OBEC

TOPOĽČIANKY

UZNESENIA
(od 237 – po 267)

Obecného zastupiteľstva v Topoľčiankach č. 14/2020 konaného
dňa 15. 12. 2020 v priestoroch veľkej sály DKS Topoľčianky.

Č. p.: 1753/2020

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

Ing.

Jaroslav Hrdlovič
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

s komunálnymi

k Všeobecne
odpadmi

Topoľčianky – predkladá

záväznému

a drobnými

nariadeniu

stavebnými

č.

3/2020

odpadmi

na

o nakladaní
území

obce

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 Ing. Jaroslav
Hrdlovič
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) Úprava rozpočtu, Rozpočtové opatrenie č. 7/2020 – predkladá

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

UZNESENIE č. 237/2020/14
z 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Topoľčianky
konaného dňa 15. 12. 2020

bod č. 1 programu OZ č. 14
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach na svojom 14. zasadnutí dňa 15.12.2020

a) PREROKOVALO:

Návrh Programu OZ

b) SCHVAĽUJE :

Program OZ č. 14 bez pripomienok

Počet poslancov OZ / Prítomnosť/kvórum = 9 /

7 /5

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

7 / 0 /0

V Topoľčiankach, dňa 15. 12. 2020

Juraj Mesko
starosta obce

UZNESENIE č. 238/2020/14
zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Topoľčianky,
konaného dňa 15. 12. 2020
___________________________________________________________________________
bod č. 2 programu OZ č. 14 - Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie
zapisovateľa
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach na svojom 14. zasadnutí dňa 15. 12. 2020

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. Evka Chrapková, Jaroslav Orolín

c) URČUJE: za zapisovateľa zápisnice -

Janku Minárovú

Počet poslancov OZ / Prítomnosť/kvórum = 9 /

7

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

7

/4
/ 0 /0

V Topoľčiankach, dňa 15. 12. 2020

Juraj Mesko
starosta obce

UZNESENIE č. 239/2020/14
z 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Topoľčianky
konaného dňa 15 . 12. 2020

bod č. 3 programu OZ č. 14 - Rôzne.
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach na svojom 14. zasadnutí dňa 15. 12. 2020

a)

PREROKOVALO: Návrh na realizáciu konštrukcie srdca určeného na zber plastových
vrchnákom 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 vrchnákom
s následným použitím pre choré deti umiestneného v centre obce na parcele č. 777/1 na
Hlavnej ulici v priestore pred rýchlim občerstvením „Kebab“

Počet poslancov OZ / Prítomnosť/kvórum = 9 /

7

/4

Hlasovanie ( „za / proti / zdržal sa hlasovania“) = 7 / 0 / 0

V Topoľčiankach, dňa 15. 12. 2020

Juraj Mesko
starosta obce

UZNESENIE č. 240/2020/14
z 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Topoľčianky
konaného dňa 15 . 12. 2020

bod č. 3 programu OZ č. 14 - Rôzne.
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach na svojom 14. zasadnutí dňa 15. 12. 2020

a)

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

Počet poslancov OZ / Prítomnosť/kvórum = 9 /

7

/4

Hlasovanie ( „za / proti / zdržal sa hlasovania“) = 7 / 0 / 0

V Topoľčiankach, dňa 15. 12. 2020

Juraj Mesko
starosta obce

UZNESENIE č. 241/2020/14
z 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Topoľčianky
konaného dňa 15 . 12. 2020

bod č. 3 programu OZ č. 14 - Rôzne.
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach na svojom 14. zasadnutí dňa 15. 12. 2020

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.

Počet poslancov OZ / Prítomnosť/kvórum = 9 /

7

/4

Hlasovanie ( „za / proti / zdržal sa hlasovania“) = 7 / 0 / 0

V Topoľčiankach, dňa 15. 12. 2020

Juraj Mesko
starosta obce

UZNESENIE č. 242/2020/14
z 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Topoľčianky
konaného dňa 15 . 12. 2020

bod č. 3 programu OZ č. 14 - Rôzne.
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach na svojom 14. zasadnutí dňa 15. 12. 2020

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

Počet poslancov OZ / Prítomnosť/kvórum = 9 /

7

/4

Hlasovanie ( „za / proti / zdržal sa hlasovania“) = 7 / 0 / 0

V Topoľčiankach, dňa 15. 12. 2020

Juraj Mesko
starosta obce

Nariadenia č. 1/2021
z 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Topoľčianky
konaného dňa 15.12.2020

k bodu č. 4 rokovania OZ č. 14 dňa 15. 12. 2020: návrh VZN č. 1/2021 o cenách nájmu
nebytových priestorov a o cenách nájmu za dočasné užívanie pozemkov vo vlastníctve obce

Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach na svojom 14. zasadnutí dňa 15. 12. 2020

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

Počet poslancov OZ / Prítomnosť/kvórum = 9 / 7 / 5
Hlasovanie ( „za / proti / zdržal sa hlasovania“) =

7

/

0 /

0

V Topoľčiankach, dňa 15. 12. 2020

Juraj Mesko
starosta obce

Nariadenia č. 2/2021
z 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Topoľčianky
konaného dňa 15.12.2020

k bodu č. 5 rokovania OZ č. 14 dňa 15. 12. 2020: 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

Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach na svojom 14. zasadnutí dňa 15. 12. 2020
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

Počet poslancov OZ / Prítomnosť/kvórum = 9 /

7

/5

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

7

/

0

/ 0

V Topoľčiankach, dňa 15. 12. 2020

Juraj Mesko
starosta obce

Uznesenia č. 243/2020/14
z 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Topoľčianky
konaného dňa 15.12.2020
k bodu č. 6 rokovania OZ č. 14 dňa 15. 12. 2020: Prerokovanie návrhu na dotácie pre
centrá voľného času
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach na svojom 14. zasadnutí dňa 15.12.2020

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.

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

7

/5
7 /

0 /0

V Topoľčiankach, dňa 15. 12. 2020

Juraj Mesko
starosta obce
Uznesenia č. 244/2020/14

z 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Topoľčianky
konaného dňa 15.12.2020

k bodu č. 7 rokovania OZ č. 14 dňa 15. 12. 2020: Návrh dodatku k Všeobecnému záväznému
nariadenie č. 3/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
na území obce Topoľčianky

Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach na svojom 14. zasadnutí dňa 15. 12. 2020
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

Počet poslancov OZ / Prítomnosť/kvórum = 9 / 7 / 4
Hlasovanie ( „za / proti / zdržal sa hlasovania“) = 7 / 0 / 0

V Topoľčiankach, dňa 15. 12. 2020

Juraj Mesko
starosta obce

Uznesenia č. 245/2020/14
z 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Topoľčianky
konaného dňa 15. 12. 2020

bod č. 8 programu OZ č. 14 – Návrh na dotáciu z rozpočtu obce pre rok 2021 podľa
VZN č. 8/2020 o dotáciách z rozpočtu obce Topoľčianky
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach na svojom 14. zasadnutí dňa 15. 12. 2020
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,- €

Počet poslancov OZ / Prítomnosť/kvórum = 9 /

7

/4

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

7

/ 0

/ 0

V Topoľčiankach 15. 12. 2020

Juraj Mesko
starosta obce

Uznesenia č. 246/2020/14
z 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Topoľčianky
konaného dňa 15. 12. 2020

bod č. 8 programu OZ č. 14 – Návrh na dotáciu z rozpočtu obce pre rok 2021 podľa
VZN č. 8/2020 o dotáciách z rozpočtu obce Topoľčianky
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach na svojom 14. zasadnutí dňa 15. 12. 2020
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,- €.

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

7

/4

7 /

0

/ 0

V Topoľčiankach 15. 12. 2020

Juraj Mesko
starosta obce

Uznesenia č. 247/2020/14
z 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Topoľčianky
konaného dňa 15. 12. 2020

bod č. 8 programu OZ č. 14 – Návrh na dotáciu z rozpočtu obce pre rok 2021 podľa
VZN č. 8/2020 o dotáciách z rozpočtu obce Topoľčianky
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach na svojom 14. zasadnutí dňa 15. 12. 2020
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,- €.

Počet poslancov OZ / Prítomnosť/kvórum = 9 /

7

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

6 /

/4
0

/ 1
Ing. R. Siklienka PhD.

V Topoľčiankach 15. 12. 2020

Juraj Mesko
starosta obce

Uznesenia č. 248/2020/14
z 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Topoľčianky
konaného dňa 15. 12. 2020

bod č. 8 programu OZ č. 14 – Návrh na dotáciu z rozpočtu obce pre rok 2021 podľa
VZN č. 8/2020 o dotáciách z rozpočtu obce Topoľčianky
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach na svojom 14. zasadnutí dňa 15. 12. 2020
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,- €.

Počet poslancov OZ / Prítomnosť/kvórum = 9 / 7
Hlasovanie ( „za / proti / zdržal sa hlasovania“) =

/4
7 /

0 /

0

V Topoľčiankach 15. 12. 2020

Juraj Mesko
starosta obce

Uznesenia č. 249/2020/14
z 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Topoľčianky
konaného dňa 15. 12. 2020

bod č. 8 programu OZ č. 14 – Návrh na dotáciu z rozpočtu obce pre rok 2021 podľa
VZN č. 8/2020 o dotáciách z rozpočtu obce Topoľčianky
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach na svojom 14. zasadnutí dňa 15. 12. 2020
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,- €.

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

7

/4
7 /

0

/ 0

V Topoľčiankach 15. 12. 2020

Juraj Mesko
starosta obce

Uznesenia č. 250/2020/14
z 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Topoľčianky
konaného dňa 15. 12. 2020

bod č. 8 programu OZ č. 14 – Návrh na dotáciu z rozpočtu obce pre rok 2021 podľa
VZN č. 8/2020 o dotáciách z rozpočtu obce Topoľčianky
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach na svojom 14. zasadnutí dňa 15. 12. 2020
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,- €.

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

7

/4

6 /

0

/ 1
Mgr. G. Orlík

V Topoľčiankach 15. 12. 2020

Juraj Mesko
starosta obce

Uznesenia č. 251/2020/14

z 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Topoľčianky
konaného dňa 15. 12. 2020

bod č. 8 programu OZ č. 14 – Návrh na dotáciu z rozpočtu obce pre rok 2021 podľa
VZN č. 8/2020 o dotáciách z rozpočtu obce Topoľčianky
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach na svojom 14. zasadnutí dňa 15. 12. 2020
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

Počet poslancov OZ / Prítomnosť/kvórum = 9 / 7
Hlasovanie ( „za / proti / zdržal sa hlasovania“) =

/4
6 /

1

/ 0

Mgr. Orlík

V Topoľčiankach 15. 12. 2020

Juraj Mesko
starosta obce

UZNESENIE č. 252/2020/14
z 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Topoľčianky
konaného dňa15. 12. 2020
bod č. 9 programu OZ č. 14 – Návrh programového rozpočtu na rok 2021 - 2023
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach na svojom 14. zasadnutí dňa 15. 12. 2020
a) PREROKOVALO:
1.) Stanovisko Hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu Obce Topoľčianky
pre rok 2021- 2023
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.
Počet poslancov OZ / Prítomnosť/kvórum = 9 /
Hlasovanie ( „za / proti / zdržal sa hlasovania“) =

7

/4

7 /

0

/

0

V Topoľčiankach 15. 12. 2020

Juraj Mesko
starosta obce

NA UZNESENIE č. 253/2020/14
z 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Topoľčianky
konaného dňa15.12.2020

bod č. 10 programu OZ č. 14 – Návrh zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
pre ZsVS Nitra, a. s. – vodná stavba „Topoľčianky – Kopaničky – zokruhovanie vodovodu“

Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach na svojom 14. zasadnutí dňa 15.12.2020

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“

Počet poslancov OZ / Prítomnosť/kvórum = 9 / 7
Hlasovanie ( „za / proti / zdržal sa hlasovania“) =

/4
7 /

0

/ 0

V Topoľčiankach 15. 12. 2020

Juraj Mesko
starosta obce

UZNESENIE č. 254/2020/14

z 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Topoľčianky
konaného dňa 15. 12. 2020
___________________________________________________________________________
bod č. 11 programu OZ č. 14 – Návrh plánu práce hlavnej kontrolórky obce Topoľčianky
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach na svojom 14. zasadnutí dňa 15. 12. 2020
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:
➢ 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

Počet poslancov OZ / Prítomnosť/kvórum = 9 / 7
Hlasovanie ( „za / proti / zdržal sa hlasovania“) = 7

/4
/ 0

/

0

V Topoľčiankach, dňa 15. 12. 2020

Juraj Mesko
starosta obce
UZNESENIE č. 255/2020/14

z 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Topoľčianky
konaného dňa 15. 12. 2020
_________________________________________________________________________
bod č. 12 programu OZ č. 14 – Prerokovanie návrhu na zriadenie elektrickej nabíjacej
stanice
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach na svojom 14. zasadnutí dňa 15. 12. 2020
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

Počet poslancov OZ / Prítomnosť/kvórum = 9 / 7
Hlasovanie ( „za / proti / zdržal sa hlasovania“) =

/4
7 /

0

/ 0

V Topoľčiankach, dňa 15. 12. 2020

Juraj Mesko
starosta obce

UZNESENIE č. 256/2020/14

Zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Topoľčianky
konaného dňa 15. 12. 2020

bod č. 13. programu OZ č. 14 – Úprava rozpočtu, Rozpočtové opatrenie č. 7/2020
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach na svojom 14. zasadnutí dňa 15.12. 2020
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.
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

Počet poslancov OZ / Prítomnosť/kvórum = 9 / 7

/0

Hlasovanie ( „za / proti / zdržal sa hlasovania“) = 7

/

0 /

0

V Topoľčiankach 15. 12. 2020

Juraj Mesko
starosta obce

UZNESENIE č. 257/2020/14
Zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Topoľčianky
konaného dňa 15. 12. 2020

bod č. 14 programu OZ č. 14 – Návrh prenajať nebytové priestory v CIZS na Ulici
Hlavnej
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach na svojom 14.. zasadnutí dňa 15.12. 2020
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
poskytovanie zdravotníckych služieb
Marmed, s.r.o. je nájomcom od roku 1995
obec neeviduje žiadne nedoplatky na nájomnom

Počet poslancov OZ / Prítomnosť/kvórum = 9 /

7

/6

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

7

/

0/

0

V Topoľčiankach 15. 12. 2020
Juraj Mesko
starosta obce

UZNESENIE č. 258/2020/14

z 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Topoľčianky
konaného dňa 15. 12. 2020
k bodu č. 13. rokovania OZ č. 14: Návrh prenajať nebytové priestory v CIZS na Ulici
Hlavnej
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach na svojom 14. zasadnutí dňa 15. 12. 2020
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

Počet poslancov OZ / Prítomnosť/kvórum = 9 / 7
Hlasovanie ( „za / proti / zdržal sa hlasovania“) =

/6
7 / 0

/

0

V Topoľčiankach 15. 12. 2020

Juraj Mesko
starosta obce
UZNESENIE č. 259/2020/14

zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Topoľčianky
konaného dňa 15. 12. 2020
___________________________________________________________________________
k bodu č. 13. rokovania OZ č. 14: Návrh prenajať nebytové priestory v CIZS na Ulici
Hlavnej
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach na svojom 14. zasadnutí dňa 15. 12. 2020
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
Počet poslancov OZ / Prítomnosť/kvórum = 9 / 7
Hlasovanie ( „za / proti / zdržal sa hlasovania“) = 7

/6
/ 0

/

0

V Topoľčiankach 15. 12. 2020

Juraj Mesko
starosta obce

UZNESENIE č. 260/2020/14
Zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Topoľčianky
konaného dňa 15. 12. 2020
___________________________________________________________________________
k bodu č. 13. rokovania OZ č. 14: Návrh prenajať nebytové priestory v CIZS na Ulici
Hlavnej
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach na svojom 14. zasadnutí dňa 15. 12. 2020
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
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

Počet poslancov OZ / Prítomnosť/kvórum = 9 /

7

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

7 /

/6
0 / 0

V Topoľčiankach 15. 12. 2020

Juraj Mesko
starosta obce

UZNESENIE č. 261/202014
z 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Topoľčianky
konaného dňa 15. 10. 2020
k bodu č. 13. rokovania OZ č. 8 Návrh prenajať nebytové priestory v obvodnom
zdravotnom stredisku Topoľčianky
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach na svojom 14. zasadnutí dňa 15. 12. 2020
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach na svojom 14. zasadnutí dňa 15. 12. 2020
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 72 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

Počet poslancov OZ / Prítomnosť/kvórum = 9 /

7

Hlasovanie ( „za / proti / zdržal sa hlasovania“) = 7

/6
/

0

/ 0

V Topoľčiankach 15. 12. 2020

Juraj Mesko
starosta obce

UZNESENIE č. 262/2020/14
z 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Topoľčianky
konaného dňa 15. 12. 2020
k 14. bodu rokovania OZ č. 14 dňa15. 12. 2020: Žiadosti občanov a organizácií
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach na svojom 14. zasadnutí dňa 15. 12. 2020
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 777A 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
c) ODPORUČA:
Komisii
výstavby,
územného
a verejnoprospešných služieb preveriť uvedenú žiadosť.

Počet poslancov OZ / Prítomnosť/kvórum = 9 / 7
Hlasovanie ( „za / proti / zdržal sa hlasovania“) =

plánovania

/5
7 /

0 /

0

V Topoľčiankach 15. 12. 2020

Juraj Mesko
starosta obce

bytov

UZNESENIE č. 263/2020/14
z 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Topoľčianky
konaného dňa 15.12.2020
k 14. bodu rokovania OZ dňa15. 12. 2020: Žiadosti občanov a organizácií
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach na svojom 14. zasadnutí dňa 15.12.2020
a) PREROKOVALO : Žiadosť spoločnosti Slovak Estate s. r.. o., Tallerova 4, 811 02
Bratislava

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

Počet poslancov OZ / Prítomnosť/kvórum = 9 /

7

/4

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

7

/

0

/

0

V Topoľčiankach, dňa 15.12.2020

Juraj Mesko
starosta obce

UZNESENIE č.264/2020/14
z 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Topoľčianky
konaného dňa 15.12.2020
k 14. bodu rokovania OZ dňa15. 12. 2020: Žiadosti občanov a organizácií
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach na svojom 14. zasadnutí dňa 15.12.2020

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.

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. Cena
nájmu bude v zmysle platného VZN o cenách nájmu.

Počet poslancov OZ / Prítomnosť/kvórum = 9 / 7

/4

Hlasovanie ( „za / proti / zdržal sa hlasovania“) = 7

/ 0

/

0

V Topoľčiankach, dňa 15.12.2020

Juraj Mesko
starosta obce

UZNESENIE č.265/2020/14
z 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Topoľčianky
konaného dňa 15.12.2020
k 14. bodu rokovania OZ dňa15. 12. 2020: Žiadosti občanov a organizácií

Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach na svojom 14. zasadnutí dňa 15.12.2020

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.

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

7

/4

7 / 0

/

0

V Topoľčiankach, dňa 15.12.2020

Juraj Mesko
starosta obce

UZNESENIE č.266/2020/14
z 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Topoľčianky
konaného dňa 15.12.2020
k 14. bodu rokovania OZ dňa15. 12. 2020: Žiadosti občanov a organizácií
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach na svojom 14. zasadnutí dňa 15.12.2020
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.

Počet poslancov OZ / Prítomnosť/kvórum = 9 /

7

/

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

6

/

0

/ 1
Mgr. G. Orlík

V Topoľčiankach, dňa 15.12.2020

Juraj Mesko
starosta obce

UZNESENIE č. 267/2020/14
z 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Topoľčianky
konaného dňa 15.12.2020
k 16. bodu rokovania OZ dňa 15. 12. 2020: Interpelácie poslancov
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach na svojom 14. zasadnutí dňa 15.12.2020
a) PREROKOVALO : Návrh poslankyne JUDr. Ruženy Gräffovej o predĺžení
účinnosti PHSR obce Topoľčianky

b) SCHVAĽUJE: Predĺženie účinnosti PHSR obce Topoľčianky do 31.12.2021

Počet poslancov OZ / Prítomnosť/kvórum = 9 / 7

/4

Hlasovanie ( „za / proti / zdržal sa hlasovania“) = 7

/

0

/ 0

V Topoľčiankach, dňa 15.12.2020

Juraj Mesko
starosta obce

17 . Záver rokovania OZ dňa 15. 12. 2020
- nevyplynulo žiadne uznesenie
starosta obce: poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí OZ a s prianím prežitia
krásnych Vianočných sviatkov rokovanie ukončil.

V Topoľčiankach, dňa 15. 12. 2020

Juraj Mesko
starosta obce

