a manž. Annu
Janechovú, rod Vrtielovú, nar. 25.3.1973 obaja trvale bytom
Krušovská 2301/46, 955 01 Topoľčany a to podľa registra EKN ako
parc. č. 2939 – ostatné plochy vo výmere 355 m2 a podľa
vypracovaného geometrického plánu č. 160/2012 ide
o novozakreslenú parcelu č. 2939/29 – orná pôda vo výmere 32 m2,
ktorú obec odpredáva za cenu 2,32/m2, čo predstavuje čiastku 74,24
€. 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
14. 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. Ing. Jozefa Uhlára, rod. Uhlára, nar. 29.11.1944 a manž.
Agnešu Uhlárovú, rod. Žákovičovú, nar 2.3.1942 obaja trvale
bytom Nemečkovská cesta 270, 965 22 Prašice a to podľa
registra CKN ako parc. č. 3839/1 – t.t.p. vo výmere 26579 m2
a podľa vypracovaného geometrického plánu č. 36319830 –
028/2012 ide o novozakreslenú parcelu č. 3839/162 – t.t.p. vo
výmere 235 m2, ktorú obec odpredáva za cenu 7€/m2, čo
predstavuje čiastku 1645 €. 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. Janku Zmajkovičovú, rod. Hamadovú, nar. 30.9.1961, trvale
bytom Gogoľová 1883, 955 01 Topoľčany a to podľa registra
CKN ako parc. č. 3544/1 – t.t.p. vo výmere 22 424 m2 a podľa
vypracovaného geometrického plánu č. 36319830 – 111/2012
ide o novozakreslenú parcelu č. 3544/144 – t.t.p. vo výmere
119 m2, ktorú obec odpredáva za cenu 7€/m2, čo predstavuje
čiastku 883 €. 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. Miroslavu Hostinskú, rod. Halákovú, nar. 25.8.1966, trvale
bytom Topoľčany, Streďanská 2731/32 a to podľa registra
CKN ako parc. č. 3839/1 – t.t.p. vo výmere 26565 m2 a podľa
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vypracovaného geometrického plánu č. 36319830 – 096/2012
ide o novozakreslenú parcelu č. 3839/163 – t.t.p. vo výmere
285 m2, ktorú obec odpredáva za cenu 7€/m2, čo predstavuje
čiastku 1995 €. 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. Ukladá
1. Zakúpenie a osadenie kovového sklápacieho stĺpika na komunikácii Rajča
termín:
do 31.12.2012
zodpovední: Peter Novotný

Erika Nemešová
starostka obce

