
 

 

Uznesenie č.22/2013 
z  19. mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

v Prašiciach, zo dňa 4.4.2013 
      
 

A.  Určuje 
1. Michala Glosa za zapisovateľa  
2.  Ing. Jozefa Michalku a Mgr. Lýdiu Markovú za overovateľov zápisnice 

 
B. Volí  

1. Ing. Romana Bruchatého, Mgr. Jána Grznára a Ing. Máriu Malinkovú 
   za členov návrhovej komisie 

 
C. Berie na vedomie 

1. Správu starostky o pripravovanej akcii „ Otvorenie letnej turistickej sezóny v 
regióne Topoľčany“, ktoré organizuje v rámci projektu Klaster Topoľčany 
víťaz verejného obstarávania – Mestské kultúrne stredisko Topoľčany. 
Akcia sa uskutoční 11.mája 2013 na veľkej pláži  na Duchonke 

2. Správu o vyhodnotení Letnej turistickej sezóny 2012 
3. Žiadosť Miroslava Novotného o schválenie chovu exotického zvieraťa a 

jeho prezentáciu. 
4. Informáciu starostky o postupe povoľovania chovu exotického zvieraťa v 

obci Prašice, kde musia byť dodržané podmienky legislatívy a stavebného 
zákona 

5. Informatívnu správu starostky obce o schválených projektoch a o 
projektoch, ktoré obec Prašice podala na rôzne ministerstvá a príslušné 
úrady  

6. Informáciu Ekonomickej komisie poverenej hodnotením práce starostky 
obce a jej odporúčanie, ktorú predniesla predsedníčka Ekonomickej komisie 
Ing. Malinková 

7. Správu predsedníčky komisie  pre kultúru, šport a vzdelávanie o problémoch 
Materskej školy, Školskej jedálne a Školskom klube detí 

 
D. Schvaľuje 

 
1. Nájomné pre rok 2013 za ATC Duchonka vo výške 2000 € a dodržanie ostatných náležitosti 
zmluvy 
 
2. Zníženie nájmu v PJ PIZZERIA  pre rok 2013 na sumu 2500 € na základe žiadosti nájomníka 
Petra Laciku 
 
3.Zvýšenie platu starostky o 30 %, t.j. na sumu 2073 eur (dvetisícsedemdesiattri euro)mesačne 
 
4. 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: 
 
a. 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 
                                            

5. Odstúpenie od zmluvy o Nenávratný finančný príspevok č. 
Z2213022003501  v projekte „Zatraktívnenie cestovného ruchu v 
Prašiciach a okolí „ 

 
                       E. Nesúhlasí: 
 

1. S vydaním stavebného povolenia  pre  Jaromíra Okšu, bytom 
Prašice Studničná 310  a podľa § 88 stavebného zákona 
žiada stavebný úrad o vydanie Rozhodnutia  o nariadení 
odstránenia stavby oplotenia, pretože stavba sa  nachádza na  
parc. č.113 a 114 v k.ú. Prašice,ktorých stavebník nieje 
vlastníkom 

                                                  Termín       : 30.4.2013 
                                                  Zodpovední: Haberland 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                     Erika Nemešová 
                                                                       starostka obce 


