
Uznesenie č. 57/2013
 z 23. rokovania Obecného zastupiteľstva  Obce Prašice, konaného dňa 30.8.2013.

K bodu č.3 Návrh na úpravu rozpočtu obce Prašice na rok 2013 číslo II.

Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov

schvaľuje:

Úpravu rozpočtu  obce  číslo II./2013 s nasledovnými zmenami:

                                                                                   Erika Nemešová
                                                                                    starostka obce

Prašice, 2.9.2013

PRÍJMY

Bežné
Kapitálové 0,00 0,00
Finančné operácie 0,00 0,00
Základná škola 0,00 0,00
CELKOM

VÝDAVKY

Bežné
Kapitálové 0,00 0,00
Finančné operácie 0,00 0,00
Základná škola 0,00 0,00
CELKOM

Rozpočet po úprave č. II/2013
Príjmy
Výdavky
Rozdiel: + prebytok

Bežný rozpočet:
Príjmy
Výdavky
Rozdiel: + prebytok

Kapitálový rozpočet:
Príjmy
Výdavky
Rozdiel: - schodok

FO rozpočet:
Príjmy
Výdavky
Rozdiel: - schodok

Schválený 
rozpočet

Upravený 
rozpočet

Čerpanie 
rozpočtu

Úprava č. II/2013 
Zvýšenie                  

 +

Úprava č. II/2013 
Zníženie                   

-

ROZPOČET po 
úprave               

č. II/2013
978 900,00 1 037 805,00 797 872,00 58 660,00 1 075,00 1 095 390,00
44 425,00 415 660,00 40 543,17 415 660,00
1 000,00 1 530,00 1 529,72 1 530,00

36 450,00 36 900,00 18 867,61 36 900,00
1 060 775,00 1 491 895,00 858 812,50 58 660,00 1 075,00 1 549 480,00

1 549 480,00

Schválený 
rozpočet

Upravený 
rozpočet

Čerpanie 
rozpočtu

Úprava č. II/2013 
Zvýšenie                  

 +

Úprava č. II/2013 
Zníženie                   

-

ROZPOČET po 
úprave               

č. II/2013
429 755,00 432 285,00 307 124,15 16 545,00 9 920,00 438 910,00
44 425,00 440 965,00 22 704,00 440 965,00
96 175,00 92 180,00 61 044,41 92 180,00

490 420,00 503 995,00 249 923,84 503 995,00
1 060 775,00 1 469 425,00 640 796,40 16 545,00 9 920,00 1 476 050,00

1 476 050,00

1 549 480,00
1 476 050,00

73 430,00

1 132 290,00
942 905,00
189 385,00

415 660,00
440 965,00
-25 305,00

1 530,00
92 180,00

-90 650,00



Uznesenie č. 58/2013
z 23. rokovania Obecného zastupiteľstva  Obce Prašice, konaného dňa 30.8.2013.

K bodu č.4 Správa hlavnej kontrlórky z kontrolnej činnosti

becné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov

berie na vedomie:

Správu hlavnej kontrolórky obce  z kontrolnej činnosti za prvý polrok 2013.

                                                                                    Erika Nemešová
                                                                                    starostka obce

Prašice, 2.9.2013

Uznesenie č. 59/2013
z 23. rokovania Obecného zastupiteľstva  Obce Prašice, konaného dňa 30.8.2013.

K bodu č.5 Rôzne

Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov

schvaľuje:

Zmeny a doplnky Územného plánu  v predloženej  podobe – výkresy, tabuľky a popis zmien.

                                                                                   Erika Nemešová
                                                                                    starostka obce

Prašice, 2.9.2013



Uznesenie č. 60/2013
z 23. rokovania Obecného zastupiteľstva  Obce Prašice, konaného dňa 30.8.2013.

K bodu č.5 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 Ing. Karola Kucháreka, rod. Kucháreka, nar. 2.2.1966 trvale bytom Oravská 
15, 821 09 Bratislava  a manž.  Mgr. Danielu Kuchárekovú, rod. Tenkáčovú, nar. 19.5.1964 trvale 
bytom Raková 6, 900 91 Limbach a to podľa registra CKN ako parc. č. 3947/2  t.t.p.  vo výmere 20 
123 m2,  ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č.  
36319830-066/13 ide o novozakreslenú parc. č. 3947/83 t.t.p. vo výmere132 m2 v prospech 
kupujúcich v 1/ a  v 2/ rade  u každého v  podiele 1/2-iny ,  ktorú obec odpredáva za cenu 7€/m2, čo 
predstavuje čiastku 924 €. 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, 2.9.2013



Uznesenie č. 61/2013
z 23. rokovania Obecného zastupiteľstva  Obce Prašice, konaného dňa 30.8.2013.

K bodu č.5 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  pre   Sylviu 
Kmotorkovú, rod. Novotnú, nar. 15.5.1969   a to podľa registra CKN ako parc. č. 3545/1  t.t.p.  vo 
výmere 10 524 m2,  ktorej je predávajúci výlučným vlastníkom v podiele 1/1 a podľa 
vypracovaného GP č.  36319830-106/13 ide o novozakreslenú parc. č. 3545/45 t.t.p. vo výmere 701  
m2  z toho diel 1 vypracovaného GP vo výmere 350 m2 v prospech kupujúcej v podiele 1/1 – iny. 
Kupujúca je výlučnou vlastníčkou v podiele 1/1-iny pôvodnej parc. č. 3545/45 – t.t.p. vo výmere 
351 m2 zapísanej na LV  č. 621 pre k.ú. Prašice, tvoriacej diel 2 vypracovného GP vo výmere 
351m2.Predmetom kúpnej zmluvy je parc.č.3545/45 t.t.p.  diel 1 vo výmere 350 m2 ,  ktorú obec 
odpredáva za cenu 7€/m2, čo predstavuje čiastku 2450 €. 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, 2.9.2013

Uznesenie č. 62/2013
z 23. rokovania Obecného zastupiteľstva  Obce Prašice, konaného dňa 30.8.2013.

K bodu č.5 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  pre     Annu Baxovú, 
rod. Mihokovú, nar. 21.7.1946, trvale bytom Krušovská 2058/27, 955 01 Topoľčany a to podľa 
registra CKN ako parc. č. 3544/1  t.t.p.  vo výmere 22 305 m2,  ktorej je predávajúci výlučným 
vlastníkom v podiele 1/1 a podľa vypracovaného GP č.  36319830-056/13 ide o novozakreslenú 
parc. č. 3544/147 t.t.p. vo výmere 316  m2  ,  ktorú obec odpredáva za cenu 7€/m2, čo predstavuje 
čiastku 2212 €. 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, 2.9.2013



Uznesenie č. 63/2013
z 23. rokovania Obecného zastupiteľstva  Obce Prašice, konaného dňa 30.8.2013.

K bodu č.5 Rôzne

Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov

súhlasí:

s predajom  pozemku pre   Janu  Szabovú,  trvale bytom  Školská 361/41, 955 01 Nemčice.   Jedná 
sa o pozemok pri chate  parc.  č. 3548/1 a parc. č. 3548/160

                                                                                      Erika Nemešová
                                                                                    starostka obce

Prašice, 2.9.2013

Uznesenie č. 64/2013
z 23. rokovania Obecného zastupiteľstva  Obce Prašice, konaného dňa 30.8.2013.

K bodu č.5 Rôzne

Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov

nesúhlasí:

s predajom pozemku parc. č. 113  a č. 114 v k.ú, Prašice vo vlastníctve obce Prašice pre Jaromíra 
Okšu, bytom Studničná 310/16, 956 22 Prašice                                                                                  

                                                                                   Erika Nemešová
                                                                                    starostka obce

Prašice, 2.9.2013



Uznesenie č. 65/2013
z 23. rokovania Obecného zastupiteľstva  Obce Prašice, konaného dňa 30.8.2013.

K bodu č.5 Rôzne

Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov

nesúhlasí:

 s vydaním  záväzného stanoviska obce  podľa § 4 zákona  369/90 Zb. v znení neskorších zmien a 
predpisov  k vydaniu dodatočného stavebného povolenia na oplotenie parciel č. 113 a č. 114 vo 
vlastníctve obce pre  Jaromíra Okšu, bytom Studničná 310/16, 956 22 Prašice

                                                                                   Erika Nemešová
                                                                                    starostka obce

Prašice, 2.9.2013

Uznesenie č. 66/2013
z 23. rokovania Obecného zastupiteľstva  Obce Prašice, konaného dňa 30.8.2013.

K bodu č.5 Rôzne

Obecné zastupiteľstvo obce Prašice v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov

ukladá:

zabezpečiť rokovanie s právnym zástupcom obce o  možnostiach obce ohľadne ukončenia nájomnej 
zmluvy medzi obcou a  p. Kišacom  a následne zaslať p. Kišacovi odpoveď

Zodpovedný: Lýdia Miková
Termín:  30.10.2013

                                                                                   Erika Nemešová
                                                                                    starostka obce

Prašice, 2.9.2013


