OBEC

TOPOĽČIANKY

Z á p i s n i c a č. 14/2020
zo štrnásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Topoľčiankach konaného dňa
15. decembra 2020 v priestoroch DKS Topoľčianky

Č. p.: 1753/2020
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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
14. zasadnutie

Obecného

zastupiteľstva

v

Topoľčiankach, ktoré sa uskutoční dňa

15.decembra 2020 (utorok ) o 1700 hod. vo veľkej 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) Návrh VZN č. 1/2021 o cenách nájmu nebytových priestorov a o cenách nájmu za
dočasné užívanie pozemkov vo vlastníctve obce Topoľčianky – predkladá

JUDr.

Ružena Gräffová
5) Návrh VZN č. 2/2021 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku
na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia na kalendárny rok 2021 –
predkladá

Mgr. Eva Chrapková

6) Prerokovanie návrhu na dotácie pre centrá voľného času – predkladá

Mgr. Eva

Chrapková
7) Návrh dodatku k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2020 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce
Topoľčianky – predkladá

Ing. Radimír Siklienka PhD.

8) Prerokovanie návrhu na dotácie z rozpočtu obce pre rok 2021 podľa VZN č. 8/2020
o dotáciách z rozpočtu obce Topoľčianky – predkladá

Ing. Jaroslav Hrdlovič

9) Návrh programového rozpočtu na rok 2021 až 2023 – predkladá
Hrdlovič
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Ing. Jaroslav

10) Návrh zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena pre ZsVS Nitra a.s. vodná stavba „Topoľčianky – Kopaničky – zokruhovanie vodovodu“ – predkladá
Juraj Mesko – starosta obce
11) Návrh plánu práce hlavnej kontrolórky obce Topoľčianky na 1.polrok 2021–
predkladá Mgr. Martina Pružinská – hlavná kontrolórka obce
12) Prerokovanie návrhu na zriadenie elektrickej nabíjacej stanice – predkladá p. Peter
Minár
13) Rozpočtové opatrenie č. 7/2021 – Ing. Jaroslav Hrdlovič
14) Návrh na schválenie prenájmu obecného majetku – CIZS Topoľčianky – predkladá
JUDr. Ružena Gräffová
15) Žiadosti občanov a organizácií
16) Interpelácie poslancov
17) Záver
Juraj Mesko v.r.
starosta obce
K bodu č. 1.)
Starosta obce privítal na zasadnutí OZ poslancov a všetkých prítomných občanov. Poslanci sú
prítomní v počte 7, p. Švec a p. Partl sú ospravedlnení, OZ je uznášaniaschopné.
Z dôvodu prijatých opatrení je počet prítomných obmedzený.
Program bol vyvesený na tabuli oznamov pri OcÚ a taktiež na webovej stránke obce.
Zasadnutie sa nahráva na diktafón.

Uznesenie č. 237/2020/14
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach
a) Prerokovalo: Návrh Programu OZ
b) Schvaľuje: Program OZ č. 14 bez pripomienok
Hlasovanie:
Za: 7 (Orlík, Siklienka, Minár, Chrapková, Gräffová, Hrdlovič, Orolín)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 2.)
Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa
Juraj Mesko
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Uznesenie č. 238/2020/14
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach
a) Prerokovalo: Návrh na členov návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
b) Schvaľuje: Členov komisie a overovateľov nasledovne:
1. Návrhová komisia :

- predseda: Peter Minár
- členovia: Ing. Radimír Siklienka PhD., Mgr. Gabriel Orlík
2. Overovatelia zápisnice : - Mgr. Eva Chrapková, Jaroslav Orolín
c) Určuje: za zapisovateľa zápisnice - Janu Minárovú
Hlasovanie:
Za: 7 (Orlík, Siklienka, Minár, Chrapková, Gräffová, Hrdlovič, Orolín)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 3.)
Rôzne
Starosta – Zasadala Komisia cestovného ruchu a predložila návrh na realizáciu konštrukcie
kovového srdca určeného na zber plastových vrchnákov s následným použitím získaných
financií z tejto zbierky pre choré deti, srdce bude umiestnené v centre obce na parcele č.
777/1 na Hlavnej ulici pred domom č. 125, cena by bola cca 730 €.
Uznesenie č. 239/2020/14
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach
Prerokovalo: Návrh na realizáciu konštrukcie srdca určeného na zber plastových
vrchnákov s následným použitím pre choré deti umiestneného v centre obce na parcele č.
777/1 na Hlavnej ulici pred domom č. 125.
b) Schvaľuje: Realizáciu konštrukcie srdca určeného na zber plastových vrchnákov
s následným použitím pre choré deti umiestneného v centre obce na parcele č. 777/1 na
Hlavnej ulici v priestore pred rýchlim občerstvením „Kebab“
a)

Hlasovanie:
Za: 7 (Orlík, Siklienka, Minár, Chrapková, Gräffová, Hrdlovič, Orolín)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Starosta - Z posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva mi z uznesenia vyplynula
úloha rokovať so Slovak Telekom a. s., ktorý plánuje v roku 2021 v našej obci vybudovať
optický kábel, rokovanie sa týkalo odplaty za záber verejného priestranstva počas výstavby,
na základe tohto stretnutia sme obdržali písomné oznámenie, že súhlasia s odplatou podľa ich
interných predpisov, ide o cenu 0,85 € za 1 dĺžkový meter, vybudovaných by malo byť 19 800
metrov, presná dĺžka bude zameraná až po zrealizovaní, práce by mali začať v lete 2021.
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Uznesenie č. 240/2020/14
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach
Prerokovalo: návrh odplaty o vysporiadaní jednorazovej primeranej náhrady za
obmedzenie užívania od Slovak Telekom, a. s.
b) Schvaľuje: návrh odplaty o vysporiadaní jednorazovej primeranej náhrady za
obmedzenie užívania od Slovak Telekom, a. s. , Bajkalská 28, 817 62 Bratislava,
IČO: 35763469, vo výške 0,85Eur za jeden meter dĺžky
a)

Hlasovanie:
Za: 7 (Orlík, Siklienka, Minár, Chrapková, Gräffová, Hrdlovič, Orolín)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Starosta – Ďalší návrh do tohoto bodu je od poslanca Petra Minára, v ktorom navrhuje:
Na zabezpečenie bezpečného vjazdu a výjazdu na pozemky priamo susediace k verejnému
priestranstvu je možné vybudovať vjazd alebo výjazd z verejnej komunikácie, ktorých súčet
šírok nepresiahne 500 cm. / 5 m/ .Uvedeným opatrením je zabezpečený vjazd a výjazd na
pozemky vlastníkov ako aj dodržanie protipovodňových opatrení a zabezpečenie verejnej
zelene.
Vzniklo to aj na základe žiadosti, ktorá sa bude prejednávať v bode Žiadosti občanov
a organizácií a p. Minár, ktorý je predsedom Komisie dopravy a verejného poriadku navrhol,
aby sa prijalo jednotné riešenie, ku ktorému obecné zastupiteľstvo pristúpilo Uznesením pri
revitalizácii chodníka na ulici Lipovej.
Uznesenie č. 241/2020/14
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach
a) Prerokovalo: Návrh poslanca Petra Minára na riešenie zjazdov a výjazdov
b) Schvaľuje: Na zabezpečenie bezpečného vjazdu a výjazdu na pozemky priamo
susediace k verejnému priestranstvu je možné vybudovať vjazd alebo vjazdy
z verejnej komunikácie, ktorých súčet šírok nepresiahne 500cm. Uvedeným
opatrením je zabezpečený bezpečný vjazd a výjazd na pozemky vlastníkov ako aj
dodržanie protipovodňových opatrení a zabezpečenie verejnej zelene.

Hlasovanie:
Za: 7 (Orlík, Siklienka, Minár, Chrapková, Gräffová, Hrdlovič, Orolín)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Starosta – Ďalší návrh je od JUDr. Gräffovej – zriadenie kolombária na miestnom cintoríne,
videli ste už nejaké vizualizácie od firmy z Nových Zámkov, našou úlohou je zverejniť pre
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občanov tento zámer, aby sme vedeli, či je o niečo takéto záujem, pokiaľ by sme
kolombárium zrealizovali, miesta by sa predávali záujemcom.
Uznesenie č. 242/2020/14
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach
a) Prerokovalo: prerokovalo návrh na zriadenie kolombária na miestom cintoríne
Obce Topoľčianky
b) Berie na vedomie: zámer na realizáciu výstavby kolombária pri vstupnej bráne
hornej časti miestneho cintorína v Topoľčiankach

Hlasovanie:
Za: 7 (Orlík, Siklienka, Minár, Chrapková, Gräffová, Hrdlovič, Orolín)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
p. Kováč –
Ešte v auguste 2020 som požiadal o riešenie situácie na ulici Mlynskej – po tejto ceste
prechádzajú ťažké poľnohospodárske mechanizmy, táto cesta je neustále od blata, nedá sa
tadiaľ chodiť, táto cesta nevyhovuje takýmto mechanizmom, obec tiež využíva túto cestu
(traktor), bol som s týmto problémom aj v Agroku, vlastníkom tohto pozemku je obec, ale
Agrok je užívateľom, cestu treba opraviť, čistiť ju a udržiavať v poriadku
Starosta - Obec nebude investovať do opravy cesty, keď ju využíva Agrok a chodia po nej
ťažké mechanizmy, budem o tomto probléme jednať s Agrokom, možno sa dohodneme
a pôjdeme do opravy spoločne
p. Kováč Filmový štáb ma oslovil s výrobou altánku, ktorý sa použil pri natáčaní filmu o T. G.
Masarykovi , tento altánok je doposiaľ umiestnený v hornej časti parku na pozemku Lesov
SR. Podľa zmluvy som povinný tento altánok po natočení filmu odstrániť – demontovať.
Keďže obec Topoľčianky je známa tým, že T. G. Masaryk mal v našej obci letné sídlo,
pravidelne navštevoval obec, Topoľčianky sú centrom cestovného ruchu, park navštevuje
počas roka veľa turistov, chcel by som obci toto dielo odpredať za symbolické 1€ s tým, že
obec by tento altánok udržiavala, prípadne tam dala aj osadiť pamätnú tabuľu.
p. Minár – podľa môjho názoru by obec nemala kupovať niečo, čo nestojí ani na jej
pozemku, niekto si u Vás objednal zákazku a zaplatil za ňu, navrhoval by som osloviť
riaditeľa Lesov, možno by prejavili záujem odkúpiť altánok, bol by ich majetkom a na ich
pozemku
Starosta – oslovím p. riaditeľa Lesov š. p. OZ Topoľčianky
Mgr. Chrapková – tiež sa prikláňam k tomuto návrhu
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K bodu č. 4.)
Návrh VZN č. 1/2021 o cenách nájmu nebytových priestorov a o cenách nájmu za
dočasné užívanie pozemkov vo vlastníctve obce Topoľčianky
Starosta – Ceny nájmu nebytových priestorov sme naposledy riešili v roku 2014, k návrhu
má pripomienku Ing. Hrdlovič
Ing. Hrdlovič - Cena 35 €/m2/rok v novom zdravotnom stredisku sa mi zdá vysoká, je
potrebné cenu zvyšovať? Niektoré mestá majú nižšiu cenu
Starosta – Komunikoval som s doktormi, nemajú námietky voči výške nájmu, sú všetci
veľmi spokojní s priestormi, obec mala viac ako 150 000 € spolufinancovanie, na poslednom
obecnom zastupiteľstve ste schvaľovali neoprávnený náklad vo výške 87 000 € na vonkajšie
plochy, ktoré nie sú predmetom dotácie a obec ich musí hradiť z vlastných finančných
zdrojov, zvýšenie nájmu je podľa môjho názoru úplne v poriadku a nevidím dôvod, prečo by
sme po šiestich rokoch nemali cenu zvýšiť keďže ide o úplne novú budovu
Ing. Hrdlovič – Pokiaľ s tým lekári nemajú problém, tak súhlasím

NÁVRH
Obec Topoľčianky podľa § 6 a § 4 ods. 3 písm. a zákona č. 369/l990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme
nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník v znení neskorších predpisov v y d á v a pre územie obce Topoľčianky toto

VŠEOBECNÉ

Z ÁV Ä Z N É N A R I A D E N I E

č. 1/2021
o cenách nájmu nebytových priestorov a o cenách nájmu za dočasné užívanie
pozemkov vo vlastníctve obce Topoľčianky
Článok I
Predmet a účel
Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia ( ďalej len VZN ) je určiť minimálnu
výšku nájomného podľa charakteru podnikateľskej činnosti a účelu nájmu za užívanie
nebytových priestorov vo vlastníctve Obce Topoľčianky a za dočasné užívanie
pozemkov vo vlastníctve Obce Topoľčianky.
Článok II
Stanovenie výšky nájmu za nebytové priestory
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1. Nebytovým priestorom podľa zákona č. 116/1990 § 1 o nájme a podnájme nebytových
priestorov v znení neskorších predpisov sú priestory alebo súbory priestorov, ktoré
podľa rozhodnutia stavebného úradu sú určené na iné účely ako na bývanie.
2. Minimálna cena za prenájom nebytových priestorov za 1 m2 podlahovej plochy sa
stanovuje nasledovne:
•
•
•
•
•

obchodné a kancelárske priestory ................... 26,00 €/m2/rok
priestory na poskytovanie služieb ................. 19,50 €/m2/rok
( kaderníctvo, kozmetika, krajčírstvo..)
priestory pre zdravotnícke služby ................... 35,00 €/m2/rok
( ordinácia, čakáreň, lekáreň...)
skladové priestory ............................................. 13,00 €/m2/rok
ostatné priestory nesúvisiace s podnikaním....... 19,50 €/m2/rok
ostatné priestory súvisiace s podnikaním........... 45,50 €/m2/rok
( dlhodobo umiestnené stánky, bunky..)

Minimálna cena nájomného pri pravidelných športových aktivitách sa stanovuje za jeden
prenájom veľkej sály v DKS Topoľčianky na sumu 15,50 € a za jeden prenájom malej
a strednej sály v DKS Topoľčianky na 9,00 € v letnom aj zimnom období. Cena nájomného
pri pravidelných detských aktivitách /napr. tanečný kurz/ môže byť znížená maximálne o 50%
z ceny vyššie uvedeného nájmu. V zimnom období sa počas športových aktivít budú
miestnosti temperovať.
Pri akciách v záujme obce a pri akciách reprezentujúcich obec /napr. výstavy, slávnostné
športové podujatia a iné verejnoprospešné podujatia/ sa cena nestanovuje.
Článok III
Stanovenie výšky ceny za dočasné užívanie pozemkov
Minimálna cena za dočasné užívanie pozemku ( mimo verejného priestranstva ) sa stanovuje
za 1m2 nasledovne :
•
•
•

prenájom pozemku na nepodnikateľské účely ...................... 0,13 €/m2/rok
prenájom pozemku na podnikateľské účely .......................... 0,65 €/m2/rok
prenájom pozemku pod garážou ........................................... 0,39 €/m2/rok

Minimálna cena za pozemok pod dlhodobo (min. rok) umiestneným stánkom, bunkou a pod.
slúžiacim na podnikanie na verejnom priestranstve .......................... 45,50 €/m2/rok
Článok IV
POSKYTNUTIE PRIESTOROV DOMU SMÚTKU
Výška nájmu za poskytnutie priestorov Domu smútku za každý začatý deň:
a) 1 deň
6,00 €
b) 2 dni
12,00 €
c) 3 a viac dní
17,50 €
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Článok V
Spoločné ustanovenia
1. Ak Obec Topoľčianky vypíše výberové konanie na prenájom nebytových priestorov,
bude cena nájmu stanovená cenou víťaza výberového konania. Cena nájmu nemôže
byť nižšia ako základná sadzba nájomného podľa Článku II.
2. Žiadosti o prenájom nebytových priestorov a pozemkov na dobu viac ako 10 dní
schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v zmysle zákona č.138/1991 Zb.

Článok VI
Záverečné ustanovenia
1. Toto VZN bolo prerokované a schválené Obecným zastupiteľstvom v Topoľčiankach
dňa ...........................
2. Týmto VZN sa ruší VZN č. 3/2014 o cenách nájmu nebytových priestorov a o cenách
za dočasné užívanie pozemkov vo vlastníctve obce Topoľčianky a jeho Dodatok č. 1.
3. Toto VZN bolo vyhlásené dňa ............ a nadobúda účinnosť dňom 1.1.2021

Juraj M e s k o v.r.
starosta obce

Nariadenie č. 1/2021
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach
a) Prerokovalo: Návrh VZN č. 1/2021 o cenách nájmu nebytových priestorov a o cenách
nájmu za dočasné užívanie pozemkov vo vlastníctve obce a pripomienku Ing.
Hrdloviča .
b) Schvaľuje: VZN č. 1/2021 o cenách nájmu nebytových priestorov a o cenách nájmu
za dočasné užívanie pozemkov vo vlastníctve obce
Hlasovanie:
Za: 7 (Orlík, Siklienka, Minár, Chrapková, Gräffová, Hrdlovič, Orolín)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 5.)
Návrh VZN č. 2/2021 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na
dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia na kalendárny rok 2021
Mgr. Chrapková
Východiskové štatistické údaje a podiel obcí na výnose daní z príjmov fyzických osôb pre rok
2021 do dnešného dňa nie je zverejnený na stránke MFSR.
Pri Návrhu VZN počítame z poslednými známymi koeficientmi pre financovanie školstva.
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Materská škola a školská jedáleň v MŠ:
Podľa predpokladu v podielových daniach pre rok 2021 dostaneme:
198.006,63 € na MŠ + 10.879,49 € na objekty = 208.886,12 € (pre 79 detí)
V návrhu rozpočtu na rok 2021 máme
Pre MŠ: 243.785 € (aj s finančnými prostriedkami pre predškolákov a školným od rodičov)
Pre ŠJ/MŠ: 61.304 € (s výdavkami na potraviny a réžiou)
Spolu je to čiastka: 305.089,- €, z toho z podielových daní: 284.289,- €
V MŠ je 79 detí ( v tom je 27 predškolákov)
Výpočet do VZN(povinná dotácia): 208.886,12 € : 79 detí = 2.644,13 € / dieťa/rok
Pre Základnú školu:
Originálne kompetencie - školský klub detí a Zariadenie školského stravovania - školská
jedáleň:
Predpoklad podľa koeficientov, že v podielových daniach dostaneme:
58.391,16 € (ŠKD: 106 žiakov) + 58.501,33 (ZŠS: 354 žiakov) + 48.751,11(na objekty) =
165.643,60 €
V návrhu rozpočtu na rok 2021 máme
Pre ŠKD: 68.520 €, pre ZŠS: 95.830 € (vrátane vlastných príjmov ZŠ, a výdavkov na
potraviny), to je celkom: 164.350,- €
Počet detí/žiakov (aj potencionálnych stravníkov) je 354, počet žiakov v školskom klube detí
je 106.
Výpočet:
64.520 € (z podiel, daní): 106 žiakov = 608,68 €/na jedno dieťa školského klubu/rok
74.830 € (z podiel. daní) : 354 žiakov = 211,38 €/na jedného potencionálneho
stravníka/rok
Obec má povinnosť poskytnúť finančné prostriedky na školstvo najmenej vo výške 88% zo
sumy určenej na mzdy a prevádzku, teda 349.937,85 eur zo sumy 397.656,65 eur určenej
štátom.
Celkom poskytneme v originálnych kompetenciách na školstvo sumu: 423.639 eur +
dotáciu na CVČ
NÁVRH
Obec Topoľčianky vo veciach územnej samosprávy v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, a podľa § 6 ods.12 zákona č.
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 19 zákona č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
v y d á v a toto
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 2/2021
o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa
materskej školy a žiaka školského zariadenia na kalendárny rok 2021
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Článok 1
Predmet VZN
Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN) je určenie výšky a podrobnosti
poskytnutia finančných prostriedkov Obce Topoľčianky v roku 2021, na mzdy a prevádzku na
dieťa v materských školách v obci a v školských zariadeniach, ktoré sú súčasťou základnej
školy v obci a ktoré sú zaradené do siete škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR.
Článok 2
Poskytovateľ a príjemca finančných prostriedkov
Poskytovateľom finančných prostriedkov je Obec Topoľčianky. Finančné prostriedky sa
poskytujú formou dotácie.
Príjemcom finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku podľa tohto VZN je:
a) Obec Topoľčianky za materské školy bez právnej subjektivity v jej zriaďovateľskej
pôsobnosti;
b) Základná škola Litoměřická 32, Topoľčianky, s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce, za školskú jedáleň a školský klub detí, ktoré sú jej súčasťou.
Článok 3
Vymedzenie pojmov
1. Dotácia na mzdy je určená na bežné výdavky a zahŕňa výdavky na tarifný plat a
príplatky vyplácané pedagogickým, odborným a nepedagogickým zamestnancom
školy a školského zariadenia za podmienok a v rozsahu stanovenom osobitným
predpisom (napr. zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone
práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákon č. 138/2019 Z. z.
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov), a úhradu výdavkov na poistné hradené zamestnávateľom za
pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov materských škôl alebo
školského zariadenia. Ide o bežné výdavky, ktoré zodpovedajú podľa ekonomickej
rozpočtovej klasifikácie kategórii 610 – mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné
vyrovnania, t. j. tarifný plat, osobné príplatky a riadiace príplatky a kategórii 620 –
poistné a príspevok do poisťovní, a to bez účelovo určených finančných prostriedkov.
2. Dotácia na prevádzku je určená na úhradu bežných prevádzkových nákladov (tovarov
a služieb) materských škôl a školských zariadení. Ide o bežné výdavky, ktoré
zodpovedajú podľa ekonomickej rozpočtovej klasifikácie kategórii 630 – tovary
a služby (cestovné náhrady, energie, voda a komunikácie, materiál, dopravné, rutinná
a štandardná údržba, nájomné na nájom a služby) a kategórii 642 – transfery
jednotlivcom ( odstupné, odchodné, nemocenské dávky, členské príspevky), a to bez
účelovo určených finančných prostriedkov.
Článok 4
Podrobnosti poskytnutia dotácie
1. Obec poskytne finančné prostriedky na mzdy a prevádzku na dieťa:
a) materských škôl, podľa počtu detí prijatých do MŠ, podľa stavu k 15. septembru
predchádzajúceho kalendárneho roka;
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b) základnej škole, pre školský klub detí , podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho
kalendárneho roka;
c) základnej škole, pre školskú jedáleň, podľa počtu potencionálnych stravníkov - všetkých
žiakov ZŠ, podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka.
2. Výška finančných prostriedkov je stanovená na mzdy a prevádzku jednou sumou na jedno
dieťa materskej školy a jedného žiaka v školskom zariadení .
3. Počtom detí a žiakov rozhodným pre pridelenie finančných prostriedkov na mzdy
a prevádzku je ich počet podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka uvedených
v štatistickom výkaze Škôl (MŠVVŠ SR) 40-01 a v Centrálnom registri detí, žiakov
a poslucháčov.
Článok 5
Výška dotácie
Výška dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa na kalendárny rok 2021 je určená takto:
a) na dieťa materskej školy vo výške : 2 644,13 € (počet detí: 79 )
b) na dieťa školského klubu detí vo výške: 608,68 € (počet žiakov 106 )
c) na potencionálneho stravníka / žiaka ZŠ / vo výške: 211,38 € (počet žiakov 354 )
Článok 6
Lehota na predloženie údajov
Príjemca finančných prostriedkov podľa článku 2 písm. b), okrem údajov podľa § 7a
zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní ZŠ, SŠ a školských zariadení v znení neskorších
predpisov, poskytne zriaďovateľovi do konca októbra 2021 podklady k návrhu rozpočtu pre
školské zariadenia na nasledujúci rozpočtový rok.
Článok 7
Lehota na poskytnutie dotácie
1. Obec oznámi materským školám a školským zariadeniam vo svojej zriaďovateľskej
pôsobnosti výšku finančných prostriedkov na príslušný rok najneskôr do 15 dní po schválení
rozpočtu obce.
2. Obec poskytne príjemcovi podľa článku 2 písm. b) dotáciu mesačne vo výške 1/12 ročnej
dotácie, najneskôr do 25. dňa príslušného mesiaca. V prípade, že 25. deň v príslušnom
mesiaci pripadne na deň pracovného pokoja, budú mu tieto poskytnuté prvý pracovný deň po
dni pracovného pokoja.
3. Finančné prostriedky budú školskému zariadeniu v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
poskytnuté bezhotovostne na výdavkový účet ZŠ.
Článok 8
Zúčtovanie dotácie
1. Prijímateľ dotácie podľa článku 2 písm. b) je povinný štvrťročne zúčtovať dotáciu
s poskytovateľom – termíny a spôsob zúčtovania dotácie určí poskytovateľ.
2. V prípade, že dotácia nebude vyčerpaná do konca kalendárneho roka, príjemca podľa
článku 2 písm. b) je povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť do 30.12.2021 na bankový účet
obce, IBAN: SK42 5600 0000 0023 1050 8001.
Článok 9
Spoločné ustanovenia
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Zmena výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materských škôl a žiaka
v školskom zariadení sa uskutoční zmenou VZN.
Článok 10
Záverečné ustanovenia
1. Toto VZN bolo prerokované a schválené Obecným zastupiteľstvom v Topoľčiankach
dňa ..........decembra 2020 nariadením č: ........./2020
2. Toto VZN bolo vyhlásené dňa ................ a nadobúda účinnosť dňom 1.januára 2021.
3. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN číslo 4/2020.

Juraj Mesko, v. r.
starosta obce
Starosta - Kontaktoval nás Úrad verejného zdravotníctva, od 14. decembra 2020 je
v povinnej karanténe školská jedáleň pri MŠ SNP, bola pozitívna pracovníčka kuchyne, MŠ
môže fungovať len do 11:30 hod. , je to po dohode riaditeľky MŠ s rodičmi a pracovníčkami,
MŠ Cintorínska je taktiež v karanténe, bolo pozitívne testované dieťa
Ing. Siklienka – Podľa môjho názoru je to zbytočné, aby bola škôlka otvorená do 11:30
hodiny, mala sa uzavrieť celá MŠ, pracovníčka majú strach, toto nepomôže rodičom, ktorí sú
v práci
Starosta – Na základe tvojej pripomienky budem zajtra kontaktovať riaditeľku MŠ, nikdy
som nemal pocit, že by sa na pracovníkov vyvíjal nátlak
Nariadenie č. 2/2021
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach
a) Prerokovalo: Návrh VZN č. 2/2021 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy
a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia na kalendárny rok
2021
b) Schvaľuje: VZN č. 2/2021 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy
a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia na kalendárny rok
2021
Hlasovanie:
Za: 7 (Orlík, Siklienka, Minár, Chrapková, Gräffová, Hrdlovič, Orolín)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 6.)
Prerokovanie návrhu na dotácie pre centrá voľného času
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Mgr. Chrapková
Obec Topoľčianky prispieva deťom s trvalým pobytom na území obce Topoľčianky vo veku
od 5 do 15 rokov dotáciu vo výške 101,04 € na dieťa na rok 2021, t.j. 8,42 € na mesiac, ak
dieťa prestane byť žiakom CVČ, príjemca dotácie je povinný túto skutočnosť oznámiť
poskytovateľovi do 14 dní a príjemca je povinný poskytnutú dotáciu poskytovateľovi vrátiť.
Uznesenie č. 243/2020/14
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach

a) Prerokovalo: Poskytnutie dotácie na záujmové vzdelávanie detí v centrách voľného
času pre rok 2021
b) Schvaľuje: Poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie na záujmové
vzdelávanie detí v centrách voľného času, s trvalým pobytom na území Obce
Topoľčianky vo veku od 5 do dovŕšenia15 rokov veku vo výške 101,04 € na dieťa
a na rok 2021, t.j. 8,42 € na mesiac za týchto podmienok:
-

-

-

-

-

Zriaďovatelia centier voľného času
(ďalej len: CVČ) predložia v žiadosti
o poskytnutie dotácie zoznam detí, na ktoré žiadajú dotáciu s adresou ich trvalého
pobytu, dátumom ich narodenia a priložia fotokópiu Rozhodnutia riaditeľa CVČ o ich
prijatí do CVČ.
Obec Topoľčianky, ako poskytovateľ dotácie sa zaväzuje do 30 dní od prijatia žiadosti
oznámiť zriaďovateľom CVČ, ako príjemcom dotácie, ktorí požiadali o dotáciu, jej
výšku na jedno dieťa a na rok 2021 a následne zmluvne dohodnúť podmienky, spôsob
a termíny poskytnutia dotácie.
Ak dieťa prestane byť žiakom CVČ, príjemca dotácie je povinný uvedenú skutočnosť
oznámiť poskytovateľovi dotácie do 14 dní. Na toto dieťa sa poskytne dotácia len za
mesiace, ktoré dieťa navštevovalo CVČ. Ak na obdobie, v ktorom dieťa prestalo byť
žiakom CVČ bola poskytnutá dotácia, príjemca ju vráti poskytovateľovi.
V prípade, že do CVČ budú v priebehu roka 2021 prijaté ďalšie deti s trvalým pobytom
na území Obce Topoľčianky vo veku od 5 do 15 rokov, zriaďovateľ CVČ musí znovu
požiadať o dotáciu na tieto deti.
Na požiadanie poskytovateľa dotácie, príjemca poskytne údaje o dochádzke detí, na
ktoré sa dotácia poskytuje.

-

Hlasovanie:
Za: 7 (Orlík, Siklienka, Minár, Chrapková, Gräffová, Hrdlovič, Orolín)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 7.)
Návrh dodatku k VZN č. 3/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Topoľčianky
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Starosta – Dodatok vzišiel z návrhu p. Poštulku, ktorý je členom Komisia Životného
prostredia, jeho návrh sa týka zberu triedeného odpadu, po rokovaní s vývozcom triedeného
odpadu došlo k úprave, ktorý zahŕňa tento dodatok
Ing. Siklienka PhD. – Dôjde k značnému uľahčeniu triedenia odpadu, nakoľko do žltého
vreca pôjdu okrem plastov, mäkkých kovov aj tetrapaky, teda aj tetrapaky sa budú vyvážať
raz mesačne, každý posledný utorok v mesiaci, odporúčam schváliť tento dodatok.
Uznesenie č. 244/2020/14
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach

a) Prerokovalo: Návrh dodatku k VZN č. 3/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Topoľčianky
b) Schvaľuje: Návrh dodatku č. 1 k VZN č. 3/2020 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Topoľčianky
Hlasovanie:
Za: 7 (Orlík, Siklienka, Minár, Chrapková, Gräffová, Hrdlovič, Orolín)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 8.)
Prerokovanie návrhu na dotácie z rozpočtu obce pre rok 2021 podľa VZN č. 8/2020
o dotáciách z rozpočtu obce Topoľčianky
Ing. Hrdlovič – Finančná komisia na svojom zasadnutí prejednala všetky žiadosti
o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce v roku 2021 a podľa výšky finančných prostriedkov
vyhotovila nasledovný návrh:
FS Topoľnica - žiadosť 1 000 €, návrh Finančnej komisie je 600 €
OZ Park Topoľčianky – žiadosť 2 000 €, návrh Finančnej komisie je 800 €
OZ Senior Klub Topoľčianky – žiadosť 2 500 €, návrh Finančnej komisie je 1700 €
FoTOP FOTOKLUB Topoľčianky – žiadosť 900 €, návrh Finančnej komisie je 400 €
ŠK Topoľčianky – žiadosť 6 000 €, návrh Finančnej komisie je 2000 €
OFK Tatran Topoľčianky – žiadosť 7 000 €, návrh Finančnej komisie je 5000 €
Asociácia subjektov cestovného ruchu Topoľčianky OZ - žiadosť 1 000 €, návrh Finančnej
komisie je neschváliť žiadosť
Okrem tohto ešte Finančná komisia doporučuje vyčleniť 650 € na Beh oslobodenia.
Vyčlenené finančné prostriedky z rozpočtu obce : 11 150 €
Starosta – Všetko bude závisieť od toho, ako sa bude vyvíjať situácia, pokiaľ budú zakázané
kultúrno-spoločenské akcie a šport, nebudú sa dotácie čerpať
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Uznesenie č. 245/2020/14
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach
a) Prerokovalo: Žiadosti z rozpočtu obce pre rok 2021 podľa VZN č. 8/2020
o dotáciách z rozpočtu obce Topoľčianky
b) Schvaľuje : Dotáciu pre Folklórnu skupinu Topoľnica o. z., Mlynská 18, 951 93
Topoľčianky, IČO: 42205808, vo výške 600,- €

Hlasovanie:
Za: 7 (Orlík, Siklienka, Minár, Chrapková, Gräffová, Hrdlovič, Orolín)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 246/2020/14
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach
a) Prerokovalo: Žiadosti z rozpočtu obce pre rok 2021 podľa VZN č. 8/2020
o dotáciách z rozpočtu obce Topoľčianky
b) Schvaľuje : Dotáciu pre Občianske združenie PARK TOPOĽČIANKY, Parková 11,
951 93 Topoľčianky, IČO: 42208653, vo výške 800,- €.
Hlasovanie:
Za: 7 (Orlík, Siklienka, Minár, Chrapková, Gräffová, Hrdlovič, Orolín)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 247/2020/14
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach
a) Prerokovalo: Žiadosti z rozpočtu obce pre rok 2021 podľa VZN č. 8/2020
o dotáciách z rozpočtu obce Topoľčianky
b) Schvaľuje: Dotáciu pre FoTOP – Fotoklub Topoľčianky, Hlavná 114, 951 93
Topoľčianky, IČO: 42203988, vo výške 400,- €.
Hlasovanie:
Za: 6 (Orlík, Minár, Chrapková, Gräffová, Hrdlovič, Orolín)
Proti: 0
Zdržal sa: 1 - Siklienka
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Uznesenie č. 248/2020/14
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach
a) Prerokovalo: Žiadosti z rozpočtu obce pre rok 2021 podľa VZN č. 8/2020
o dotáciách z rozpočtu obce Topoľčianky
b) Schvaľuje: Dotáciu pre Občianske združenie Senior klub Topoľčianky, Hlavná
114, 951 93 Topoľčianky, IČO: 42333407, vo výške 1 700,- €.

Hlasovanie:
Za: 7 (Orlík, Siklienka, Minár, Chrapková, Gräffová, Hrdlovič, Orolín)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 249/2020/14
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach
a) Prerokovalo: Žiadosti z rozpočtu obce pre rok 2021 podľa VZN č. 8/2020
o dotáciách z rozpočtu obce Topoľčianky
b) Schvaľuje : Dotáciu pre Športový klub Topoľčianky, Hlavná 202/79, 951 93
Topoľčianky, IČO: 42366585, vo výške 2 000,- €.
Hlasovanie:
Za: 7 (Orlík, Siklienka, Minár, Chrapková, Gräffová, Hrdlovič, Orolín)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 250/2020/14
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach
a) Prerokovalo: Žiadosti z rozpočtu obce pre rok 2021 podľa VZN č. 8/2020
o dotáciách z rozpočtu obce Topoľčianky
b) Schvaľuje : Dotáciu pre OFK Tatran Topoľčianky, občianske združenie, Hlavná
114, 951 93 Topoľčianky, IČO: 42368065, vo výške 5 000,- €.
Hlasovanie:
Za: 6 (Siklienka, Minár, Chrapková, Gräffová, Hrdlovič, Orolín)
Proti: 0
Zdržal sa: 1- Orlík
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Uznesenie č. 251/2020/14
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach
a) Prerokovalo: Žiadosti z rozpočtu obce pre rok 2021 podľa VZN č. 8/2020 o dotáciách
z rozpočtu obce Topoľčianky
b) Neschvaľuje: Dotáciu pre združenie Asociácia subjektov cestovného ruchu,
Cintorínska 886/31, 951 93 Topoľčianky, IČO: 50333267
Hlasovanie:
Za: 6 (Siklienka, Minár, Chrapková, Gräffová, Hrdlovič, Orolín)
Proti: 1- Orlík
Zdržal sa: 0
K bodu č. 9.)
Návrh programového rozpočtu na rok 2021 až 2023
Ing. Hrdlovič
STANOVISKO
hlavnej kontrolórky Obce Topoľčianky k návrhu rozpočtu obce na roky 2021-2023
V zmysle § 18f, odsek 1, písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov predkladám odborné stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu obce na
roky 2021–2023 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2021, spracované na základe predloženého
návrhu viacročného rozpočtu na roky 2021–2023 a návrhu rozpočtu na rok 2021.
Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 583/2004 Z.
z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
vz.n.p. Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákonov:
✓ Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny
odpad a drobné stavebné odpady
✓ Zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej
samospráve
✓ Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských
zariadení v znení neskorších predpisov a ostatné súvisiace právne normy
1. Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade so súlade so Zákonom o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy č. 583/2004 Z. z. jeho zmien a doplnkov. Návrh rozpočtu bol
zverejnený v obci obvyklým spôsobom v zákonom stanovenej lehote, t.j. najmenej 15 dní
pred jeho schválením v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
2. Návrh rozpočtu bol spracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením MF
SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická
klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri zostavovaní rozpočtov územnej
samosprávy. V programovom rozpočte obce sú výdavky rozpočtované do 14. programov
Je dodržané vnútorné členenie rozpočtu na bežné, kapitálové príjmy a výdavky, a výdavkové
finančné operácie, ktoré sú usporiadané prehľadne podľa kapitol.
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3. Rozpočet bol zostavený obvyklým spôsobom za účasti starostu obce p. Juraja Mesku
pričom boli zohľadnené možnosti obce v časti príjmovej a jej potreby z hľadiska výdavkov.
4. Príjmová časť rozpočtu v členení podľa rozpočtovej kvalifikácie vychádza z podielových
a miestnych daní ,daňových a správnych poplatkov plynúcich do rozpočtu obce v zmysle
platných predpisov a VZN, ktoré boli aktualizované v súlade s reálnymi potrebami .
Rozpočtové príjmy spolu sú v jednotlivých rokoch navrhnuté nasledovne:
v roku 2021 – 2 232 276 €
v roku 2022 – 2 252 156 €
v roku 2023 - 2 341 342 €
pričom boli zohľadnené všetky zdroje
5.Výdavková časť rozpočtu vychádza z potrieb obce a je rozčlenená podľa jednotlivých
kapitol. Výška plánovaných rozpočtových výdavkov v jednotlivých rokoch je navrhnutá
nasledovne:
v roku 2021 - 2 232 276 €
v roku 2022 - 2 252 156 €
v roku 2023 - 2 341 342 €
pri čom sa vychádzalo z reálnej potreby jednotlivých kapitol. ako aj z reálnych
nákladov dosiahnutých v minulých rokoch
Ako vyplýva z údajov v bode 4 a 5, navrhovaný rozpočet pre rok 2021-2023 je vyrovnaným
rozpočtom pre všetky rozpočtované obdobia.
Na základe uvedených skutočností odporúčam obecnému zastupiteľstvu rozpočet
na rok 2021 schváliť.
Mgr. Orlík – mám dve otázky k návrhu programového rozpočtu:
- na str. 23 je pravdepodobne chybný údaj v počte bytových jednotiek, je tam počet 43,
správny údaj má byť 42, prosím opraviť
- posledná strana – administratíva – aktuálny počet zamestnancov je 42 a na roky 2021
až 2023 je plán počet zamestnancov zvýšiť na 47, je potrebné zvyšovať počet
zamestnancov?
Prednosta – Zvýšenie počtu zamestnancov je z toho dôvodu, že akonáhle Úrad práce
zverejní nejaký projekt a obec sa do projektu zapojí, tak získame cca 5 pracovníkov na
aktivačné práce, tieto projekty bývajú takmer vždy na 9 mesiacov
Starosta – Od nového roku nám ide jedna upratovačka do dôchodku, neberieme do
zamestnania na jej miesto nikoho, sú zrušené všetky kultúrnospoločenské akcie, zatiaľ
neuvažujeme prijať ďalšiu silu
Uznesenie č. 252/2020/14
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach
a) Prerokovalo:
1.) Stanovisko Hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu Obce Topoľčianky
pre rok 2021- 2023
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2.) Návrh programového rozpočtu obce Topoľčianky na roky 2021-2023
b) Berie na vedomie: Stanovisko Hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu
Obce Topoľčianky pre rok 2021 - 2023
c) Schvaľuje : Návrh rozpočtu obce Topoľčianky pre rok 2021 vrátane programov.
Rozpočet je vyrovnaný. Príjmy sa rovnajú výdavkom
v celkovej sume:
2 232 276 EUR.
Skutočnosť
2018

Skutočnosť
2019

Schválený
rozpočet
2020

Očakávaná
skutočnos
ť 2020

NR 2021

NR 2022

NR 2023

Sumarizácia
Bežné výdavky spolu

1 846 651

2 059 133

2 135 294

2 237 626

2 098 970

2 118 850

2 201 370

Kapitálové výdavky spolu

557 624

256 590

11 500

597 865

5 950

5 950

6 248

Výdavkové finančné operácie

131 591

150 345

126 988

126 988

127 356

127 356

133 724

Rozpočtové výdavky spolu

2 535 866

2 466 068

2 273 782

2 962 479

2 232 276

2 252 156

2 341 342

Bežné príjmy

1 990 911

2 217 199

2 165 582

2 279 675

2 168 852

2 188 732

2 275 997

Kapitálové príjmy

192 148

82 594

0

479 415

0

0

0

Príjmové finančné operácie
Vlastné príjmy RO s právnou
subjektivitou

438 616

203 508

21 200

149 389

38 424

38 424

40 345

13 840

21 450

17 000

15 000

15 000

15 000

15 000

40 738

30 179

10 000

5 000

10 000

10 000 10 000

0

22 572

60 000

34 000

0

0

0

2 577 502

2 273 782

2 962 479

2 232 276

2 252 156

2 341 342

Vlastné príjmy RO : tržba stravné
od zamestnancov

Príjmy RO: stravné z
ÚPSVaR
Rozpočtové príjmy spolu

2 676 253

d) Berie na vedomie: Návrh rozpočtu obce Topoľčianky vrátane programov na roky
2022-2023.

Hlasovanie:
Za: 7 (Orlík, Siklienka, Minár, Chrapková, Gräffová, Hrdlovič, Orolín)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 10.)
Návrh zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena pre ZsVS a.s. Nitra –
vodná stavba „Topoľčianky – Kopaničky – zokruhovanie vodovodu“
Juraj Mesko
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. pripravuje vodnú stavbu „Topoľčianky –
Kopaničky – zokruhovanie vodovodu“, v rámci ktorej sa má v súlade s projektovou
dokumentáciou realizovať uloženie vodovodného potrubia na časti parcely, ktorá je vo
vlastníctve obce.
Tento materiál sme už prejednávali na obecnom zastupiteľstve, sú tu doplnené ďalšie
pozemky, v tejto lokalite sa postavili nové rodinné domy,ide o technickú záležitosť
Uznesenie č. 253/2020/14
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach

20

a) Prerokovalo: Návrh zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena pre
ZsVS Nitra, a. s. – vodná stavba „Topoľčianky – Kopaničky – zokruhovanie
vodovodu“
b) Schvaľuje: Návrh zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č.
83256/14-Há/2020, pre ZsVS Nitra, a. s. – vodná stavba „Topoľčianky –
Kopaničky – zokruhovanie vodovodu“
Hlasovanie:
Za: 7 (Orlík, Siklienka, Minár, Chrapková, Gräffová, Hrdlovič, Orolín)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 11.)
Návrh plánu práce hlavnej kontrolórky obce Topoľčianky na 1. polrok 2021
Mgr. Pružinská
V zmysle § 18d a 18f zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
zmien a doplnkov bude činnosť hlavného kontrolóra obce zameraná v I. polroku roka 2021 na
nasledovné kontroly a úlohy
Kontrolná činnosť:
- kontrola pokladne a pokladničných dokladov za 1. polrok 2021, kontrola dodržiavania
zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite
- kontrola plnenia prijatých uznesení obecného zastupiteľstva podľa § 18d ods. 1
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
- kontrola poskytovania dotácií z rozpočtu obce
- kontrola bezhotovostných a hotovostných finančných operácii a účtovných dokladov,
zameraná na formálnu a vecnú správnosť v zmysle uplatňovania zákona 431/2002 Z.
z. o účtovníctve a zákona 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- kontrola plnenia príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu, stavu pohľadávok a záväzkov
k 30.06.2021
Plnenie úloh HK:
- správa o kontrolnej činnosti za rok 2020
- správa o výsledku vykonaných kontrol
- odborné stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2020
- návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2021
Uznesenie č. 254/2020/14
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach
a) Prerokovalo: návrh plánu práce hlavnej kontrolórky obce Topoľčianky na I. polrok
2021
b) Schvaľuje: návrh plánu práce hlavnej kontrolórky obce Topoľčianky na I. polrok
2021 - Kontrolná činnosť:
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➢ kontrola pokladne a pokladničných dokladov za 1.polrok 2021, kontrola dodržiavania
zákona č.357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite
➢ kontrola plnenia prijatých uznesení obecného zastupiteľstva podľa § 18d ods. 1
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
➢ kontrola poskytovania dotácií z rozpočtu obce
➢ kontrola bezhotovostných a hotovostných finančných operácii a účtovných dokladov,
zameraná na formálnu a vecnú správnosť v zmysle uplatňovania zákona 431/2002 Z.
z. o účtovníctve a zákona 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
➢ kontrola plnenia príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu, stavu pohľadávok a záväzkov
k 30.06.2021
Plnenie úloh HK :

➢
➢
➢
➢

správa o kontrolnej činnosti za rok 2020
správa o výsledku vykonaných kontrol
odborné stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2020
návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2021

Hlasovanie:
Za: 7 (Orlík, Siklienka, Minár, Chrapková, Gräffová, Hrdlovič, Orolín)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 12.)
Prerokovanie návrhu na zriadenie elektrickej nabíjacej stanice
p. Minár
Obec žiada o poskytnutie dotácie na vybudovanie nabíjacej stanice pre elektromobily
a elektrické bicykle, máme vytypované miesto – bočné parkovisko pri obecnom úrade pod
oknom p. prednostu, toto miesto je monitorované kamerovým systémom, aby nedochádzalo
k poškodzovaniu, doporučujem tento návrh schváliť , skvalitníme infraštruktúru v našej obci
Uznesenie č. 255/2020/14
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach
a) Prerokovalo: Prerokovalo návrh na zriadenie elektrickej nabíjacej stanice
b) Schvaľuje: výstavbu verejne prístupnej nabíjacej stanice pre elektromobily typ
AC 2 x 22 kW na parcele č. C-KN 258/1 v k. ú Topoľčianky zapísaná na liste
vlastníctva č. 1552
Hlasovanie:
Za: 7 (Orlík, Siklienka, Minár, Chrapková, Gräffová, Hrdlovič, Orolín)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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K bodu č. 13.)
Rozpočtové opatrenie č. 7/2021
Ing. Hrdlovič
Na základe ustanovenia § 14 ods.1 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
upravujeme rozpočet obce schválený na rok 2020 nasledovne:
a) presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia
celkové príjmy a celkové výdavky (viď podrobný rozpis v prílohe).
Rozpočet po úprave zostáva vyrovnaný.
Sú to nasledovné presuny:
Z návratnej finančnej výpomoci schválenej na úpravu odvodnenia v zelenom páse na ulici
Žikaveckej: toto sa už do konca roka nezrealizuje, preto tieto prostriedky presúvame na
zakúpenie nového plynového kotla do domu služieb.
Vo všeobecných službách programu 1.1 manažment, znížime rozpočet a presunieme na
nepokrytý program 11.2 Pietne miesta v obci a program 3.3 Rozvoj ľudských zdrojov.
Z programu 13.3 Drobné obecné práce (aktivačná činnosť) znižujeme rozpočet z plánovaných
miezd a presunieme na chýbajúcu mzdu a odmenu pre spoločný školský úrad a odvody na
opatrovateľky.
V programe 4.3 Voľby a referenda, do ktorého sme zaradili aj Sčítanie obyvateľov, domov
a bytov meníme funkčnú klasifikáciu z 01.6.0 všeobecné verejné služby inde neklasifikované
na 01.3.2 Rámcové plánovacie a štatistické služby.
Rozpočet obce schválený OZ dňa 10.12.2019, Uznesením č. 127/2019/8
je vo výške: 2 273 782 EUR.
Po tomto rozpočtovom opatrení sa celkový rozpočet nemení.
Rozpočet ostáva vyrovnaný: príjmy = výdavkom = 3.056.617,43 EUR

Uznesenie č. 256/2020/14
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach
a) Prerokovalo: Návrh na úpravu rozpočtu, Rozpočtové opatrenie č. 7/2020
b) Schvaľuje:
Úpravu rozpočtu, Rozpočtové opatrenie č. 7/2020 - presun
rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia
celkové príjmy a celkové výdavky .
Sú to nasledovné presuny:
- návratnej finančnej výpomoci schválenej na úpravu odvodnenia v zelenom páse na ulici
Žikaveckej: toto sa už do konca roka nezrealizuje, preto tieto prostriedky presúvame na
zakúpenie nového plynového kotla do domu služieb.
- vo všeobecných službách programu 1.1 manažment, znížime rozpočet a presunieme na
nepokrytý program 11.2 Pietne miesta v obci a program 3.3 Rozvoj ľudských zdrojov.
- z programu 13.3 Drobné obecné práce (aktivačná činnosť) znižujeme rozpočet
z plánovaných miezd a presunieme na chýbajúcu mzdu a odmenu pre spoločný školský
úrad a odvody na opatrovateľky.
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-

v programe 4.3 Voľby a referenda, do ktorého sme zaradili aj Sčítanie obyvateľov,
domov a bytov meníme funkčnú klasifikáciu z 01.6.0 všeobecné verejné služby inde
neklasifikované na 01.3.2 Rámcové plánovacie a štatistické služby.
Rozpočet obce schválený OZ dňa 10.12.2019, Uznesením č. 127/2019/8
je vo výške: 2 273 782 EUR.
Po tomto rozpočtovom opatrení sa celkový rozpočet nemení.
Rozpočet ostáva vyrovnaný: príjmy = výdavkom = 3.056.617,43 EUR

Hlasovanie:
Za: 7 (Orlík, Siklienka, Minár, Chrapková, Gräffová, Hrdlovič, Orolín)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 14.)
Návrh na schválenie prenájmu obecného majetku - CIZS Topoľčianky
Starosta – Tento bod sa týka prenájmu novej budovy Centra integrovanej zdravotnej
starostlivosti, kde sa presťahuje päť doktorov v termíne apríl 2021, je potrebné s nimi
uzavrieť nové nájomné zmluvy
JUDr. Gräffová – V tomto prípade budeme schvaľovať zámer osobitným zreteľom, doktori
päť rokov musia pôsobiť v týchto priestoroch, bolo to nevyhnutnou prílohou žiadosti
o dotáciu.
Uznesenie č. 257/2020/14
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach
a) Prerokovalo: - prenájom majetku obce Topoľčianky z dôvodov osobitného zreteľa
podľa §9a ods.9 písm. c zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, spoločnosti
MARMED, s.r.o., 951 95 Obyce 571, IČO. 45244511 za účelom prevádzkovania
Ambulancie praktického lekára
b) Schvaľuje: zámer na 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 na .
parc. č. C- KN 764/3,764/4,777/6 zast. plochy a nádvoria budova CIZS o výmere 83 m2,
spoločnosti MARMED, s.r.o. so sídlom 951 95 Obyce 571, IČO: 45244511. Miesto
podnikania: 951 93 Topoľčianky, Hlavná 27, za účelom prevádzkovania Ambulancie
praktického lekára na dobu od 01.04.2021 do 30.03.2026 a výška nájmu je v zmysle
platného VZN o cenách nájmu nebytových priestorov a o cenách nájmu za dočasné užívanie
pozemkov vo vlastníctve obce Topoľčianky
Dôvodom osobitného zreteľa je:
- podmienkou schválenia finančnej dotácie na CIZS bolo čestné prehlásenie
lekárov , že budú ambulanciu prevádzkovať najmenej 5 rokov od jej uvedenia do
prevádzky
- Ambulancia praktického lekára
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-

poskytovanie zdravotníckych služieb
Marmed, s.r.o. je nájomcom od roku 1995
obec neeviduje žiadne nedoplatky na nájomnom

Hlasovanie:
Za: 7 (Orlík, Siklienka, Minár, Chrapková, Gräffová, Hrdlovič, Orolín)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 258/2020/14
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach
a) Prerokovalo: prenájom majetku obce Topoľčianky z dôvodov osobitného zreteľa
podľa §9a ods.9 písm. c zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí spoločnosti
MEDOST, s.r.o. sídlo a miesto podnikania 951 93 Topoľčianky, Hlavná, IČO:
44927746 za účelom prevádzkovania Ambulancie praktického lekára
b) Schvaľuje: zámer na prenájom majetku 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 na . parc. č. C- KN 764/3,764/4,777/6 zast. plochy a nádvoria budova
CIZS o výmere 83,5 m2 spoločnosti MEDOST, s.r.o. ,IČO: 44927746 miesto
podnikania 951 93 Topoľčianky, Hlavná 27, za účelom prevádzkovania Ambulancie
praktického lekára na dobu od 01.04.2021 do 30.03.2026 a výška nájmu je v zmysle
platného VZN o cenách nájmu nebytových priestorov a o cenách nájmu za dočasné
užívanie pozemkov vo vlastníctve obce Topoľčianky
Dôvodom osobitného zreteľa je:
- podmienkou schválenia finančnej dotácie na CIZS bolo čestné prehlásenie
lekárov , že budú ambulanciu prevádzkovať najmenej 5 rokov od jej uvedenia do
prevádzky
- ambulancia praktického lekára
- poskytovanie zdravotníckych služieb
- Medost , s.r.o. je nájomcom od roku 1995
- obec neeviduje žiadne nedoplatky na nájomnom

Hlasovanie:
Za: 7 (Orlík, Siklienka, Minár, Chrapková, Gräffová, Hrdlovič, Orolín)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 259/2020/14
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach
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a) Prerokovalo: prenájom majetku obce Topoľčianky z dôvodov osobitného zreteľa
podľa §9a ods.9 písm. c zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí MUDr. Ivanovi
Belicovi, trvalo bytom 953 01 Zlaté Moravce, Kalinčiakova 6, miesto podnikania,
951 93 Topoľčianky, Hlavná, IČO :34037357 za účelom prevádzkovania Ambulancie
odborného stomatológa
b) Schvaľuje: zámer na 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 na
. parc. č. C- KN 764/3,764/4,777/6 zast. plochy a nádvoria budova CIZS o výmere
62 m2 MUDr. Ivanovi Belicovi, IČO :34037357, trvalo bytom 953 01 Zlaté
Moravce, Kalinčiakova 6, Miesto podnikania: 951 93 Topoľčianky, Hlavná 27, za
účelom prevádzkovania Ambulancie odborného stomatológa, na dobu od 01.04.2021
do 30.03.2026 a výška nájmu je v zmysle platného VZN o cenách nájmu nebytových
priestorov a o cenách nájmu za dočasné užívanie pozemkov vo vlastníctve obce
Topoľčianky
Dôvodom osobitného zreteľa je:
- podmienkou schválenia finančnej dotácie na CIZS bolo čestné prehlásenie
lekárov , že budú ambulanciu prevádzkovať najmenej 5 rokov od jej uvedenia do
prevádzky
- Ambulancia odborného stomatológa
- poskytovanie zdravotníckych služieb
- MUDr. Ivan Belica je nájomcom od roku 1995
- obec neeviduje žiadne nedoplatky na nájomnom

Hlasovanie:
Za: 7 (Orlík, Siklienka, Minár, Chrapková, Gräffová, Hrdlovič, Orolín)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 260/2020/14
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach
a) Prerokovalo: prenájom majetku obce Topoľčianky z dôvodov osobitného zreteľa
podľa §9a ods.9 písm. c zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí Bons offices, s.r.o. so sídlom,
953 01 Zlaté Moravce, Hollého 918/15, IČO : 36 559 148, miesto podnikania 951 93
Topoľčianky, Hlavná za účelom prevádzkovania gynekologickej ambulancie
b) Schvaľuje: zámer na prenájom majetku obce Topoľčianky z dôvodov osobitného
zreteľa podľa §9a ods.9.
časť nehnuteľného majetku, kat. územie Topoľčianky zapísaný v LV č.1552 registra
na . parc. č. C- KN 764/3,764/4,777/6 zast. plochy a nádvoria budova CIZS na ul.
Hlavnej o výmere 82,5 m2 Bons offices, s.r.o. so sídlom , 953 01 Zlaté Moravce,
Hollého 918/15, IČO : 36 559 148, miesto podnikania 951 93 Topoľčianky, Hlavná27
za účelom prevádzkovania gynekologickej ambulancie, na dobu od 01.04.2021 do
30.03.2026 a výška nájmu je v zmysle platného VZN o cenách nájmu nebytových
priestorov a o cenách nájmu za dočasné užívanie pozemkov vo vlastníctve obce
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Dôvodom osobitného zreteľa je:
- Stavba CIZS je určená pre zdravotnícke účely
- podmienkou schválenia finančnej dotácie na CIZS bolo čestné prehlásenie
lekárov , že budú ambulanciu prevádzkovať najmenej 5 rokov od jej uvedenia do
prevádzky
- Bons offices, s.r.o. je nájomcom od roku 2002
- obec neeviduje žiadne nedoplatky na nájomnom
Hlasovanie:
Za: 7 (Orlík, Siklienka, Minár, Chrapková, Gräffová, Hrdlovič, Orolín)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 261/2020/14
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach
a) Prerokovalo: prenájom majetku obce Topoľčianky z dôvodov osobitného zreteľa
podľa §9a ods.9 písm. c zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí MUDr. Helena
Ragasová – Zdravie 4U, s. r. o., Dlhá 15, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 35965096,
miesto podnikania 951 93 Topoľčianky, Hlavná 72 za účelom prevádzkovania
všeobecnej ambulancie pre deti a dorast
b) Schvaľuje: zámer na prenájom majetku obce Topoľčianky z dôvodov osobitného
zreteľa podľa §9a ods.9.
časť nehnuteľného majetku, kat. územie Topoľčianky zapísaný v LV č.1552 registra na
. parc. č. C- KN 764/3,764/4,777/6 zast. plochy a nádvoria budova CIZS na ul. Hlavnej
o výmere 82,5 m2 , MUDr. Helena Ragasová – Zdravie 4U, s. r. o., Dlhá 15, 953 01
Zlaté Moravce, IČO: 35965096, miesto podnikania 951 93 Topoľčianky, Hlavná 27 za
účelom prevádzkovania všeobecnej ambulancie pre deti a dorast na dobu od 01.04.2021
do 30.03.2025 a výška nájmu je v zmysle platného VZN o cenách nájmu nebytových
priestorov a o cenách nájmu za dočasné užívanie pozemkov vo vlastníctve obce
Dôvodom osobitného zreteľa je:
- stavba CIZS je určená pre zdravotnícke účely
- podmienkou schválenia finančnej dotácie na CIZS bolo čestné prehlásenie
lekárov , že budú ambulanciu prevádzkovať najmenej 5 rokov od jej uvedenia do
prevádzky
- ambulancia pre deti a dorast
- poskytovanie zdravotníckych služieb

Hlasovanie:
Za: 7 (Orlík, Siklienka, Minár, Chrapková, Gräffová, Hrdlovič, Orolín)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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K bodu č. 15.)
Žiadosti občanov a organizácií
Ing. Štefan Krajčír, Tehelná 1004/92, Nitra – žiadosť o odkúpenie pozemku
o výmere 6 m2 z dôvodu dlhodobého užívania, pozemok je vo vlastníctve obce
Starosta – V prípade schválenie musí byť cena 10 €/m2, túto cenu máme schválenú OZ
-

Mgr Orlík - Nemáme stanovisko stavebnej komisie, podľa môjho názoru sa nejedná
o priľahlý pozemok, nie je možný predaj pozemku na priamo
Starosta – odporúčam stavebnej komisii preveriť uvedenú žiadosť
Uznesenie č. 262/2020/14
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach
a) Prerokovalo: Žiadosť Ing. Štefan Krajčír, Tehelná 1004/92, 949 01 Nitra
a Kamila Krajčírová, Tehelná 1004/92, 949 01 Nitra, o odkúpenie pozemku od
obce Topoľčianky o rozlohe 6 m2 parcely 777/1 v katastri obce Topoľčianky
z dôvodu dlhodobého užívania
b) Odkladá: Žiadosť Ing. Štefan Krajčír, Tehelná 1004/92, 949 01 Nitra a Kamila
Krajčírová, Tehelná 1004/92, 949 01 Nitra, o odkúpenie pozemku od obce
Topoľčianky o rozlohe 6 m2 parcely 777/1 v katastri obce Topoľčianky z dôvodu
dlhodobého užívania Ing. Štefanom Krajčírom a Kamily Krajčírovej, bytom Tehelná
1004/92, 949 01 NITRA , za cenu 10 Eur / m2
b) Odporúča: Komisii výstavby, územného plánovania bytov a verejnoprospešných
služieb preveriť uvedenú žiadosť.
Hlasovanie:
Za: 7 (Orlík, Siklienka, Minár, Chrapková, Gräffová, Hrdlovič, Orolín)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

-

Slovak Estate s.r.o., Tallerova 4, Bratislava – ponuka na odpredaj
spoluvlastníckeho podielu o výmere 1392 m2, druh pozemku – trvalý trávnatý
porast, cena 2 € za 1 m2

Starosta – jedná sa o pozemok na štadióne – tréningové ihrisko
Uznesenie č. 263/2020/14
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach
a) Prerokovalo: Žiadosť spoločnosti Slovak Estate s. r.. o., Tallerova 4, 811 02
Bratislava
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b) Neschvaľuje: Kúpu nehnuteľnosti k. ú. Topoľčianky LV. 2564, č. parcely E
4575/1, výmera v 1392 m2, trvalý trávny porast, spoluvlastnícky podiel 1/27
spoločnosti Slovak Estate, s.r.o., Tallerova 4, 811 02 Bratislava
Hlasovanie:
Za: 7 (Orlík, Siklienka, Minár, Chrapková, Gräffová, Hrdlovič, Orolín)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

-

Mgr. Marcela Mandelíková, Martinský Breh 8, Zlaté Moravce – žiadosť
o prenájom priestorov v DKS za športovo – tanečným účelom, počas
kalendárneho roka každý pondelok v čase od 18:30 do 19:30 hodiny

Starosta – p. Mandelíková mala už aj v minulosti prenajaté priestory, ide o cvičenie zumby,
je o to záujem, nevidím dôvod nevyhovieť žiadosti, samozrejme musia dodržiavať všetky
prijaté opatrenia
Uznesenie č. 264/2020/14
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach
a) Prerokovalo : Žiadosť Mgr. Marcely Mandelíkovej, Martinský Breh 8, 953 01
Zlaté Moravce o prenájom priestorov za účelom športovo – tanečným využitím
voľného času každý pondelok v čase od 18.30 do 19.30 hod. v strednej sále DKS
b) Schvaľuje: Prenájom Mgr. Marcely Mandelíkovej, Martinský Breh 8, 953 01 Zlaté
Moravce o prenájom priestorov za účelom športovo – tanečným využitím voľného času každý
pondelok v čase od 18.30 do 19.30 hod. v strednej sále DKS. Cena nájmu bude v zmysle
platného VZN o cenách nájmu.

Hlasovanie:
Za: 7 (Orlík, Siklienka, Minár, Chrapková, Gräffová, Hrdlovič, Orolín)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

-

Urbársky spolok Topoľčianky, pozemkové spoločenstvo, Lipová 88,
Topoľčianky – žiadosť o oslobodenie od dane z nehnuteľnosti, nakoľko
urbársky spolok nemá v predmete činnosti podnikateľskú činnosť, sme
spoločnosť s právnou subjektivitou a boli sme zriadení za účelom hospodárenia
v lesných porastoch v zmysle LHP, drevnú hmotu, ktorú pri starostlivosti o lesné
porasty vyťažíme, odpredávame našim podielnikom, ťažíme len vývraty
a nevhodné dreviny v množstvách predpísaných v LHP max. 600 m3/r.

Starosta – Je to žiadosť, ktorú opakovane prejednávame od roku 2017, stále tvrdia, že
nepodnikajú, žiadajú odpustenie dane, mám informácie od menších obcí, kde urbárske spolky
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platia bez problému ďaleko vyššiu daň a nemajú s tým problém, ja som im navrhol, aby si dali
urobiť znalecký posudok tak ako to majú Lesy SR, doposiaľ ho nemajú. Po minulé roky ste
túto žiadosť zamietli.
Mgr. Chrapková – Nemávajú ani výročnú schôdzu, o ich hospodárení nevieme
Uznesenie č. 265/2020/14
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach
a) Prerokovalo : Žiadosť Urbárskeho spolku Topoľčianky, pozemkové spoločenstvo,
Lipová 88, 951 93 Topoľčianky
b) Neschvaľuje: Žiadosť Urbárskeho spolku Topoľčianky, pozemkové spoločenstvo,
Lipová 88, 951 93 Topoľčianky o odpustenie úhrady dane z pozemkov v ich
užívaní.
Hlasovanie:
Za: 7 (Orlík, Siklienka, Minár, Chrapková, Gräffová, Hrdlovič, Orolín)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
- Pavol Bobok, Parková 11, Topoľčianky – žiadosť o súhlas na vybudovanie príjazdu do
garáže stavby rodinného domu a opravy jestvujúceho chodníka a príjazdu do dvora, ide
o úpravu na obecnom pozemku medzi miestnou komunikáciou a našim pozemkom –
predzáhradky, zámerom je vybudovanie príjazdu do garáže RD medzi miestnou
komunikáciou a vchodom do garáže RD v betónovom oplotení na hranici pozemku, oprava
jestvujúceho príjazdu do dvora a zvýšenie úrovne chodníka tak, aby bol výškovo zosúladený
so susednými časťami chodníka. Nový príjazd by nemal presiahnuť rozmery 7 m dĺžku a 4,2
m šírku
p. Minár – Už dlhodobo sa ozývam k parkovaniu na verejnom priestranstve, žiaľ veľa
občanov tak parkuje napriek tomu, že majú svoj dvor pri rodinnom dome, aj z tohto dôvodu
sme prijali uznesenie, kde je dané, že šírka vjazdu alebo vjazdov na parcelu môže byť spolu 5
metrov. Pán Bobok má vybudovaný jeden vjazd oproti svojmu pozemku do dvora a druhý
vjazd si chce vybudovať pred garážou, nakoľko garáž má ako súčasť rodinného domu.
Samozrejme, môže mať aj dva vjazdy, ale musí byť dodržaná šírka 5 metrov pre obidva
vjazdy. Navrhujem túto žiadosť neschváliť a doporučujem, aby bolo dodržané Uznesenie č.
241/2020/14. Je to kvôli tomu, aby bola dodržaná jednotná úprava a vzhľad ulice, takto sa to
riešilo aj na Lipovej ulici kde prebiehala rekonštrukcia chodníkov.
Uznesenie č. 266/2020/14
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach
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a) Prerokovalo: Žiadosť Pavol Bobok , Parková 11 , 951 93 Topoľčianky o súhlas so
zámerom úprav priestranstva pred domom
b) Neschvaľuje: Žiadosť Pavol Bobok , Parková 11 , 951 93 Topoľčianky zámeru na
úpravu priestranstva pred domom – vybudovanie príjazdu do garáže stavby
rodinného domu a opravy jestvujúceho chodníka a príjazdu do dvora na pozemok
parc. 4611/7, stavba rodinného domu ul. Lipová č. 97. Ide o úpravy na obecnom
pozemku 860/1 medzi miestnou komunikáciou a pozemkom 4611/7.
c) Odporúča: Žiadateľovi upraviť svoj zámer v súlade s uznesením č. 241/2020/14
a požiadať o vydanie súhlasného stanoviska k zámeru starostu obce.

Hlasovanie:
Za: 6 (Siklienka, Minár, Chrapková, Gräffová, Hrdlovič, Orolín)
Proti: 0
Zdržal sa: 1 - Orlík

K bodu č. 16.)
Interpelácie poslancov
JUDr. Gräffová – Navrhujem predĺžiť účinnosť PHSR obce Topoľčianky
Uznesenie č. 267/2020/14
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach
a) Prerokovalo : Návrh poslankyne JUDr. Ruženy Gräffovej o predĺžení účinnosti
PHSR obce Topoľčianky
b) Schvaľuje: Predĺženie účinnosti PHSR obce Topoľčianky do 31.12.2021

Hlasovanie:
Za: 7 (Siklienka, Minár, Chrapková, Gräffová, Hrdlovič, Orolín, Orlík)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 17.)
Záver
Starosta – Ďakujem Vám všetkým za účasť a trpezlivosť a prajem Vám príjemný zvyšok
večera a príjemné prežitie vianočných sviatkov.
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Jana Minárová
zapisovateľ

Juraj Mesko
starosta obce

Overovatelia zápisnice:
Mgr. Eva Chrapková

––––––––––––––––––––––––––––

Jaroslav Orolín

––––––––––––––––––––––––––––
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