OBEC

TOPOĽČIANKY

Z á p i s n i c a č. 18/2021
z osemnásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Topoľčiankach konaného dňa
12. augusta 2021 v priestoroch DKS Topoľčianky

Č. p.: 998/2021
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Prítomní : Podľa prezenčnej listiny
Program:

POZVÁNKA
V súlade s §12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a §5 Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Topoľčiankach
zvolávam
18. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Topoľčiankach, ktoré sa uskutoční dňa
12. augusta 2021 (štvrtok ) o 1700 hod. v strednej sále Domu kultúry a služieb obce
Topoľčianky
Program:
1) Otvorenie
2) Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa – predkladá
Juraj Mesko – starosta obce
3) Rôzne
4) Voľba zástupcov Obce Topoľčianky do Rady školy ZŠ a MŠ - predkladá Mgr.
Chrapková Eva
5) Návrh VZN č.3/2021 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka vo
výške nákladov na nákup potravín, o výške príspevku na úhradu režijných nákladov na
čiastočnú úhradu nákladov a o podmienkach úhrady v školskej jedálni – predkladá
Mgr. Chrapková Eva
6) Konsolidovaná výročná správa za rok 2020 a správa nezávislého audítora z auditu
konsolidovanej účtovnej závierky – predkladá starosta Juraj Mesko
7) Monitorovacia správa programového rozpočtu k 30.6.2021 - predkladá Jaroslav
Hrdlovič
8) Úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 5 /2021 - predkladá Jaroslav Hrdlovič
9) Návrh na jednoduché pozemkové úpravy v zmysle Územného plánu obce - predkladá
Juraj Mesko – starosta obce
10) Žiadosti občanov a organizácií
11) Interpelácie poslancov
12) Záver
Juraj Mesko v.r.
starosta obce
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K bodu č. 1.)
Starosta obce privítal na zasadnutí OZ poslancov a všetkých prítomných.
Poslanci sú prítomní v počte 6, p. Minár, JUDr. Gräffová a Mgr. Orlík sú ospravedlnení.
OZ je uznášaniaschopné.
Program bol vyvesený na tabuli oznamov pri OcÚ a taktiež na webovej stránke obce.
Zasadnutie sa nahráva na diktafón.

Uznesenie č. 321/2021/18
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach
a) Prerokovalo: Návrh Programu OZ
b) Schvaľuje: Program OZ č. 18 bez pripomienok
Hlasovanie:
Za: 6 (Švec, Siklienka, Chrapková, Hrdlovič, Orolín, Partl)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 2.)
Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa
Juraj Mesko
Uznesenie č. 322/2021/18
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach
a) Prerokovalo: Návrh na členov návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
b) Schvaľuje: Členov komisie a overovateľov zápisnice nasledovne:
1. Návrhová komisia :

- predseda: Mgr. Eva Chrapková
- členovia: Jaroslav Švec, Ing. Jaroslav Hrdlovič
2. Overovatelia zápisnice : - Ing. Radimír Siklienka PhD., Jaroslav Orolín
c) Určuje: za zapisovateľa zápisnice - Janu Minárovú

Hlasovanie:
Za: 6 (Švec, Siklienka, Chrapková, Hrdlovič, Orolín, Partl)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 3.)
Rôzne

3

K bodu č. 4.)
Voľba zástupcov Obce Topoľčianky do Rady školy ZŠ a MŠ
Mgr. Chrapková
Rada školy pracuje pre ZŠ a MŠ ako poradný orgán, členom skončil mandát a treba delegovať
nových členov z radu poslancov
Uznesenie č. 323/2021/18
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach
a) Prerokovalo: návrh poslankyne Mgr. Evy Chrapkovej
b) Odvoláva: Z rady školy pri ZŠ ul. Litoměřická Mgr. Eva Chrapková, Jaroslav
Švec, Peter Minár, Jozef Schön,
c) Schvaľuje: Za členov rady školy pri ZŠ ul. Litoměřická :
Mgr. Eva Chrapková, Jaroslav Švec, Peter Minár, Jozef Schön

Hlasovanie:
Za: 6 (Švec, Siklienka, Chrapková, Hrdlovič, Orolín, Partl)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 324/2021/18
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach
a) Prerokovalo: návrh poslankyne Mgr. Evy Chrapkovej
b) Odvoláva: členov rady školy pri MŠ SNP: Ing. Radimír Siklienka PhD,
p.Emil Partl
a člena rady školy pri MŠ ul. Cintorínska p. Jaroslava
Orolína
c)Schvaľuje: Za členov rady školy pri MŠ SNP: Ing. Radimír Siklienka PhD,
p. Emil Partl
Za člena rady školy pri MŠ ul. Cintorínska p. Jaroslava Orolína
Hlasovanie:
Za: 6 (Švec, Siklienka, Chrapková, Hrdlovič, Orolín, Partl)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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K bodu č. 5.)
Návrh VZN č. 3/2021 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka vo
výške nákladov na nákup potravín, o výške príspevku na úhradu režijných nákladov na
čiastočnú úhradu nákladov a o podmienkach úhrady v školskej jedálni
Mgr. Chrapková

NÁVRH
Všeobecne záväzné nariadenie
č. 3/2021
o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka vo výške nákladov na nákup
potravín, o výške príspevku na úhradu režijných nákladov na čiastočnú úhradu
nákladov
a o podmienkach úhrady v školskej jedálni
Článok 1
Úvodné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) ustanovuje podrobnosti o výške
príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov v školskom stravovacom
zariadení , ktorým je zariadenie školského stravovania – školská jedáleň ako súčasť základnej
školy a materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Topoľčianky.
Článok 2
Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
1. Podľa ods. 8 a 9 § 140 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza výšku finančného príspevku na
stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií
stravníkov a na úhradu režijných nákladov.
2. Výška príspevku sa stanovuje aj v súlade s finančnými pásmami na nákup potravín na
jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov. Finančné pásmo je zhodné pre všetky
vekové kategórie stravníkov. Výška príspevku je v súlade s 2. finančným pásmom:
Tabuľka č. 1 Výška príspevku
Kategória
Veková kategória
MŠ denné (stravníci – posledný ročník MŠ)
MŠ denné (stravníci od 2 do 6 rokov)
ZŠ (stravníci od 6 do 11 rokov)
ZŠ (stravníci od 11 do 15 rokov)

Desiata
0,36
0,36
x
x

Obed
Olovrant
Výška poplatku v €
0,85
0,24
0,85
0,24
1,15
x
1,23
x

SPOLU
1,45
1,45
1,15
1,23

3. V zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. § 140 ods. 8 prispieva zákonný zástupca na
čiastočnú úhradu nákladov na prevádzkovú činnosť školskej jedálne pre vekové
kategórie od 6 do 11 rokov a od 11 do 15 rokov mesačnou sumou:
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Tabuľka č. 2 Režijné náklady
Kategória/Veková kategória

Režijné náklady
Výška poplatku v € 1x mesačne
2,0
2,0

ZŠ (stravníci od 6 do 11 rokov)
ZŠ (stravníci od 11 do 15 rokov)

4. Stravníkom v školskej jedálni môžu byť deti, žiaci, zamestnanci škôl a školských
zariadení; so súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného
zdravotníctva sa môžu v školskej jedálni stravovať aj iné fyzické osoby (§ 140 ods. 3
zákona č. 245/2008 Z. z.)
5. Dospelým stravníkom (zamestnanci a iné fyzické osoby) sa aplikuje úhrada za
stravovanie podľa jednotne zvoleného finančného pásma vo výške celkových
nákladov na potraviny a režijných nákladov na výrobu jedného jedla ako pre vekovú
kategóriu stravníkov 15-19 ročných s akceptovaním úpravy podľa § 152 Zákonníka
práce. K 1. januáru príslušného kalendárneho roka sa určí hodnota obeda podľa
skutočných prevádzkových nákladov za predchádzajúci kalendárny rok. Na základe
vyčíslenej hodnoty je určená hodnota úhrady zamestnancom a iným fyzickým osobám.

Tabuľka č. 3 Dospelí stravníci
Kategória
Cena za potraviny
Dospelí stravníci ZŠ
Dospelí stravníci MŠ

1,33
1,33

Režijné náklady
Výška poplatku v €
1,94
2,67

Hodnota obedu
3,27
4,00

Tabuľka č. 4 Dospelí stravníci
Kategória
Dospelí stravníci ZŠ
Dospelí stravníci MŠ

Príspevok
zamestnávateľa
2,11
2,20

Sociálny fond
Výška poplatku v €
0,10
0,50

Úhrada
zamestnanca/obed
1,06
1,30

Záverečné ustanovenia
1. Toto VZN ruší VZN č. 3/2019 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa
alebo žiaka vo výške nákladov na nákup potravín, o výške príspevku na úhradu
režijných nákladov na čiastočnú úhradu nákladov a o podmienkach úhrady v školskej
jedálni a dodatok č.1 k VZN č. 3/2019
2. Toto VZN bolo prerokované a schválené Obecným zastupiteľstvom v Topoľčiankach
dňa 12.08.2021 Nariadením č. 3/2021.
3. Toto VZN bolo vyhlásené dňa 13.08.2021 a nadobúda účinnosť dňa 01.09.2021

6

NARIADENIE č. 3/2021
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach
a) Prerokovalo: Návrh VZN č. 3/2021-

o výške príspevku zákonného zástupcu

dieťaťa alebo žiaka vo výške nákladov na nákup potravín, o výške príspevku na
úhradu režijných nákladov na čiastočnú úhradu nákladoch a o podmienkach úhrady
v školskej jedálni
b) Schvaľuje: VZN č. 3/2021- o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo
žiaka vo výške nákladov na nákup potravín, o výške príspevku na úhradu režijných
nákladov na čiastočnú úhradu nákladoch a o podmienkach úhrady v školskej jedálni

Hlasovanie:
Za: 6 (Švec, Siklienka, Chrapková, Hrdlovič, Orolín, Partl)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 6.)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2020 a správa nezávislého audítora z auditu
konsolidovanej účtovnej závierky
Juraj Mesko
Je to rozsiahly materiál, v ktorom je zachytené všetko o živote v obci: geografické,
demografické a ekonomické údaje, symboly a história obce, pamiatky, významné osobnosti,
výchova a vzdelávanie, zdravotníctvo, sociálne zabezpečenie, kultúra, hospodárstvo,
informácia o vývoji obce, majetok, pohľadávky a záväzky a ostatné dôležité informácie.
Ing. Siklienka PhD. – Vypadli niektoré významné mená, ktoré by bolo vhodné zachovať,
napríklad. p. Vodrážka
Mgr. Chrapková – Nie je to obnovené, niektoré mená tam vypadli a tiež treba niektoré
významné osobnosti doplniť, Komisia kultúry vypracuje kľúč, podľa ktorého by sa významné
osobnosti zaraďovali do tohto materiálu, aby sa na nikoho nezabudlo, predložíme návrh na
odsúhlasenie
Uznesenie č. 325/2021/18
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach

a) Prerokovalo: Konsolidovanú výročnú správu za rok 2020 a Správu nezávislého
audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky
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b) Berie na vedomie: Konsolidovanú výročnú správu za rok 2020 a Správu nezávislého
audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky, aj s pripomienkou Ing. Radimíra
Siklienku PhD.

Hlasovanie:
Za: 6 (Švec, Siklienka, Chrapková, Hrdlovič, Orolín, Partl)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 7.)
Monitorovacia správa programového rozpočtu k 30.6.2021
Ing. Jaroslav Hrdlovič
Monitorovaciu správu o plnení programového rozpočtu Obce Topoľčianky predkladáme
podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení
neskorších predpisov.
Monitorovanie je systematický proces zberu, triedenia, uchovávania relevantných informácii
o vecnom a finančnom plnení programov. Tieto údaje sa využívajú pri monitorovaní
výkonnosti. Monitorovanie výkonnosti je priebežné sledovanie plnenia cieľov a merateľných
ukazovateľov programu počas celého obdobia jeho realizácie. Tieto výsledky sa prezentujú
v monitorovacej správe.
Uznesenie č. 326/2021/18
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach

a) Prerokovalo: Monitorovaciu správu programového rozpočtu k 30. 6. 2021
b) Berie na vedomie: Monitorovaciu správu programového rozpočtu k 30. 6. 2021
Hlasovanie:
Za: 6 (Švec, Siklienka, Chrapková, Hrdlovič, Orolín, Partl)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 8.)
Úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 5/2021
Ing. Jaroslav Hrdlovič
Na základe ustanovenia § 14 ods.1 zákona 583/2014 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
upravujeme rozpočet obce schválený na rok 2021 nasledovne:
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a) povolené prekročenie a viazanie príjmov o sumu 43.035,00 eur (viď príloha),
b) povolené prekročenie a viazanie výdavkov o sumu 43.035,00 eur (viď príloha).
Rozpočet po úprave zostáva vyrovnaný.
Sú to nasledovné finančné prostriedky:
Preplatená žiadosť o platbu za projektové dokumentácie na Centrum integrovanej zdravotnej
starostlivosti vo výške 43.035,00 eur. Tieto prostriedky sa použijú na kapitálové výdavky.
Program obce: 3.1 Správa majetku
CIZS: klimatizácia do ambulancii MUDr. Mičudovej a MUDr. Ostatníkovej
a telekomunikačná prípojka na CIZS.
Ostatné finančné prostriedky sa použijú na prípadné kapitálové náklady. (podľa prílohy)
Program obce: 10.1 Dom kultúry a služieb
Zakúpenie – žehliča - profesionálneho mangla (podľa prílohy)
Rozpočet obce schválený OZ dňa 15.12.2020, Uznesením č. 252/2020/14
je vo výške: 2 232 276 EUR.
Po tretej úprave schválenej OZ dňa 10.6.2021 bol vo výške 2.658.609,15 EUR.
Po štvrtej úprave, dňa 30.6.2021, ktorú neschvaľuje OZ bol navýšený o 65.787,93 EUR
ostáva vyrovnaný: 2.724.397,08 EUR
Po tomto rozpočtovom opatrení: príjmy = výdavkom = 2.767.432,08 EUR.
Uznesenie č. 327/2021/18
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach
a) Prerokovalo: Úpravu rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 5/2021
b) Schvaľuje: Úpravu rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 5/202.
Navýšenie v príjmovej a výdavkovej časti o sumu 43 035,00 Eur
Rozpočet ostáva naďalej vyrovnaný: príjmy = výdavkom = 2 767 432,08 Eur .

Hlasovanie:
Za: 6 (Švec, Siklienka, Chrapková, Hrdlovič, Orolín, Partl)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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K bodu č. 9.)
Návrh na jednoduché pozemkové úpravy v zmysle Územného plánu obce
Juraj Mesko
Pred týždňom sa uskutočnilo stretnutie s občanmi Mlynskej ulice, vlastníkmi pozemkov
ohľadom rozvojovej lokality, zhruba pred rokom prišli na OZ s tým, že pozemky sú veľmi
dlhé. Na stretnutie prišlo 17 vlastníkov pozemku, zámer im bol vysvetlený, bolo im to
premietnuté a vysvetlené, že pri scelení pozemkov budú musieť participovať. Na stretnutí bol
stanovený dátum, do kedy sa majú vyjadriť, no už dnes zo 17 vlastníkov 8 vlastníkov
nesúhlasí, to znamená, že sa bude pokračovať lokalitou ul. Hostianska a Hrádza, tak ako je to
stanovené v ÚPN obce Topoľčianky.

Uznesenie č. 328/2021/18
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach
a) Prerokovalo: materiály potrebné k vypracovaniu jednoduchých pozemkových
úprav ( ďalej len „JPÚ“ ), potrebných pre vypracovanie zastavovacích štúdií
podľa platného územného plánu Obce Topoľčianky.
b) Berie na vedomie: zápisnicu zo stretnutia k JPÚ od predsedu komisie výstavby,
územného plánovania, bytov a verejnoprospešných služieb Ing. Mariana Mokráňa,
o postupe ako je možné vykonávať JPÚ na základe zákona č. 330/1991 Zb.
o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových
úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších
predpisov. Ide o scelenie pozemkov danej lokalite za účelom vytvorenia vlastnícky
usporiadaného územia s budúcim účelom využitia pozemkov podľa ÚPN na
funkciu IBV, HBV.
c) Schvaľuje: zámer vykonať jednoduché pozemkové úpravy na základe zákona č.
330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva,
pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách
v znení neskorších predpisov, pre následné vypracovanie zastavovacích štúdií
podľa ÚPN s funkciou výstavby IBV, HBV podľa platného ÚPN nasledovne: - č.
4 – ÚPC G1 IBV/HBV Hostianska sever; o výmere 2,38 ha, - č. 5 – ÚPC G1 IBV
Hostianska o výmere 4,79 ha, a č. 15 ÚPC N1 IBV Hrádza o výmere 2,05 ha.

Hlasovanie:
Za: 6 (Švec, Siklienka, Chrapková, Hrdlovič, Orolín, Partl)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 10.)
Žiadosti občanov a organizácií
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-

Ing. Štefan Krajčír, – žiadosť o odpredaj pozemku o rozlohe 6 m2 parcely č. 777/A
v katastri obce Topoľčianky, uvedenú časť parcely dlhodobo užívame

Starosta – p. Krajčír priložil aj GP č. 292/2020, tento pozemok užívali aj predkovia p.
Krajčíra
Uznesenie č. 329/2021/18
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach
a) Prerokovalo: Zámer o odpredaj časti pozemku na parcele č. 777 k. ú. Topoľčianky
b) Berie na vedomie: Správu Komisie výstavby, územného plánovania, bytov
a verejnoprospešných služieb
c) Schvaľuje: v zmysle § 9a ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov zámer odpredať majetok obce Topoľčianky z dôvodov
osobitného zreteľa podľa §9a ods.8 písm.b , zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí a to: časť obecného pozemku o výmere 6 m² z parcely č. 777 k. ú. Topoľčianky,
zapísaný na LV č. 2308 na katastrálnom úrade OU Zlaté Moravce. Pozemok sa
nachádza na ulici Vigľašská a je zameraný GP č.292/2020 zo dňa, 17.07.2020
pre žiadateľa : Štefan Krajčír a Kamila Krajčírová,

-

Dôvodom osobitného zreteľa je:
pozemok je súčasťou záhrady žiadateľa min. 30 rokov
pozemok je dlhodobo oplotený ako súčasť RD a záhrady a žiadateľ ju udržiaval
v dobrej viere , že je jej majiteľom
na uvedenom pozemku sa nachádza revízna šachta kanalizačnej prípojky žiadateľa

Hlasovanie:
Za: 6 (Švec, Siklienka, Chrapková, Hrdlovič, Orolín, Partl)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Prednosta – Doposiaľ sa všetkým žiadateľom schválil len prenájom
Uznesenie č. 330/2021/18
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach

a) Prerokovalo: Zámer o prenájom 50 m² pozemku z parcely č. 777 k. ú. Topoľčianky
.
b) Berie na vedomie: Správu Komisie výstavby, územného plánovania, bytov
a verejnoprospešných služieb
c) Schvaľuje: v zmysle § 9a ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, zámer o prenájom 50 m² pozemku na parcele č. 777 k. ú.
Topoľčianky vo vlastníctve obce, zapísaný na LV č. 2308 na katastrálnom úrade
OU Zlaté Moravce, pre Štefan Krajčír a Kamila Krajčírová,
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Dôvodom osobitného zreteľa je:
- jedná sa o susedný pozemok vedľa pozemkov vo vlastníctve žiadateľa
- žiadateľ sa o uvedený pozemok dlhodobo stará , zveľaďuje ho a obci nevznikajú
náklady s jeho údržbou

Hlasovanie:
Za: 6 (Švec, Siklienka, Chrapková, Hrdlovič, Orolín, Partl)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

-

Zásielkovňa s.r.o., Kopčianska 3338/82A, Bratislava – zriadenie služby pre
občanov obce a širšieho okolia - vybudovanie samoobslužných výdajných boxov –
doručovanie balíkov, náklady na inštaláciu bude znášať Zásielkovňa, obec poskytne
priestor na prenájom priestranstva na inštaláciu boxu

Starosta – je to služba pre občanov, ktorí využívajú internetový obchod, nerád by som tieto
boxy umiestňoval do centra obce, priestor pred Domom služieb by bol vhodný
Uznesenie č. 331/2021/18
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach

a) Prerokovalo: Žiadosť spoločnosti Zásielkovňa, s. r. o., Kopčianska 3338/82A, 851 01
Bratislava, na určenie možného umiestnenia samoobslužných výdajných miest, tzv.
Z-BOXov: Prerokovanie nájomnej zmluvy medzi Zásielkovňou s. r. o. a Obcou
Topoľčianky na prenájom obecných priestorov.
b) Schvaľuje: v zmysle § 9a ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, zámer o prenájom obecných priestorov – časť obecnej parcely
č. 764/4 zapísanej na LV č. 1552 , o výmere 1,38 m2(časť oplotenia Domu služieb )
spoločnosti Zásielkovňa, s. r. o., Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava,
pre
umiestnenie samoobslužných výdajných miest, tzv. Z-BOXov,
Dôvodom osobitného zreteľa je:
a širšieho okolia .

- verejnoprospešná služba pre občanov obce

Hlasovanie:
Za: 6 (Švec, Siklienka, Chrapková, Hrdlovič, Orolín, Partl)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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-

Mgr. Lenka Pintérová, – žiadosť o dlhodobé užívanie parcely 523/11 a 523/12
v trvaní 50 rokov za účelom výstavby prístrešku. Nakoľko odvodňovací kanál z celej
obytnej časti ide aj cez náš pozemok, výkopové práce by mohli poškodiť tento kanál,
z tohto dôvodu musia byť oporné stĺpy prístrešku na uvedených parceliach

Starosta – navrhujem prenájom na 10 rokov, za cenu, ktorú máme schválenú
Uznesenie č. 332/2021/18
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach
a) Prerokovalo: Žiadosť Mgr. Lenky Pintérovej, o prenájom parcely 523/11 a 523/12 za
účelom výstavby prístrešku
b) Schvaľuje: V zmysle § 9a ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, zámer o prenájom parcely 523/11 o výmere 25 m2 , zapísanej na
LV č. 2308 pre Mgr. Lenke Pintérovej,
Dôvodom osobitného zreteľa je:
- parcela mala slúžiť pre obec ako odvodňovací jarok pre dažďové vody z danej lokality, ale
z dôvodu zlej dostupnosti a zachovania budúcej funkčnosti, bola namiesto žľabu osadená
PVC rúra.
- uvedená parcela je súčasťou dvora žiadateľky
- žiadateľka sa o uvedený pozemok náležité stará
- obci nevznikajú náklady s údržbou uvedenej parcely
Hlasovanie:
Za: 6 (Švec, Siklienka, Chrapková, Hrdlovič, Orolín, Partl)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
- Ing. Ivana Vaškovičová, - žiadosť o prenájom priestorov DKS Topoľčianky za
účelom cvičenia jogy od septembra 2021, počas školského roka a to 1x týždenne
v utorok o 17:30 hodine
Starosta – o toto cvičenie je stále záujem
Uznesenie č. 333/2021/18
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach
a) Prerokovalo: prenájom priestorov na cvičenie jógy 1 x týždenne, utorok od 17.30 hod.
v priestoroch DKS Topoľčianky od septembra 2021 do 30. júna 2021 Ing. Ivane
Vaškovičovej, 1 x týždenne, v utorok v čase od 17.30 hod.
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b) Schvaľuje: prenájom priestorov na cvičenie jógy 1 x týždenne, utorok od 17.30 hod.
v priestoroch DKS Topoľčianky od septembra 2021 do 30. júna 2022 Ing. Ivane
Vaškovičovej,

1 x týždenne, v utorok v čase od 17.30 hod. Cena nájmu podľa

platného VZN.

Hlasovanie:
Za: 6 (Švec, Siklienka, Chrapková, Hrdlovič, Orolín, Partl)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

-

Súkromná základná umelecká škola Evy Pacovskej , Nové Sady – žiadosť
prenájom priestorov v DKS Topoľčianky a v priestoroch MŠ ul. SNP za účelom
tanečnej školy pre deti Topoľčianok a blízkeho okolia, záujem detí aj rodičov o túto
aktivitu pretrváva, tanečný odbor v minulom roku navštevovalo takmer 50 detí, školné
pre žiakov je symbolické – 4 € mesačne

Uznesenie č. 334/2021/18
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach
a) Prerokovalo: prenájom priestorov pre tanečný odbor Súkromnej základnej
umeleckej školy Evy Pacovskej, Nové Sady 176 v utorok v čase od 13.00 do 16.00
hod. v priestoroch strednej sály DKS Topoľčianky v školskom roku 2021/2022
a užívanie priestorov v MŠ na ul. SNP 11 počas školského roka 2021/2022
v utorok v čase od 16.00 do 17.05 hod.
b) Schvaľuje: prenájom priestorov pre tanečný odbor Súkromnej základnej
umeleckej školy Evy Pacovskej, Nové Sady 176 v utorok v čase od 13.00 do 16.00
hod. v priestoroch strednej sály DKS Topoľčianky v školskom roku 2021/2022
a užívanie priestorov v MŠ na ul. SNP 11 počas školského roka 2021/2022
v utorok v čase od 16.00 do 17.05 hod. Cena nájmu podľa platného VZN.

Hlasovanie:
Za: 6 (Švec, Siklienka, Chrapková, Hrdlovič, Orolín, Partl)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

-

Školská bytovka, Litoměřická 712/48, Topoľčianky – žiadosť o kúpu obecného
majetku – pozemku nebytová plocha pre školstvo, na vzdelávanie a výskum
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Mgr. Barát – ide o pozemok o výmere 148 m2, na ktorom sú už roky postavené
garáže pri školskej bytovke, majitelia garáži si chcú tieto stavby zlegalizovať, však
dá sa to, len ak budú majiteľmi pozemku
Uznesenie č. 335/2021/18
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach
a) Prerokovalo: žiadosť vlastníkov školskej bytovky, Litoměřická 712/48, 951 93
Topoľčianky o kúpu pozemku č. parcely 1561/12, podľa LV 1552 o výmere 18,5 x
8 m = 148 m².
b) Schvaľuje: v zmysle § 9a ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov zámer odpredať majetok obce Topoľčianky z dôvodov
osobitného zreteľa podľa §9a ods.8 písm.b ,

zákona č. 138/1991 Zb.

o majetku obcí a to: o odpredaj pozemku vlastníkmi školskej bytovky,
Litoměřická 712/48, 951 93 Topoľčianky na parcele č. 1561/12, zapísaný na LV
1552 o výmere 18,5 x 8 m = 148 m².
Hlasovanie:
Za: 6 (Švec, Siklienka, Chrapková, Hrdlovič, Orolín, Partl)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 11.)
Interpelácie poslancov
K bodu č. 12.)
Záver
Juraj Mesko - Ďakujem Vám všetkým za účasť a trpezlivosť a prajem Vám príjemný
zvyšok večera.

Jana Minárová
zapisovateľ

Juraj Mesko
starosta obce

Overovatelia zápisnice:
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Ing. Radimír Siklienka PhD.

––––––––––––––––––––––––––––

Jaroslav Orolín

––––––––––––––––––––––––––––
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