Zápisnica
z 15. mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Prašice, ktoré sa
konalo dňa 26.11.2012.
Prítomní poslanci OZ:
Podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. R ô z n e
- Návrh na kúpu nehnuteľností pre obec Prašice
- Návrh na predaj pozemkov v k.ú. Obce Prašice
- Návrh na oslobodenie od poplatkov za hrobové miesta
5. Diskusia a interpelácia poslancov
6. Záver
K bodu č.1
Starostka obce Erika Nemešová otvorila 15. mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva
a privítala poslancov OZ . Keďže sa na rokovaní zúčastnila nadpolovičná väčšina poslancov, bolo
OZ uznášania schopné. Následne starostka predniesla program , ktorým sa bude dnešné rokovanie
riadiť a dala o ňom hlasovať.
Za
:7
Proti
:0
Zdržali sa hlasovania : 0
Program bol jednomyseľne schválený.
K bodu č.2
Vedením zápisnice starostka poverila Michala Glosa.
Za overovateľov zápisnice starostka obce určila : Ing. Bystríka Hrutku a Ing. Romana Bruchatého
K bodu č.3
Starostka obce Prašice navrhla Ing. Jozefa Michalku, Mgr. Lýdiu Markovú a Ing. Máriu Malinkovú
za členov Návrhovej komisie a dala o návrhu hlasovať.
Za
: 7
Proti
:0
Zdržali sa hlasovania : 0

Tento návrh poslanci schválili.
K bodu č.4
1. Starostka obce predniesla poslancom návrh dodatku č.1 k VZN č.7/2011 o dani z
nehnuteľností. O návrhu dala hlasovať.
Za
:7
Proti
:0
Zdržali sa hlasovania : 0
Poslanci dodatok č.1 k VZN č.7/2011 schválili.
2. Starostka obce predniesla poslancom návrh na odkúpenie samostatne stojacej garáže č. 1376
vo vlastníctve Nemocnice, n.o. Topoľčany, ktorá je od roku 2010 v exekúcii na
Exekútorskom úrade - Mgr. Polák v Nitre za cenu 695,24 €. Starostka o odkupení
nehnuteľnosti dala hlasovať.
Za
:7
Proti
:0
Zdržali sa hlasovania : 0
Poslanci odkúpenie garáže schválili.
3. 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 zmien pre vlastníkov rekreačných chát
a uzatvorením kúpnych zmlúv a dohody o zriadení osobného záväzku pre:
-

Jána Margu, rod. Margu, nar. 10.6.1955 a manž. Annu Margovú, rod.
Mikulášovú, nar 22.2.1957 obaja trvale bytom Krušovce, Stredná č. 590/34
a to podľa registra CKN ako parc. č. 3839/1 – t.t.p. vo výmere 6565 m2
a podľa vypracovaného geometrického plánu č. 36319830 – 181/2012 ide
o novozakreslenú parcelu č. 3839/164 – t.t.p. vo výmere 188 m2, ktorú
obec odpredáva za cenu 7€/m2, čo predstavuje čiastku 1316 €. 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. O návrhu dala starostka hlasovať.
Za
:7
Proti
:0
Zdržali sa hlasovania : 0
Poslanci odpredaj pozemku schválili.

-

Jozefa Hanu, rod. Hanu, nar. 10.8.1960 a manž. Ľubicu Hanovú, rod.
Zvalovú, nar. 27.7.1964, obaja trvale bytom Pod Hlinami 367/35, 956 02
Nemčice a to podľa registra CKN ako parc. č. 198/8 – ost.plochy vo výmere
236 m2 a podľa vypracovaného geometrického plánu č. 36319830 –
112/2012 ide o novozakreslenú parcelu č. 198/9 – ost. plochy vo výmere
177 m2, ktorú obec odpredáva za cenu 2,30 €/m2, čo predstavuje čiastku

407,10 €. 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. O návrhu dala
starostka hlasovať.
Za
:7
Proti
:0
Zdržali sa hlasovania : 0
Poslanci odpredaj pozemku schválili.
-

PaeDr. Ivana Košťála, rod. Košťála, nar. 26.8.1943 trvale bytom Pri
strelnice 45, 949 01 Nitra a to podľa registra CKN ako parc. č. 3839/1 –
t.t.p. vo výmere 26565 m2 a podľa vypracovaného geometrického plánu č.
36319830 – 132/2012 ide o novozakreslenú parcelu č. 3839/166 – t.t.p. vo
výmere 202 m2, ktorú obec odpredáva za cenu 7€/m2, čo predstavuje
čiastku 1414 €. 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.
O návrhu dala starostka hlasovať.
Za
:7
Proti
:0
Zdržali sa hlasovania : 0
Poslanci odpredaj pozemku schválili.

-

Ing. Ladislava Skladaného, rod. Skladaného, nar. 30.10.1947 a manž.
Teréziu Skladanú, rod Labudovú,nar. 9.5.1950 trvale bytom Bernoláková
2070/7, 955 01 Topoľčany a to podľa registra CKN ako parc. č. 3888/1 t.t.p.
vo výmere 9584 m2 a podľa vypracovaného GP č. 226-133/2012 ide o
novozakreslenú parcelu č. 3888/164 t.t.p. vo výmere 128m2, ktorú obec
odpredáva za cenu 7€/m2, čo predstavuje čiastku 896 €. 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. O návrhu dala starostka hlasovať.
Za
:7
Proti
:0
Zdržali sa hlasovania : 0

-

Poslanci odpredaj pozemku schválili.
Elenu Beňovú, rod. Psotnú, nar. 22.3.1955 a to podľa registra CKN ako
parc. č. 3986/1 orná pôda vo výmere 3364 m2 a podľa vypracovaného GP č.
36319830 - 133/2012 ide o novozakreslenú parcelu č. 3986/9 orná pôda vo
výmere 1052 m2 z toho diel 1 vypracovaného GP vo výmere 896, ktorú
obec odpredáva za cenu 10€/m2, čo predstavuje čiastku 8960 €. 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. O návrhu dala starostka hlasovať.
Za
Proti

:7
:0

Zdržali sa hlasovania : 0
Poslanci odpredaj pozemku schválili.
-

Ing. Vladimíra Bolha, rod. Bolha, nar. 12.9.1949 trvale bytom Gagarinova
1578/8, 955 01 Topoľčany a to podľa registra CKN ako parc. č. 3839/1 t.ttp.
vo výmere 6565 m2 a podľa vypracovaného GP č. 226-13212012 ide o
novozakreslenú parcelu č. 3839/165 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. O návrhu dala starostka hlasovať.
Za
:7
Proti
:0
Zdržali sa hlasovania : 0
Poslanci odpredaj pozemku schválili.

-

Dodatok č.1 k uzatvorenej zmluve zo dňa 18.9. 2012 pre 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. 36319830-139/2012 ide o
novozakreslenú parcelu č. 3772/74 t.t.p. vo výmere 39 m2, parc. 3772/75
t.t.p. vo výmere 71 m2 a parc. 3772/76 v podiele 1/2-iny, čo predstavuje
výmeru 13,5 m2, ktoré obec odpredáva za cenu 7€/m, čo predstavuje
čiastku 864,5 €. Predmetné pozemky tvoria priľahlý pozemok k už
zastavanému pozemku stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa a táto svojim
umiestnením a využitím tvorí nedeliteľný celok so stavbou hlavnou.
O návrhu dala starostka hlasovať.
Za
:7
Proti
:0
Zdržali sa hlasovania : 0
Poslanci dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve zo dňa 18.9.2012 schválili.

4. Starostka predniesla poslancom protest prokurátorky Mgr. Markovej k VZN č.4/2012 o
podmienkach chovania psov na území obce Prašice.
Poslanci protest prokurátorky vzali na vedomie.

K bodu č. 5
1. Ing. Roman Bruchatý navrhuje riešiť dopravnú situáciu na ulici Rajča, keďže spomínaná ulica je
určená pre chodcov a cyklistov. Poslanci o tejto téme diskutovali a vzišiel návrh na riešenie, a to
osadenie sklápacieho stĺpika do stredu komunikácie.

Ing. Katarína Bruchatá
prednostka OcÚ

Erika Nemešová
starostka obce

Overovatelia zápisnice:
Ing. Bystrík Hrutka

............................................

Ing. Roman Bruchatý

..........................................

Zapísal: Michal Glos

.............................................

