OBEC

TOPOĽČIANKY

UZNESENIA
(od 275 – po 299 )

Obecného zastupiteľstva v Topoľčiankach č. 16/2021 konaného
dňa 25. 3. 2021 v priestoroch veľkej sály DKS Topoľčianky.

Č. p.: 412/2021

Program:
1) Otvorenie
2) Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa – predkladá
Juraj Mesko – starosta obce
3) Rôzne
4) Návrh na schválenie opakovaného uzatvorenia nájomnej zmluvy – predkladá JUDr.
Ružena Gräffová
5) Zámer na prenájom priestorov CIZS Topoľčianky – predkladá JUDr. Ružena
Gräffová
6) Správa o inventarizácii majetku obce k 31. 12. 2020 – predkladá Ing. Jaroslav
Hrdlovič
7) Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020 – predkladá Mgr.
Martina Pružinská – hlavná kontrolórka obce
8) Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2021 – predkladá JUDr. Ružena Gräffová
9) Dodatok č. 2 k VZN č. 3/2020 – predkladá Ing. Radimír Siklienka, PhD.
10) Prenájom priestorov CIZS Topoľčianky – predkladá JUDr. Ružena Gräffová
11) Žiadosti občanov a organizácií
12) Interpelácie poslancov
13) Záver

UZNESENIE č. 275/2021/16
z 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Topoľčianky
konaného dňa 25. 3. 2021

bod č. 1 programu OZ č. 16
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach na svojom 16. zasadnutí dňa 25. 3. 2021

a) PREROKOVALO:

Návrh Programu OZ

b) SCHVAĽUJE :

Program OZ č. 16 bez pripomienok

Počet poslancov OZ / Prítomnosť/kvórum = 9 /

6

Hlasovanie ( „za / proti / zdržal sa hlasovania“) =

6 / 0 / 0

/4

V Topoľčiankach, dňa 25. 3. 2021

Juraj Mesko
starosta obce

UZNESENIE č. 276/2021/16
zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Topoľčianky,
konaného dňa 25. 3. 2021
___________________________________________________________________________
bod č. 2 programu OZ č. 16 - Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie
zapisovateľa
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach na svojom 16. zasadnutí dňa 25. 3. 2021

a) PREROKOVALO: Návrh na členov návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
b) SCHVAĽUJE : Členov komisie a overovateľov nasledovne:
1. Návrhová komisia :

predseda: Mgr. Gabriel Orlík
členovia: : JUDr. Ružena Gräffová.
Ing. Jaroslav Hrdlovič

2. Overovatelia zápisnice : Mgr. Evka Chrapková, Peter Minár

c) URČUJE: za zapisovateľa zápisnice -

Janku Minárovú

Počet poslancov OZ / Prítomnosť/kvórum = 9 /

6

Hlasovanie ( „za / proti / zdržal sa hlasovania“) =

6 /

/4
0

/

0

V Topoľčiankach, dňa 25. 3. 2021

Juraj Mesko
starosta obce

UZNESENIE č. 277/2021/16
z 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Topoľčianky
konaného dňa 25. 3. 2021

bod č. 3 programu OZ č. 16 - Rôzne.
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach na svojom 16. zasadnutí dňa 25. 3. 2021

a) PREROKOVALO: Vzdanie sa členstva v komisii životného prostredia a
pôdohospodárstva Karla Poštulku, ktorý bol schválený za člena Uznesením OZ č.
50/2018/2 zo dňa 13. 12. 2018

b) BERIE NA VEDOMIE: Vzdanie sa členstva v komisii životného prostredia
a pôdohospodárstva Karla Poštulku, ktorý bol schválený za člena Uznesením OZ č.
50/2018/2 zo dňa 13. 12. 2018

Počet poslancov OZ / Prítomnosť/kvórum = 9 /

6

Hlasovanie ( „za / proti / zdržal sa hlasovania“) = 6 /

/4
0/ 0

V Topoľčiankach, dňa 25. 3. 2021

Juraj Mesko
starosta obce

UZNESENIE č. 278/2021/16
z 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Topoľčianky
konaného dňa 25. 3. 2021

k bodu č. 4 rokovania OZ č. 16 dňa 25. 3. 2021: Návrh na schválenie opakovaného
uzatvorenia nájomnej zmluvy

Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach na svojom 16. zasadnutí dňa 25. 3. 2021

a) PREROKOVALO: Návrh na schválenie opakovaného uzatvorenia nájomnej zmluvy
v nájomnom byte č. 8, SNP 9, Topoľčianky

b) SCHVAĽUJE: opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy pre p. Zoltán Bihary
a manželka pani Ivanka Biharyová, v nájomnom byte č. 1, SNP 9, Topoľčianky, na
obdobie od 01.04.2021 do 31.03.2024.

Počet poslancov OZ / Prítomnosť/kvórum = 9 /

6

/ 4

Hlasovanie ( „za / proti / zdržal sa hlasovania“) =

6

/

0 /

0

V Topoľčiankach, dňa 25. 3. 2021

Juraj Mesko
starosta obce

UZNESENIE č. 279/2021/16
z 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Topoľčianky
konaného dňa 25. 3. 2021

k bodu č. 4 rokovania OZ č. 16 dňa 25. 3. 2021: Návrh na schválenie opakovaného
uzatvorenia nájomnej zmluvy

Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach na svojom 16. zasadnutí dňa 25. 3. 2021

a) PREROKOVALO: Návrh na schválenie opakovaného uzatvorenia nájomnej
zmluvy

b) SCHVAĽUJE: opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy p. Marekovi B.... a p.
Nikolete K...... v nájomnom byte č. 8, SNP 9, Topoľčianky od 01.04.2021 do
31.03.2024.

Počet poslancov OZ / Prítomnosť/kvórum = 9 /

6

/ 4

Hlasovanie ( „za / proti / zdržal sa hlasovania“) =

6

/ 0

/

0

V Topoľčiankach, dňa 25. 3. 2021

Juraj Mesko
starosta obce

UZNESENIE č. 280/2021/16
z 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Topoľčianky
konaného dňa 25. 3. 2021

k bodu č. 5 rokovania OZ č. 16 dňa 25. 3. 2021: prerokovanie zámeru prenajať majetok obce
Topoľčianky z dôvodov osobitného zreteľa podľa § 9a odst. 9 písm. c zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí a to: časť nehnuteľného majetku, kat. územie Topoľčianky zapísaný v LV č.
1552 registra „C“ na parc. č. 764/3 o výmere 1 416 m² a to nová budova CIZS – Topoľčianky
na ul. Hlavnej o výmere 83 m² spoločnosti MARMED, s. r. o. so sídlom 951 95 Obyce 571,
IČO: 45244511 za účelom prevádzkovania Ambulancie praktického lekára

Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach na svojom 16. zasadnutí dňa 25. 3. 2021
a) PREROKOVALO: zámer prenajať majetok obce Topoľčianky z dôvodov osobitného
zreteľa podľa § 9a odst. 9 písm. c zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a to: časť
nehnuteľného majetku, kat. územie Topoľčianky zapísaný v LV č. 1552 registra „C“
na parc. č. 764/3 o výmere 1 416 m² a to nová budova CIZS – Topoľčianky na ul.
Hlavnej o výmere 83 m² spoločnosti MARMED, s. r. o. so sídlom 951 95 Obyce 571,
IČO: 45244511 za účelom prevádzkovania Ambulancie praktického lekára
b) SCHVAĽUJE: zámer prenajať majetok obce Topoľčianky z dôvodov osobitného
zreteľa podľa § 9a odst. 9 písm. c zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a to: časť
nehnuteľného majetku, kat. územie Topoľčianky zapísaný v LV č. 1552 registra „C“
na parc. č. 764/3 o výmere 1 416 m² a to nová budova CIZS – Topoľčianky na ul.
Hlavnej o výmere 83 m² spoločnosti MARMED, s. r. o. so sídlom 951 95 Obyce 571,
IČO: 45244511 za účelom prevádzkovania Ambulancie praktického lekára
Počet poslancov OZ / Prítomnosť/kvórum = 9 /

6

/6

Hlasovanie ( „za / proti / zdržal sa hlasovania“) =

6

/

0

/

0

V Topoľčiankach, dňa 25. 3. 2021
Juraj Mesko
starosta obce

UZNESENIE č. 281/2021/16
z 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Topoľčianky
konaného dňa 25. 3. 2021
k bodu č. 5 rokovania OZ č. 16 dňa 25. 3. 2021: prerokovanie zámeru prenajať majetok obce
Topoľčianky z dôvodov osobitného zreteľa podľa § 9a odst. 9 písm. c zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí a to: časť nehnuteľného majetku, kat. územie Topoľčianky zapísaný v LV č.
1552 registra „C“ na parc. č. 764/3 o výmere 1 416 m² a to nová budova CIZS – Topoľčianky
na ul. Hlavnej o výmere 83,5 m² spoločnosti MEDOST, s.r.o. so sídlom Parková 12,
Topoľčianky, IČO: 44927746 za účelom prevádzkovania Ambulancie praktického lekára

Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach na svojom 16. zasadnutí dňa 25. 3. 2021

a) PREROKOVALO: zámeru prenajať majetok obce Topoľčianky z dôvodov osobitného
zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a to: časť
nehnuteľného majetku, kat. územie Topoľčianky zapísaný v LV č. 1552 registra „C“
na parc. č. 764/3 o výmere 1 416 m² a to nová budova CIZS – Topoľčianky na ul.
Hlavnej o výmere 83,5 m² spoločnosti MEDOST, s.r.o. so sídlom Parková 12,
Topoľčianky, IČO: 44927746 za účelom prevádzkovania Ambulancie praktického
lekára

b) SCHVAĽUJE: prerokovanie zámeru prenajať majetok obce Topoľčianky z dôvodov
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
a to: časť nehnuteľného majetku, kat. územie Topoľčianky zapísaný v LV č. 1552
registra „C“ na parc. č. 764/3 o výmere 1 416 m² a to nová budova CIZS –
Topoľčianky na ul. Hlavnej o výmere 83,5 m² spoločnosti MEDOST, s.r.o. so sídlom
Parková 12, Topoľčianky, IČO: 44927746 za účelom prevádzkovania Ambulancie
praktického lekára

Počet poslancov OZ / Prítomnosť/kvórum = 9 /
Hlasovanie ( „za / proti / zdržal sa hlasovania“) =

6

/6
6 /

0 / 0

V Topoľčiankach, dňa 25. 3. 2021
Juraj Mesko
starosta obce

UZNESENIE č. 282/2021/16
z 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Topoľčianky
konaného dňa 25. 3. 2021

k bodu č. 5 rokovania OZ č. 16 dňa 25. 3. 2021: prerokovanie zámeru prenajať majetok obce
Topoľčianky z dôvodov osobitného zreteľa podľa § 9a odst. 9 písm. c zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí a to: časť nehnuteľného majetku, kat. územie Topoľčianky zapísaný v LV č.
1552 registra „C“ na parc. č. 764/3 o výmere 1 416 m² a to nová budova CIZS – Topoľčianky
na ul. Hlavnej o výmere 82,5 m² spoločnosti ZDRAVIE 4U, s. r. o. so sídlom Dlhá 15, 953
01 Zlaté Moravce, IČO: 35965096 za účelom prevádzkovania pediatrickej ambulancie.

Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach na svojom 16. zasadnutí dňa 25. 3. 2021
a) PREROKOVALO: zámer prenajať majetok obce Topoľčianky z dôvodov osobitného
zreteľa podľa § 9a odst. 9 písm. c zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a to: časť
nehnuteľného majetku, kat. územie Topoľčianky zapísaný v LV č. 1552 registra „C“
na parc. č. 764/3 o výmere 1 416 m² a to nová budova CIZS – Topoľčianky na ul.
Hlavnej o výmere 82,5 m² spoločnosti ZDRAVIE 4U, s. r. o. so sídlom Dlhá 15, 953
01 Zlaté Moravce, IČO: 35 965 096 za účelom prevádzkovania pediatrickej
ambulancie.

b)

SCHVAĽUJE: zámer prenajať majetok obce Topoľčianky z dôvodov osobitného
zreteľa podľa § 9a odst. 9 písm. c zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a to: časť
nehnuteľného majetku, kat. územie Topoľčianky zapísaný v LV č. 1552 registra „C“
na parc. č. 764/3 o výmere 1 416 m² a to nová budova CIZS – Topoľčianky na ul.
Hlavnej o výmere 82,5 m² spoločnosti ZDRAVIE 4U, s. r. o. so sídlom Dlhá 15, 953
01 Zlaté Moravce, IČO: 35 965 096 za účelom prevádzkovania pediatrickej
ambulancie.

Počet poslancov OZ / Prítomnosť/kvórum = 9 / 6

/6

Hlasovanie ( „za / proti / zdržal sa hlasovania“) = 6 / 0 / 0

V Topoľčiankach, dňa 25. 3. 2021

Juraj Mesko
starosta obce

UZNESENIE č. 283/2021/16
z 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Topoľčianky
konaného dňa 25. 3. 2021

bod č.5 programu OZ č. 16 – prerokovanie zámeru prenajať majetok obce Topoľčianky
z dôvodov osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí a to: časť nehnuteľného majetku, kat. územie Topoľčianky zapísaný
v LV č. 1552 registra „C“ na parc. č. 764/3 o výmere 1 416 m² a to nová budova CIZS –
Topoľčianky na ul. Hlavnej o výmere 82,5 m² spoločnosti Bons offices, s. r. o. so
sídlom 953 01 Zlaté Moravce, Hollého 918/15, IČO: 36559148 za účelom
prevádzkovania gynekologickej ambulancie.
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach na svojom 16. zasadnutí dňa 25. 3. 2021
a) PREROKOVALO: zámer prenajať majetok obce Topoľčianky z dôvodov osobitného
zreteľa podľa § 9a odst. 9 písm. c zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a to: časť
nehnuteľného majetku, kat. územie Topoľčianky zapísaný v LV č. 1552 registra „C“
na parc. č. 764/3 o výmere 1 416 m² a to nová budova CIZS – Topoľčianky na ul.
Hlavnej o výmere 82,5 m² spoločnosti Bons offices, s. r. o. so sídlom 953 01 Zlaté
Moravce, Hollého 918/15, IČO: 36559148 za účelom prevádzkovania gynekologickej
ambulancie.
b) SCHVAĽUJE : zámer prenajať majetok obce Topoľčianky z dôvodov osobitného
zreteľa podľa § 9a odst. 9 písm. c zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a to: časť
nehnuteľného majetku, kat. územie Topoľčianky zapísaný v LV č. 1552 registra „C“
na parc. č. 764/3 o výmere 1 416 m² a to nová budova CIZS – Topoľčianky na ul.
Hlavnej o výmere 82,5 m² spoločnosti Bons offices, s. r. o. so sídlom 953 01 Zlaté
Moravce, Hollého 918/15, IČO: 36559148 za účelom prevádzkovania gynekologickej
ambulancie.
Počet poslancov OZ / Prítomnosť/kvórum = 9 /
Hlasovanie ( „za / proti / zdržal sa hlasovania“) =

V Topoľčiankach 25. 3. 2021

6

/6

6 /

0

/

0

Juraj Mesko
starosta obce

UZNESENIE č. 284/2021/16
z 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Topoľčianky
konaného dňa 25. 3. 2021

bod č.5 programu OZ č. 16 – prerokovanie zámeru prenajať majetok obce Topoľčianky
z dôvodov osobitného zreteľa podľa § 9a odst. 9 písm. c zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí a to: časť nehnuteľného majetku, kat. územie Topoľčianky zapísaný
v LV č. 1552 registra „C“ na parc. č. 764/3 o výmere 1 416 m² a to nová budova CIZS –
Topoľčianky na ul. Hlavnej o výmere 62,00 m² MUDr. Ivanovi Belicovi, trvale bytom
953 01 Zlaté Moravce, Kalinčiakova 6, IČO: 34 037 357 za účelom prevádzkovania
Ambulancie odborného stomatológa.
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach na svojom 16. zasadnutí dňa 25. 3. 2021
a) PREROKOVALO: zámer prenajať majetok obce Topoľčianky z dôvodov osobitného
zreteľa podľa § 9a odst. 9 písm. c zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a to: časť
nehnuteľného majetku, kat. územie Topoľčianky zapísaný v LV č. 1552 registra „C“
na parc. č. 764/3 o výmere 1 416 m² a to nová budova CIZS – Topoľčianky na ul.
Hlavnej o výmere 62 m² MUDr. Ivanovi Belicovi, trvale bytom 953 01 Zlaté
Moravce, Kalinčiakova 6, IČO: 34 037 357 za účelom prevádzkovania Ambulancie
odborného stomatológa.
b) SCHVAĽUJE : zámer prenajať majetok obce Topoľčianky z dôvodov osobitného
zreteľa podľa § 9a odst. 9 písm. c zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a to: časť
nehnuteľného majetku, kat. územie Topoľčianky zapísaný v LV č. 1552 registra „C“
na parc. č. 764/3 o výmere 1 416 m² a to nová budova CIZS – Topoľčianky na ul.
Hlavnej o výmere 62,00 m² MUDR. Ivanovi Belicovi, trvale bytom 953 01 Zlaté
Moravce, Kalinčiakova 6, IČO: 34 037 357 za účelom prevádzkovania Ambulancie
odborného stomatológa
Počet poslancov OZ / Prítomnosť/kvórum = 9 /

6

Hlasovanie ( „za / proti / zdržal sa hlasovania“) =

6 /

/6
0

/

0

V Topoľčiankach 25. 3. 2021
Juraj Mesko
starosta obce

UZNESENIE č. 285/2021/16
z 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Topoľčianky
konaného dňa 25.03.2021

bod č. 6 programu OZ č. 16 – Správa o inventarizácii majetku obce k 31.12.2020
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach na svojom 16. zasadnutí dňa 25. 3. 2021
a) PREROKOVALO: Správu o inventarizácii majetku obce k 31. 12. 2020

b) BERIE NA VEDOMIE: Správu o inventarizácii majetku obce k 31. 12. 2020

Počet poslancov OZ / Prítomnosť/kvórum = 9 /

6 /4

Hlasovanie ( „za / proti / zdržal sa hlasovania“) =

6 /

0 /

0

V Topoľčiankach 25. 3. 2021

Juraj Mesko
starosta obce

UZNESENIE č. 286/2021/16
z 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Topoľčianky
konaného dňa 25. 3. 2021
bod č. 7 programu OZ č. 16 – Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach na svojom 16. zasadnutí dňa 25. 3. 2021

a) PREROKOVALO: Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020

b) BERIE NA VEDOMIE: Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok
2020

Počet poslancov OZ / Prítomnosť/kvórum = 9 /

6 /4

Hlasovanie ( „za / proti / zdržal sa hlasovania“) =

6

/

0

/ 0

V Topoľčiankach 25. 3. 2021

Juraj Mesko
starosta obce

UZNESENIE 287/2021/16
z 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Topoľčianky
konaného dňa 25. 3. 2021

bod č. 8 programu OZ č. 16 – Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2021

Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach na svojom 16. zasadnutí dňa 25. 3. 2021

a) PREROKOVALO: Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2021

b) SCHVAĽUJE:

Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2021o cenách nájmu nebytových

priestorov a o cenách nájmu za dočasné užívania pozemkov vo vlastníctve obce
Topoľčianky

Počet poslancov OZ / Prítomnosť/kvórum = 9 /

6

/4

Hlasovanie ( „za / proti / zdržal sa hlasovania“) =

6

/

0

/ 0

V Topoľčiankach 25. 3. 2021

Juraj Mesko
starosta obce

UZNESENIE č. 288/2021/16
z 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Topoľčianky
konaného dňa 25. 3. 2021
___________________________________________________________________________
bod č. 9 programu OZ č. 16 – Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 3/2020
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach na svojom 16. zasadnutí dňa 25. 3. 2021
a) PREROKOVALO: Dodatok č. 2 k VZN č. 3/2020

b) SCHVAĽUJE: Dodatok č. 2 k VZN č. 3/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Topoľčianky

Počet poslancov OZ / Prítomnosť/kvórum = 9 /
Hlasovanie ( „za / proti / zdržal sa hlasovania“) =

6 /4
6 / 0

/ 0

V Topoľčiankach, dňa 25. 3. 2021

Juraj Mesko
starosta obce

UZNESENIE č. 289/2021/16
z 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Topoľčianky
konaného dňa 25. 3. 2021
_________________________________________________________________________
k 10. bodu rokovania OZ č. 16 dňa 25. 3. 2021 – Prenájom majetku obce Topoľčianky
z dôvodov osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí a to: časť nehnuteľného majetku, kat. územie Topoľčianky, zapísaný v LV č. 1552
registra „C“ na parc. č. 764/3 o výmere 1 416 m² a to nová budova CIZS – Topoľčianky na ul.
Hlavnej o výmere 83 m² spoločnosti MARMED, s. r. o. so sídlom 951 95 Obyce 571, IČO:
45 244 511 za účelom prevádzkovania Ambulancie praktického lekára
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach na svojom 16. zasadnutí dňa 25. 3. 2021
a) PREROKOVALO: – Prenájom majetku obce Topoľčianky z dôvodov osobitného
zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a to: časť
nehnuteľného majetku, kat. územie Topoľčianky, zapísaný v LV č. 1552 registra
„C“ na parc. č. 764/3 o výmere 1 416 m² a to nová budova CIZS – Topoľčianky na
ul. Hlavnej o výmere 83 m² spoločnosti MARMED, s. r. o. so sídlom 951 95 Obyce
571, IČO: 45 244 511 za účelom prevádzkovania Ambulancie praktického lekára
b) SCHVAĽUJE: prenájom majetku obce Topoľčianky z dôvodov osobitného zreteľa
podľa § 9a ods. 9 písm. c zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a to: časť
nehnuteľného majetku, kat. územie Topoľčianky, zapísaný v LV č. 1552 registra
„C“ na parc. č. 764/3 o výmere 1 416 m² a to nová budova CIZS – Topoľčianky na
ul. Hlavnej o výmere 83 m² spoločnosti MARMED, s. r. o. so sídlom 951 95 Obyce
571, IČO: 45 244 511 za účelom prevádzkovania Ambulancie praktického lekára.
Doba nájmu je od 01.05.2021 do 30.04.2026.
Počet poslancov OZ / Prítomnosť/kvórum = 9 /
Hlasovanie ( „za / proti / zdržal sa hlasovania“) =

6

/6

6 /

0

/ 0

V Topoľčiankach, dňa 25. 3. 2021

Juraj Mesko
starosta obce

UZNESENIE č. 290/2021/16
zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Topoľčianky
konaného dňa 25. 3. 2021

bod č. 10

programu OZ č. 16 dňa 25. 3. 2021 – Prenájom majetku obce Topoľčianky

z dôvodov osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí a to: časť nehnuteľného majetku, kat. územie Topoľčianky, zapísaný v LV č. 1552
registra „C“ na parc. č. 764/3 o výmere 1 416 m² a to nová budova CIZS – Topoľčianky na ul.
Hlavnej o výmere 83,5 m² spoločnosti MEDOST, s. r. o. so sídlom Parková 12, 951 93
Topoľčianky, IČO: 44 927 746 za účelom prevádzkovania Ambulancie praktického lekára.
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach na svojom 16. zasadnutí dňa 25. 3. 2021
a) PREROKOVALO: Prenájom majetku obce Topoľčianky z dôvodov osobitného
zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a to: časť
nehnuteľného majetku, kat. územie Topoľčianky, zapísaný v LV č. 1552 registra „C“
na parc. č. 764/3 o výmere 1 416 m² a to nová budova CIZS – Topoľčianky na ul.
Hlavnej o výmere 83,5 m² spoločnosti MEDOST, s. r. o. so sídlom Parková 12, 951
93 Topoľčianky, IČO: 44 927 746 za účelom prevádzkovania Ambulancie praktického
lekára
b) SCHVAĽUJE: Prenájom majetku obce Topoľčianky z dôvodov osobitného zreteľa
podľa § 9a ods. 9 písm. c zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a to: časť
nehnuteľného majetku, kat. územie Topoľčianky, zapísaný v LV č. 1552 registra „C“
na parc. č. 764/3 o výmere 1 416 m² a to nová budova CIZS – Topoľčianky na ul.
Hlavnej o výmere 83,5 m² spoločnosti MEDOST, s. r. o. so sídlom Parková 12, 951
93 Topoľčianky, IČO: 44 927 746 za účelom prevádzkovania Ambulancie praktického
lekára. Doba nájmu je od 01.05.2021 do 30.04.2026.

Počet poslancov OZ / Prítomnosť/kvórum = 9 /

6

Hlasovanie ( „za / proti / zdržal sa hlasovania“) = 6

/6
/ 0

/

0

V Topoľčiankach 25. 3. 2021
Juraj Mesko
starosta obce

UZNESENIE č. 291/2021/16
Zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Topoľčianky
konaného dňa 25. 3. 2021

bod č. 10 programu OZ č. 16 – Prenájom majetku obce Topoľčianky z dôvodov osobitného
zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a to: časť
nehnuteľného majetku, kat. územie Topoľčianky, zapísaný v LV č. 1552 registra „C“ na parc.
č. 764/3 o výmere 1 416 m² a to nová budova CIZS – Topoľčianky na ul. Hlavnej o výmere
82,5 m² spoločnosti ZDRAVIE 4U, s. r. o. so sídlom Dlhá 15, 953 01 Zlaté Moravce, IČO:
35 965 096 za účelom prevádzkovania pediatrickej ambulancie.
a) PREROKOVALO: - Prenájom majetku obce Topoľčianky z dôvodov osobitného
zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a to: časť
nehnuteľného majetku, kat. územie Topoľčianky, zapísaný v LV č. 1552 registra „C“
na parc. č. 764/3 o výmere 1 416 m² a to nová budova CIZS – Topoľčianky na ul.
Hlavnej o výmere 82,5 m² spoločnosti ZDRAVIE 4U, s. r. o. so sídlom Dlhá 15, 953
01 Zlaté Moravce, IČO: 35 965 096 za účelom prevádzkovania pediatrickej
ambulancie.

b) SCHVAĽUJE: Prenájom majetku obce Topoľčianky z dôvodov osobitného zreteľa
podľa § 9a ods. 9 písm. c zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a to: časť
nehnuteľného majetku, kat. územie Topoľčianky, zapísaný v LV č. 1552 registra „C“
na parc. č. 764/3 o výmere 1 416 m² a to nová budova CIZS – Topoľčianky na ul.
Hlavnej o výmere 82,5 m² spoločnosti ZDRAVIE 4U, s. r. o. so sídlom Dlhá 15, 953
01 Zlaté Moravce, IČO: 35 965 096 za účelom prevádzkovania pediatrickej
ambulancie. Doba nájmu je od 01.05.2021 do 30.04.2026.

Počet poslancov OZ / Prítomnosť/kvórum = 9 /
Hlasovanie ( „za / proti / zdržal sa hlasovania“) =

6

/6
6 /

0 /

0

V Topoľčiankach 25. 3. 2021

Juraj Mesko
starosta obce

UZNESENIE č. 292/2021/16
z 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Topoľčianky
konaného dňa 25. 3. 2021
k bodu č. 10. rokovania OZ č. 16: Prenájom majetku obce Topoľčianky z dôvodov
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a to: časť
nehnuteľného majetku, kat. územie Topoľčianky, zapísaný v LV č. 1552 registra „C“ na parc.
č. 764/3 o výmere 1 416 m² a to nová budova CIZS – Topoľčianky na ul. Hlavnej o výmere
82,5 m² spoločnosti Bons offices, s. r. o. so sídlom Hollého 918/15, 953 01 Zlaté Moravce,
IČO: 36 559 148 za účelom prevádzkovania gynekologickej ambulancie.
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach na svojom 16. zasadnutí dňa 25. 3. 2021
a) PREROKOVALO: Prenájom majetku obce Topoľčianky z dôvodov osobitného
zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a to: časť
nehnuteľného majetku, kat. územie Topoľčianky, zapísaný v LV č. 1552 registra „C“
na parc. č. 764/3 o výmere 1 416 m² a to nová budova CIZS – Topoľčianky na ul.
Hlavnej o výmere 82,5 m² spoločnosti Bons offices, s. r. o. so sídlom Hollého 918/15,
953 01 Zlaté Moravce, IČO: 36 559 148 za účelom prevádzkovania gynekologickej
ambulancie.
b) SCHVAĽUJE: Prenájom majetku obce Topoľčianky z dôvodov osobitného zreteľa
podľa § 9a ods. 9 písm. c zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a to: časť
nehnuteľného majetku, kat. územie Topoľčianky, zapísaný v LV č. 1552 registra „C“
na parc. č. 764/3 o výmere 1 416 m² a to nová budova CIZS – Topoľčianky na ul.
Hlavnej o výmere 82,5 m² spoločnosti Bons offices, s. r. o. so sídlom Hollého 918/15,
953 01 Zlaté Moravce, IČO: 36 559 148 za účelom prevádzkovania gynekologickej
ambulancie. Doba nájmu je od 01.05.2021 do 30.04.2026.

Počet poslancov OZ / Prítomnosť/kvórum = 9 /

6

/6

Hlasovanie ( „za / proti / zdržal sa hlasovania“) =

6

/ 0

/ 0

V Topoľčiankach, 25. 3. 2021

Juraj Mesko
starosta obce

UZNESENIE č. 293/2021/16
zo 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Topoľčianky
konaného dňa 25. 3. 2021
___________________________________________________________________________
k bodu č. 10. rokovania OZ č. 16: Prenájom majetku obce Topoľčianky z dôvodov
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a to: časť
nehnuteľného majetku, kat. územie Topoľčianky, zapísaný v LV č. 1552 registra „C“ na parc.
č. 764/3 o výmere 1 416 m² a to nová budova CIZS – Topoľčianky na ul. Hlavnej o výmere
62,00 m² MUDr. Ivanovi Belicovi, trvale bytom 953 01 Zlaté Moravce, Kalinčiakova 6,
IČO: 34 037 357 za účelom prevádzkovania Ambulancie odborného stomatológa.
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach na svojom 16. zasadnutí dňa 25. 3. 2021
a) PREROKOVALO: Prenájom majetku obce Topoľčianky z dôvodov osobitného
zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a to: časť
nehnuteľného majetku, kat. územie Topoľčianky, zapísaný v LV č. 1552 registra „C“
na parc. č. 764/3 o výmere 1 416 m² a to nová budova CIZS – Topoľčianky na ul.
Hlavnej o výmere 62,00 m² MUDr. Ivanovi Belicovi, trvale bytom 953 01 Zlaté
Moravce, Kalinčiakova 6, IČO: 34 037 357 za účelom prevádzkovania Ambulancie
odborného stomatológa.
b) SCHVAĽUJE: Prenájom majetku obce Topoľčianky z dôvodov osobitného zreteľa
podľa § 9a ods. 9 písm. c zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a to: časť
nehnuteľného majetku, kat. územie Topoľčianky, zapísaný v LV č. 1552 registra „C“
na parc. č. 764/3 o výmere 1 416 m² a to nová budova CIZS – Topoľčianky na ul.
Hlavnej o výmere 62,00 m² MUDr. Ivanovi Belicovi, trvale bytom 953 01 Zlaté
Moravce, Kalinčiakova 6, IČO: 34 037 357 za účelom prevádzkovania Ambulancie
odborného stomatológa. Doba nájmu je od 01.05.2021 do 30.04.2026.

Počet poslancov OZ / Prítomnosť/kvórum = 9 /

6

/6

Hlasovanie ( „za / proti / zdržal sa hlasovania“) =

6

/

0 /

0

V Topoľčiankach 25. 3. 2021

Juraj Mesko
starosta obce

UZNESENIE č. 294/2021/16
z 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Topoľčianky
konaného dňa 25. 3. 2021
k 11. bodu rokovania OZ č. 16 dňa 25. 3. 2021: Žiadosti občanov a organizácií
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach na svojom 16. zasadnutí dňa 25. 3. 2021
a) PREROKOVALO: Žiadosť o Odvolanie, /nesúhlas/ voči rozhodnutiu zasadnutiu
OZ – Žiadosť o zväčšenie a opravu parkovacieho miesta na dve firemné autá pred
sídlom Fantasy Studio s.r.o., Františka Grečnára, Fantasy Studio, s.r.o., Hlavná
236/11, 951 93 Topoľčianky

b) NESCHVAĽUJE: Žiadosť Františka Grečnára, Fantasy Studio, s.r.o., Hlavná
236/11, 951 93 Topoľčianky o odvolanie, /nesúhlas/ voči rozhodnutiu zasadnutiu
OZ – Žiadosť o zväčšenie a opravu parkovacieho miesta na dve firemné autá pred
sídlom Fantasy Studio s.r.o.

Počet poslancov OZ / Prítomnosť/kvórum = 9 /
Hlasovanie ( „za / proti / zdržal sa hlasovania“) = 6

6 /4
/

0 /

0

V Topoľčiankach 25. 3. 2021

Juraj Mesko
starosta obce

UZNESENIE č. 295/2021/16
z 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Topoľčianky
konaného dňa 25. 3. 2021
k 11. bodu rokovania OZ č. 16 dňa 25. 3. 2021: Žiadosti občanov a organizácií
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach na svojom 16. zasadnutí dňa 25. 3. 2021
a) PREROKOVALO : Žiadosť Andrey Petrovičovej, Pažiťská 927/7, 951 93
Topoľčianky o odkúpenie obecného pozemku parcela registra „C“, parcela č. 777/30
o výmere 39 m², k. ú. Topoľčianky, zapísaný na LV č. 2308 OU Zlaté Moravce

b) BERIE NA VEDOMIE: Správu komisie výstavby, územného plánovania pri OZ
Topoľčianky - súhlas s odpredajom.

c) SCHVAĽUJE:: žiadosť Andrey P........, 951 93 Topoľčianky, o odkúpenia
obecného pozemku parcela registra „C“, parcela č. 777/30 o výmere 39 m², k. ú.
Topoľčianky, zapísaný na LV č. 2308 OU Zlaté Moravce a to podľa § 9a odst. 8
písm.e, zákona č. 138/1991 zb. Zákona o majetku obcí.

Počet poslancov OZ / Prítomnosť/kvórum = 9 /

6

/6

Hlasovanie ( „za / proti / zdržal sa hlasovania“) =

6

/

0 /

0

V Topoľčiankach, dňa 25. 3. 2021

Juraj Mesko
starosta obce

UZNESENIE č.296/2021/16
z 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Topoľčianky
konaného dňa 25. 3. 2021
k 11. bodu rokovania OZ č. 16 dňa 25. 3. 2021: Žiadosti občanov a organizácií
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach na svojom 16. zasadnutí dňa 25. 3. 2021
a) PREROKOVALO : Zámer odpredať majetok obce Topoľčianky z dôvodov
osobitného zreteľa podľa § 9a, ods. 8 písm. e zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
a to časť nehnuteľného majetku, k. ú. Topoľčianky, zapísaný v LV č. 2308 registra
„E“ parc. č. 778 druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere
3 686 m² na ul. Hlavnej o výmere 22 m² pre žiadateľa Peter B., Náb. arm. gen. L.
Svobodu..., 811 02 Bratislava

b) SCHVAĽUJE: Odpredaj majetku obce Topoľčianky z dôvodov osobitného zreteľa
podľa § 9a, ods. 8 písm. e zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a to časť
nehnuteľného majetku, k. ú. Topoľčianky, zapísaný v LV č. 2308 registra „E“ parc.
č. 778 druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 3 686 m² na
ul. Hlavnej o výmere 22 m² pre žiadateľa: Peter B...., Náb. arm. gen. L. Svobodu ,
811 02 Bratislava , za cenu 10 Eur/ m2.
Dôvodom osobitného zreteľa je:
- pozemok je súčasťou dvora rodinného domu na ktorom sa nachádzajú prípojky
inžinierskych sietí.
- žiadateľ uvedenú skutočnosť zistil, až po kúpe uvedeného rodinného domu

Počet poslancov OZ / Prítomnosť/kvórum = 9 /
Hlasovanie ( „za / proti / zdržal sa hlasovania“) =

6

/6

6 / 0

/

0

V Topoľčiankach, dňa 25. 3. 2021

Juraj Mesko
starosta obce

UZNESENIE č. 297/2021/16
z 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Topoľčianky
konaného dňa 25. 3. 2021
k 16. bodu rokovania OZ dňa 25. 3. 2021: Žiadosti občanov a organizácií
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach na svojom 16. zasadnutí dňa 25. 3. 2021
a) PREROKOVALO : Žiadosť Občianskeho združenia PARK TOPOĽČIANKY,
Parková 11, 951 93 Topoľčianky o prenájom časti pozemku vo vlastníctve obce na
parcele 339/4 so zámerom umiestnenia záhradného domčeka na skladovanie
stanovej konštrukcie, rekvizít a vonkajšieho nábytku používaných na kultúrnych
podujatiach.
b) NESCHVAĽUJE: Žiadosť Občianskeho združenia PARK TOPOĽČIANKY,
Parková 11, 951 93 Topoľčianky o prenájom časti pozemku vo vlastníctve obce na
parcele 339/4 so zámerom umiestnenia záhradného domčeka na skladovanie
stanovej konštrukcie, rekvizít a vonkajšieho nábytku používaných na kultúrnych
podujatiach.

Počet poslancov OZ / Prítomnosť/kvórum = 9 /

6

/4

Hlasovanie ( „za / proti / zdržal sa hlasovania“) =

5

/

0 /

1
Mgr. G. Orlík

V Topoľčiankach, dňa 25. 3. 2021

Juraj Mesko
starosta obce

UZNESENIE č. 298/2021/16
z 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Topoľčianky
konaného dňa 25. 3. 2021
k 11. bodu rokovania OZ dňa 25. 3. 2021: Žiadosti občanov a organizácií
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach na svojom 16. zasadnutí dňa 25. 3. 2021
a) PREROKOVALO : Žiadosť LM servis sk, s. r. o., Hlavná 79, 951 93 Topoľčianky
o rozšírenie parkoviska a nabíjacej stanice pre elektromobily pred nehnuteľnosťou
na Hlavnej ulici 178/127. Predmetná nehnuteľnosť bude využívaná ako
prevádzková budova a žiadatelia chcú s povolením obce parkovisko rozšíriť na
vlastné náklady

b) NESCHVAĽUJE : Žiadosť LM servis sk, s. r. o., Hlavná 79, 951 93 Topoľčianky
o rozšírenie parkoviska a nabíjacej stanice pre elektromobily pred nehnuteľnosťou
na Hlavnej ulici 178/127. Predmetná nehnuteľnosť bude využívaná ako
prevádzková budova.

Počet poslancov OZ / Prítomnosť/kvórum = 9 /

6 /4

Hlasovanie ( „za / proti / zdržal sa hlasovania“) =

6

/

0 /

0

V Topoľčiankach, dňa 25. 3. 2021

Juraj Mesko
starosta obce

UZNESENIE č. 299/2021/16
z 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Topoľčianky
konaného dňa 25. 3. 2021
k 11. bodu rokovania OZ č. 16 dňa 25. 3. 2021: Žiadosti občanov a organizácií
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach na svojom 16. zasadnutí dňa 25. 3. 2021
a) PREROKOVALO : Žiadosť ŠK Topoľčianky Športový klub Topoľčianky, Hlavná
202/79, 951 93 Topoľčianky, IČO: 42366585, DIČ: 2120222533 o prenájom
telocvične v areáli Tatran Šport, s. r. o. Topoľčianky, Športová 17.
b) SCHVAĽUJE: Nájomcovi TATRAN ŠPORT s.r.o. Topoľčianky , Športová
1067/17, 951 93 Topoľčianky, uzatvoriť podnájomnú zmluvu na prenájom
telocvične, so Športovým klubom Topoľčianky, Hlavná 202/79 951 93 Topoľčianky
a to na dobu neurčitú od 01.04.2021, za účelom realizovania športových aktivít.

Počet poslancov OZ / Prítomnosť/kvórum = 9 /

6

/6

Hlasovanie ( „za / proti / zdržal sa hlasovania“) =

6

/

0 /

0

V Topoľčiankach, dňa 25. 3. 2021

Juraj Mesko
starosta obce

Z bodu č. 12. Interpelácie poslancov a č. 13 Záver rokovania OZ č. 16 zo dňa 25. 3. 2021.
2020 - nevyplynulo žiadne uznesenie
starosta obce: poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí OZ a rokovanie ukončil.

V Topoľčiankach, dňa 25. 3. 2021

Juraj Mesko
starosta obce

