OBEC

TOPOĽČIANKY

Z á p i s n i c a č. 11/2020
z jedenásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Topoľčiankach konaného dňa
4. júna 2020 v priestoroch DKS Topoľčianky

Č. p.: 832/2020
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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
11. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Topoľčiankach, ktoré sa uskutoční dňa
04.júna.2020
(štvrtok) 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 záverečného účtu obce Topoľčianky za rok 2019 – predkladá Juraj Mesko –
starosta obce
5. Plán úloh hlavného kontrolóra na 2. polrok 2020 – predkladá hlavný kontrolór obce
Mgr. Martina Pružinská
6. Správa nezávislého auditora za rok 2019 – predkladá Juraj Mesko – starosta obce
7. Opätovné prerokovanie dotácií z rozpočtu obce pre rok 2020 – predkladá Mgr. Eva
Chrapková
8. Rozpočtové opatrenie č. 3/2020 - Schválenie použitia univerzálneho úveru, časti
rezervného fondu a úprava rozpočtu obce pre rok 2020 – predkladá Ing. Jaroslav
Hrdlovič
9. Návrh na schválenie opakovaného uzatvorenia nájomnej zmluvy v 16 b.j. – predkladá
JUDr. Ružena Gräffová
10. Návrh na schválenie poradovníka na obecné nájomné byty. – predkladá JUDr.
Ružena Gräffová
11. Účtovná závierka TATRAN ŠPORT s.r.o. k 31.12.2019 – predkladá Jaroslav Švec
12. Vyhodnotenie priorít z Komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2019 –
predkladá JUDr. Ružena Gräffová
13. Žiadosti občanov a organizácií
14. Interpelácie poslancov
15. Záver

Juraj Mesko v.r.
starosta obce
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K bodu č. 1.)
Starosta obce privítal na zasadnutí OZ poslancov a všetkých prítomných občanov. Poslanci sú
prítomní v počte 7, p. Minár a p. hlavná kontrolórka sú ospravedlnení a poslanec p. Partl
príde neskôr, OZ je uznášaniaschopné. Program bol vyvesený na tabuli oznamov pri OcÚ
a taktiež na webovej stránke obce.
Zasadnutie sa nahráva na diktafón.
Uznesenie č. 181/2020/11
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach
a) Prerokovalo: Návrh Programu OZ
b) Schvaľuje: Program OZ č. 11 bez pripomienok
Hlasovanie:
Za: 7 (Siklienka, Švec, Chrapková, Gräffová, Hrdlovič, Orolín, Orlík )
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 2.)
Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa
Juraj Mesko
Uznesenie č. 182/2020/11
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach
a) schvaľuje :

Členov komisie a overovateľov nasledovne:

1.) Návrhová komisia : - predseda : JUDr. Ružena Gräffová
členovia: Mgr. Gabriel Orlík, Ing. Jaroslav Hrdlovič
2.) Overovatelia zápisnice : Jaroslav Švec, Jaroslav Orolín
b) určuje: za zapisovateľa zápisnice Janu Minárovú
Hlasovanie:
Za: 7 (Siklienka, Švec, Chrapková, Gräffová, Hrdlovič, Orolín, Orlík )
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 3.)
Rôzne
Starosta - Na základe podnetov od viacerých poslancov na stretnutí k programu OZ č. 11
predkladám návrh na prijatie uznesenia k určeniu sumy za predaj pozemkov vo vlastníctve
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obce. Jedná sa o pozemky ktoré občania dlhodobo užívajú v presvedčení, že sú ich
vlastníctvom, resp. sú to priľahlé pozemky ktoré tvoria neoddeliteľný celok so stavbou.
Môj návrh je na sumu 10, Eur / m2 na obdobie od 05.06.2020 do 31.12.2020. Žiadosti, ktoré
budú prerokované dnes, doporučujem schváliť tak, ako tomu bolo dotaraz.
-

dostavil sa p. Partl, prítomných je 8 poslancov

Mgr. Orlík – žiadosti, ktoré sa dnes schvaľujú by už mali byť za cenu 10 € / m2
Mgr. Chrapková – prikláňam sa k tomu, aby žiadosti, ktoré schvaľujeme dnes, mali ešte
pôvodnú cenu
JUDr. Oravcová - táto cena za pozemok je dosť vysoká
JUDr. Gräffová – okolité obce majú cenu 5 – 6 €, vychádzali sme z tejto skutočnosti

Uznesenie č. 183/2020/11
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach
a) Prerokovalo: Návrh starostu obce p. Juraja Mesku
b) Schvaľuje: Návrh starostu obce p. Juraja Mesku a určuje minimálnu cenu
10, Eur / m2 , na obdobie od 05.06.2020 do 31.12.2020, za odpredaj obecných
pozemkov z dôvodu osobitného zreteľa a priľahlých pozemkov .
Hlasovanie:
Za: 6 (Siklienka, Švec, Chrapková, Gräffová, Hrdlovič, Orolín, )
Proti: 1 - Partl
Zdržal sa: 1 - Orlík
Mgr. Barát - Od 1.6.2020 začala školská dochádzka na báze dobrovoľnosti pre 1 – 5 ročník,
nastúpilo 120 žiakov, vytvorili sa skupiny po 20 žiakov, dezinfekcia je zabezpečená, prebehlo
elektronické prihlasovanie žiakov do prvého ročníka – v septembri nastúpi 37 žiakov do
prvého ročníka, budú dve triedy.
4. júla sa uskutoční Beh oslobodenia, štartovať budú dorastenci a dospelí.
JUDr. Oravcová – Vypracovala obec VZN ohľadom zákazu spaľovania biologicky
rozložiteľného odpadu?
Dá obec vypracovať zastavovaciu štúdiu aspoň na jednu lokalitu IBV?
Ing. Siklienka PhD. - VZN nie vypracované, je to zbytočné, keďže zákaz spaľovania
vyplýva zo zákona a obec môže za spaľovanie uložiť pokutu do výšky 1 600 €
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Starosta – Zastavovacia štúdia – je to referát p. prednostu a p. Krajčovej, ja záujemcom vždy
odporúčam obrátiť sa na spracovateľa ÚPN, v ÚPN je stanovené poradie v akom sa má
realizovať výstavby v obci.
Prednosta – Schválený ÚPN určuje v ktorých lokalitách sa má stavať a prikazuje obci
vypracovať zastavovacu štúdiu. Táto štúdia má určiť, na základe usmernenia z Okresného
úradu Nitra , odbor opravných prostriedkov, v ktorých lokalitách a v akom poradí sa môže
zástavba realizovať.
Mgr. Orlík – Ak nebude investor, prípadne ak sa vlastníci nespoja, tak obec na to financie
nebude mať
p. Kováč – Pripomínam zriadenia nájazdu z ulice SNP na ulicu Mlynskú a poriešiť odtokovú
vodu od 24 – bytovky
starosta – Zriadenia nájazdu nie je problém, do týždňa to bude hotové, s odvodnením to je
horšie, nie sú na to financie
JUDr. Oravcová – Kedy sa začne robiť ulica Žikavecká?
Starosta – Tento rok, v súčasnosti prebieha prieskum trhu, ktorý realizuje VÚC, v lete sa
začnú realizovať práce
K bodu č. 4.)
Návrh záverečného účtu obce Topoľčianky na rok 2019
Juraj Mesko
STANOVISKO
hlavnej kontrolórky obce k Záverečnému účtu Obce Topoľčianky za rok 2019
V súlade s ods. 1.písm.c) § 18 f zákona č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov predkladám stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu obce
Topoľčianky za rok 2019.
Obec zostavila rozpočet na rok podľa ustanovenia §10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a jeho doplnkov v znení neskorších
predpisov.
Hospodárenie obce sa počas roka 2019 riadilo podľa schváleného rozpočtu. Rozpočet obce
Topoľčianky na rok 2019 bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Topoľčiankach dňa
13.12.2018 Uznesením č. 36/2018/2. Rozpočet obce na rok 2019 bol zostavený ako
vyrovnaný vo výške: 2 070 037,00 eur. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový
a kapitálový ako schodkový. Počas roka bol rozpočet upravovaný deviatymi rozpočtovými
opatreniami.
 Rozpočtové opatrenie č.1/2019 -schválené dňa 07.03.2019 uznesením č. 62/2019/3
 Rozpočtové opatrenie č.2/2019 - schválené dňa 30. 03. 2019 starostom obce
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Rozpočtové opatrenie č.3/2019 - schválené dňa 20.06.2019 uznesením č. 95/2019/6
Rozpočtové opatrenie č.4/2019- schválené dňa 30.06.2019 starostom obce
Rozpočtové opatrenie č.5/2019- schválené dňa 19.09.2019 uznesením č. 118/2019/7
Rozpočtové opatrenie č.6/2019- schválené dňa 30.09.2019 starostom obce
Rozpočtové opatrenie č.7 /2019- schválené dňa 29.10.2019 starostom obce
Rozpočtové opatrenie č.8/2019- schválené dňa 10.12.2019 uznesením č. 125/2019/8
Rozpočtové opatrenie č.9/2019- schválené dňa 30.12.2019 starostom obce

Po poslednej úprave rozpočtu dosiahli rozpočtované príjmy k 31.12.2019 hodnotu
2 555 927,24 eur. Celkové plnenie príjmovej časti k 31.12.2019 bolo v sume 2 585 167,50 eur.
Z celkových rozpočtovaných výdavkov vo výške 2 555 974,24 eur predstavovalo skutočne
čerpanie k 31.12.2019 sumu 2 466 070,31 eur.
Kapitola 2 a 3 záverečného účtu sumarizuje hospodárenie obce a štruktúru príjmovej
a výdavkovej časti rozpočtu v roku 2019. Rozbor hospodárenia podrobnejšie hodnotí plnenie
rozpočtovaných príjmov a výdavkov podľa jednotlivých kapitol ako aj prehľadne popisuje
rozdiely medzi rozpočtom a jeho plnením. Údaje sú záverečnom účte zhodnotené objektívne
v súlade so schváleným rozpočtovými opatreniami.
Obec hospodárila v roku 2019 s prebytkom, ktorý podľa § 2 písm. c) zákona č.583/2004 Z.
z. predstavuje kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu obce po odpočítaní
nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR . Tento prebytok po úprave dosiahol čiastku 75 368,67
eur.
Prehľad o stave a vývoji dlhu obce poskytuje 7. kapitola záverečného účtu. Obec eviduje
k 31.12.2019 dlhodobé záväzky voči bankám a ŠFRB v celkovej hodnote 1 203 354,24 eur.
Zostatok istiny bankových úverov vykazuje hodnotu 215 451,85 eur, zostatok istiny z
bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ predstavuje výšku 80 920,00 eur,
zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty je v sume 907 174,39 eur.
Obec uzatvorila v roku 2019 Zmluvu o termínovanom úvere č. 072/003/19. Účelom úveru je
financovanie projektovej dokumentácie projektu: „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti
Topoľčianky“ s možnosťou refundácie. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2023, splátky
istiny sú štvrťročné a splátky úrokov sú mesačné.
Zostatok rezervného fondu k 31.12.2019 je vo výške 4255,34 eur, výška sociálneho fondu je
v sume 3 456,17 eur a fondov prevádzky, údržby a opráv k bytovým domom predstavuje je
v sume 57 799,73 eur
Záverečný účet obsahuje v kapitole 11 podrobnú špecifikáciu usporiadania finančných
vzťahov voči právnickým a fyzickým osobám, štátnemu rozpočtu, štátnym fondom,
rozpočtom iných obcí a rozpočtom VÚC, pričom jednotlivé tituly boli čerpané v súlade
s účelom, na ktorý boli pridelené.
Obec v roku 2019 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 4/2013 o dotáciách, právnickým osobám,
fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne
prospešný alebo verejnoprospešný účel. Jedná sa o nasledovné subjekty: OFK TATRAN
Topoľčianky, Senior klub Topoľčianky, Športový klub Topoľčianky o. z., Folklórna skupina
TOPOĽNICA, o. z., Občianske združenie PARK Topoľčianky, FoTOP - FOTOKLUB
a Slovenský skauting, Rímskokatolícka cirkev, farnosť Topoľčianky, Asociácia subjektov
cestovného ruchu, o. z. Deti Topoľčianok, o. z. Dotácie predstavujú výšku 20 800 eur.
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Obec v roku 2019 navýšila základné imanie spoločnosti TATRAN ŠPORT s.r.o. vo výške 20 000
eur.
Zákonná povinnosť o zverejnení záverečného účtu obce na 15 dní spôsobom obvyklým bola
dodržaná.
Ako hlavná kontrolórka obce odporúčam obecnému zastupiteľstvu prerokovanie
záverečného účtu obce Topoľčianky za rok 2019 uzavrieť schválením bez výhrad.

Uznesenie č. 184/2020/11
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach
a) Prerokovalo: Návrh záverečného účtu obce Topoľčianky za rok 2019
b) Berie na vedomie: Správu a stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce
Topoľčianky za rok 2019 .
c) Schvaľuje:
1. použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo
výške 75.368,67 EUR.
2. Záverečný účet Obce Topoľčianky za rok 2019 a celoročné hospodárenie obce
za rok 2019 bez výhrad.
Hlasovanie:
Za: 8 (Siklienka, Švec, Chrapková, Gräffová, Hrdlovič, Orolín, Partl Orlík )
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 5.)
Plán úloh hlavného kontrolóra na 2. polrok 2020
Juraj Mesko
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Topoľčianky na II. polrok
2020.
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 II. polroku roka 2020
na nasledovné kontroly a úlohy
Kontrolná činnosť:
 kontrola pokladne a pokladničných dokladov za 2.polrok 2020, kontrola dodržiavania zákona
č.357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite
 kontrola v oblasti poskytovania opatrovateľskej služby
 analýza množstva komunálneho odpadu a výšky poplatku za odpad
 kontrola originálnych kompetencií na úseku školstva v zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti Obce Topoľčianky v súvislosti s dlhodobejším vývojom verejných financií
 spolupráca pri tvorbe rozpočtu obce na roky 2021,2022,2023
Plnenie úloh HK :
 správa o výsledku vykonaných kontrol
 odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2021
 návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2021
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 účasť na poradách poslancov a zasadnutiach OZ
Kontrolnú činnosť budem vykonávať v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, zákona č. 583/2004 Z.z. O rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení
neskorších predpisov a v zmysle § 20 až § 27 zákona NR SR č. 357/2015 Z. z. o finančnej
kontrole a audite.
Uznesenie č. 185/2020/11
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach
a) Prerokovalo: plán úloh hlavného kontrolóra na 2. polrok 2020
b) Schvaľuje: plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Topoľčianky na II.
polrok 2020 - Kontrolná činnosť:
 kontrola pokladne a pokladničných dokladov za 2.polrok 2020, kontrola dodržiavania
zákona č.357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite
 kontrola v oblasti poskytovania opatrovateľskej služby
 analýza množstva komunálneho odpadu a výšky poplatku za odpad
 kontrola originálnych kompetencií na úseku školstva v zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti Obce Topoľčianky v súvislosti s dlhodobejším vývojom verejných financií
 spolupráca pri tvorbe rozpočtu obce na roky 2021,2022,2023
Plnenie úloh HK :
 správa o výsledku vykonaných kontrol
 odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2021
 návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2021
 účasť na poradách poslancov a zasadnutiach OcZ

Hlasovanie:
Za: 8 (Siklienka, Švec, Chrapková, Gräffová, Hrdlovič, Orolín, Partl Orlík )
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 6.)
Správa nezávislého audítora za rok 2019
Starosta - Uskutočnil sa audit účtovnej závierky Obce Topoľčianky, ktorá obsahuje súvahu
k 31. decembru 2019, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu
a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.
Súčasťou auditu je aj overenie dodržiavania povinností obce podľa požiadaviek zákona
o rozpočtových pravidlách a v rozsahu, v ktorom zákon o rozpočtových pravidlách ukladá
audítorovi toto overenie vykonať.
Záver audítora:
Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových
pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatujem,
že Obec Topoľčianky konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.
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Uznesenie č. 186/2020/11
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach
a) Prerokovalo: Správa nezávislého audítora za rok 2019
b) Berie na vedomie: Správu nezávislého audítora za rok 2019 .
Hlasovanie:
Za: 8 (Siklienka, Švec, Chrapková, Gräffová, Hrdlovič, Orolín, Partl Orlík )
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 7.)
Opätovné prerokovanie dotácií z rozpočtu obce pre rok 2020
Mgr. Eva Chrapková
Opätovne sme prehodnocovali žiadosti o dotácie z rozpočtu obce, ktoré sa schvaľovali
v marci na OZ, súčasnú situáciu všetci žiadatelia akceptujú, väčšina kultúrnych podujatí sa
nebude konať, pôvodne bolo 7 žiadateľov a po prehodnotení navrhujeme dotácie schváliť 3
žiadateľom:
Športový klub - 1 000 €
Klub seniorov - 700 €
OFK Tatran - 3 200 €
Uznesenie č. 187/2020/11
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach
a) Prerokovalo: Opätovné prerokovanie dotácií z rozpočtu obce pre rok 2020
b) Schvaľuje: Zrušenie uznesení č.149/2020/9, 150/2020/9, 151/2020/9 , 152/2020/9,
153/2020/9, 154/2020/9, 155/2020/9 z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Topoľčianky,
konaného dňa 20.02.2020
Hlasovanie:
Za: 8 (Siklienka, Švec, Chrapková, Gräffová, Hrdlovič, Orolín, Partl Orlík )
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 188/2020/11
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach
a) Prerokovalo: Žiadosti o dotácie z rozpočtu obce pre rok 2020 – žiadosť Športový
klub Topoľčianky
b) Schvaľuje: Dotáciu pre Športový klub Topoľčianky , Hlavná 202/79, 951 93
Topoľčianky, IČO: 42366585, vo výške 1000 €.
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Podmienkou poskytnutia dotácie na nasledujúce obdobie je vyúčtovanie poskytnutých
finančných prostriedkov v predchádzajúcom roku
Hlasovanie:
Za: 8 (Siklienka, Švec, Chrapková, Gräffová, Hrdlovič, Orolín, Partl Orlík )
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 189/2020/11
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach
a) Prerokovalo: Žiadosti o dotácie z rozpočtu obce pre rok 2020
b) Schvaľuje: Dotáciu pre Občianske združenie Senior klub Topoľčianky, Hlavná
114, 951 93 Topoľčianky, IČO: 42333407, vo výške 700 €.
Podmienkou poskytnutia dotácie na nasledujúce obdobie je vyúčtovanie
poskytnutých finančných prostriedkov v predchádzajúcom roku
Hlasovanie:
Za: 8 (Siklienka, Švec, Chrapková, Gräffová, Hrdlovič, Orolín, Partl Orlík )
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 190/2020/11
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach
a) Prerokovalo: Žiadosti o dotácie z rozpočtu obce pre rok 2020
b) Schvaľuje: Dotáciu pre OFK TATRAN Topoľčianky, Hlavná 114, 951
Topoľčianky, IČO: 42 368 065, vo výške 3200 €.
Podmienkou poskytnutia dotácie na nasledujúce obdobie je vyúčtovanie
poskytnutých finančných prostriedkov v predchádzajúcom rozpočtovom roku
Hlasovanie:
Za: 8 (Siklienka, Švec, Chrapková, Gräffová, Hrdlovič, Orolín, Partl Orlík )
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 8.)
Rozpočtové opatrenie č. 3/2020 – Schválenie použitia univerzálneho úveru, časti
rezervného fondu a úprava rozpočtu obce pre rok 2020
Ing. Jaroslav 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 príloha),
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b) povolené prekročenie a viazanie príjmov o sumu 97.000,00 eur (viď príloha),
c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov o sumu 97.000,00 eur (viď príloha).
Rozpočet po úprave zostáva vyrovnaný.
Sú to nasledovné finančné prostriedky:
V príjmovej časti rozpočtu znížime podielové dane o sumu 20.000,00 eur a použijeme do
rozpočtu 20.000,- eur z rezervného fondu, ktoré sa vo výdavkovej časti rozpočtu použijú na
splátky bankových úverov;
Ďalej znížime podielové dane o sumu 3.000,00 eur a vo výdavkovej časti znížime dotácie
subjektom o sumu 3.000,00 eur.
Program obce: 3.1 Správa majetku
Zo zazmluvnených úverových prostriedkov od Prima banky Slovensko, a.s. (Univerzálny
úver) budeme financovať: zostatok 5% nákladov na výstavbu Centra integrovanej zdravotnej
starostlivosti a tiež nevyhnutné neoprávnené výdavky na CIZS a 50%-nú spoluúčasť výstavby
oporného múra pri rozšírení Žikaveckej ulice (v spolupráci s investorom Nitrianskym
samosprávnym krajom). Celkom úverové prostriedky vo výške: 100.000,- eur.
PRESUNY:
Pre vzniknuté náklady v súvislosti s pandémiou COVID 19 presúvame z niektorých položiek
schváleného rozpočtu prostriedky na novú funkčnú klasifikáciu 02.2.0 Civilná ochrana na
nákup a šitie rúšok, ochranných odevov a rukavíc, dezinfekčných prostriedkov, rosiča na
verejné priestranstva.
Tiež presúvame niektoré položky použité a nepokryté rozpočtom v súlade so skutočnosťou.
Podrobné presuny sú rozpísané v priloženej tabuľke.
Rozpočet po úprave zostáva vyrovnaný.
Rozpočet obce schválený OZ dňa 10.12.2019, Uznesením č. 127/2019/8
je vo výške: 2 273 782 EUR.
Po prvej úprave bol vo výške 2.274.882,- €
Po druhej úprave, ktorú neschvaľuje OZ bol navýšený o sumu 135.480,97 €
Po tejto aktuálnej úprave je navýšený o sumu 97.000,- €
a ostáva vyrovnaný: príjmy = výdavkom = 2.507.362,97 €.
Uznesenie č. 191/2020/11
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach
a) Prerokovalo: Rozpočtové opatrenie č. 3/2020 - Schválenie použitia univerzálneho
úveru, časti rezervného fondu a úprava rozpočtu obce pre rok 2020
b) Schvaľuje: použitie univerzálneho úveru poskytnutého Prima bankou Slovensko a.s.
vo výške 100.000 Eur na:
- 50% financovanie investičnej akcie „ Oporný múr ul. Žikavecká“
- 5% spolufinancovanie investičnej akcie „výstavba CIZS“
- úhrada ďalších nákladov investičnej akcie „výstavba CIZS“
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Hlasovanie:
Za: 8 (Siklienka, Švec, Chrapková, Gräffová, Hrdlovič, Orolín, Partl Orlík )
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 192/2020/11
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach
a) Prerokovalo: Rozpočtové opatrenie č. 3/2020 - Schválenie použitia univerzálneho
úveru, časti rezervného fondu a úprava rozpočtu obce pre rok 2020
b) Schvaľuje: Schválenie použitia rezervného fondu na splátky istiny bankových úverov
vo výške 20 000 Eur a na úhrady ďalších nákladov investičnej akcie „výstavba
CIZS“.
Hlasovanie:
Za: 8 (Siklienka, Švec, Chrapková, Gräffová, Hrdlovič, Orolín, Partl Orlík )
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 193/2020/11
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach
a) Prerokovalo: Rozpočtové opatrenie č. 3/2020 - Schválenie použitia univerzálneho
úveru, časti rezervného fondu a úprava rozpočtu obce pre rok 2020
b) Schvaľuje: Úprava rozpočtu: Rozpočtové opatrenie č. 3/2020
- presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa
nemenia celkové príjmy a celkové výdavky
- povolené prekročenie a viazanie príjmov o sumu 97 000 eur
- povolené prekročenie a viazanie výdavkov o sumu 97 000 eur
Rozpočet ostáva naďalej vyrovnaný: príjmy = výdavkom = 2.507.362,97 Eur .
Hlasovanie:
Za: 8 (Siklienka, Švec, Chrapková, Gräffová, Hrdlovič, Orolín, Partl Orlík )
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 9.)
Návrh na schválenie opakovaného uzatvorenia nájomnej zmluvy v 16 b. j.
JUDr. Ružena Gräffová
Prijali sme žiadosť od pani Hudecovej o uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na trojizbový
nájomný byt na ulici SNP 1B, keďže jej končí platnosť. Komisia sociálnej a zdravotnej
starostlivosti po vyhodnotení žiadosti pani Dáši Hudecovej súhlasí s uzatvorením nájomnej
zmluvy a to od 15.8.2020 na dobu troch rokov.
Všetky záväzky voči obci má vyrovnané.
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Uznesenie č. 194/2020/11
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach

a) Prerokovalo: žiadosť p. Dáši Hudecovej ako nájomníčky v 16BJ o opakované
uzatvorenie nájomnej zmluvy.
b) Berie na vedomie: Správu Komisie sociálnej a zdravotnej starostlivosti pri OZ
Topoľčianky
c) Schvaľuje: žiadosť nájomníčky p. Dáši Hudecovej v 16BJ o opakované
uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu 3 rokov od 15.08.2020 do 14.08.2023
Hlasovanie:
Za: 8 (Siklienka, Švec, Chrapková, Gräffová, Hrdlovič, Orolín, Partl Orlík )
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 10.)
Návrh na schválenie poradovníka na obecné nájomné byty
JUDr. Ružena Gräffová
Dňa 27. mája 2020 zasadla Komisia sociálnej a zdravotnej starostlivosti . Úlohou členov
komisie bolo vytvoriť poradovníka na jednoizbové, dvojizbové a trojizbové nájomné byty.
Komisia posúdila všetky žiadosti občanov našej obce, ale i občanov okolitých obcí, ktorí
predložili všetky požadované doklady. Komisia vyhotovila „Návrh poradovníkov na
pridelenie nájomných bytov a odporúča OZ pri Obci Topoľčianky schváliť nasledovné
poradie úspešných žiadateľov, ktorí spĺňajú podmienky na pridelenie nájomných bytov:
Návrh poradovníka na pridelenie jednoizbových, obecných nájomných bytov, úspešní
žiadatelia:
1. Mgr. Miroslav Ladányi, Beladice
2. Bernardína Magušinová, Topoľčianky
3. Mária Baťalová, Zlaté Moravce
Návrh poradovníka na pridelenie dvojizbových, obecných nájomných bytov, úspešní
žiadatelia:
1. Lenka Rajnohová, Zlaté Moravce
2. Dana Bařinová, Topoľčianky
3. Lukáš Krčmár, Topoľčianky
4. Beáta Strákošová, , Machulince
5. Mária Baťalová, Zlaté Moravce
6. Jana Smatanová, Topoľčianky
7. Alena Kukučková, Lovce
8. Michaela Mikušová, Topoľčianky
9. Ján Korček, Topoľčianky
10. Mgr. Miroslav Ladány, Beladice
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Návrh poradovníka na pridelenie trojizbových, obecných nájomných bytov, úspešní
žiadatelia:
1. Lícia Gašparíková, Machulince
2. Mária Doskočová, Love
3. Marianna Makovická, Lovce
4. Ladislav Čepec, Topoľčianky
5. Jana Smatanová, Topoľčianky
6. Mgr. Zuzana Šútorová, Topoľčianky
7. Jana Dzianová, Kolačno
8. Lukáš Krčmár, Topoľčianky
9. Lenka Rajnohová, Zlaté Moravce
Neúspešní boli traja žiadatelia.
Uznesenie č. 195/2020/11
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach
a) Prerokovalo: Návrh na schválenie poradovníka na obecné nájomné byty
b) Berie na vedomie: Správu Komisie sociálnej a zdravotnej starostlivosti pri OZ
Topoľčianky
c) Schvaľuje: poradie úspešných žiadateľov, ktorí spĺňajú podmienky na pridelenie
nájomných bytov:
- poradovníka na pridelenie jednoizbových, obecných nájomných bytov, úspešní
žiadatelia:
1. Mgr. Miroslav Ladányi, Beladice.
2. Bernardína Magušinová, Topoľčianky.
3. Mária Baťalová, Zlaté Moravce.
- poradovník na pridelenie dvojizbových, obecných nájomných bytov, úspešní
žiadatelia:
1. Lenka Rajnohová, Zlaté Moravce.
2. Dana Bařinová, Topoľčianky
3. Lukáš Krčmár, Topoľčianky.
4. Beáta Strákošová, Machulince.
5. Mária Baťalová, Zlaté Moravce.
6. Jana Smatanová, Topoľčianky.
7. Alena Kukučková, Lovce.
8. Michaela Mikušová, Topoľčianky.
9. Ján Korček, Topoľčianky.
10. Mgr. Miroslav Ladány, Beladice.
- poradovník na pridelenie trojizbových, obecných nájomných bytov, úspešní
žiadatelia:
1. Lícia Gašparíková, Machulince.
2. Mária Doskočová, Lovce.
3. Marianna Makovická, Lovce.
4. Ladislav Čepec, Topoľčianky.
5. Jana Smatanová, Topoľčianky.
6.Mgr. Zuzana Šútorová, Topoľčianky.
7.Jana Dzianová, Kolačno.
8.Lukáš Krčmár, Topoľčianky.
9.Lenka Rajnohová, Zlaté Moravce.

Hlasovanie:
Za: 8 (Siklienka, Švec, Chrapková, Gräffová, Hrdlovič, Orolín, Partl Orlík )
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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K bodu č. 11.)
Účtovná závierka TATRAN ŠPORT s.r.o. k 31.12.2019
Jaroslav Švec

Účtovná závierka TATRAN ŠPORT s.r.o. k 31.12.2019
Výnosy z hospodárskej činnosti boli 79 500 € , z toho :
-

tržby z predaja tovaru 29 301 €

-

-tržby z ubytovania a poskytnutia stravy 50 199 €

Náklady na hospodársku činnosť 115 511 €
Náklady na obstaranie predaného tovaru 21 634 €
Materiál + energie 37 918 €
Služby 10 232 €
Mzdy + odvody 43 293 €
Daň z ubytovania

2 369 €

Výsledok hospodárenia je

- 36 011 €

p. Chren – Od môjho nástupu do dnešného dňa som splatil dlh, ktorý tam zostal vo výške cca
13 000 €, rok 2020 sme začali v normálnom režime, boli vyššie náklady na spotrebu plynu, el.
energie a vody, od 20. januára som vo väčšej miere rozbehol výdaj obedov, momentálne je
denne cca 90 obedov, čo je veľmi slušné, za mesiac máj sme mali 1828 obedov. Od 1. mája je
už otvorené espresso a začína sa rozbiehať aj ubytovanie.
Z finančných dôvodov som musel pristúpiť aj k rozviazaniu pracovného pomeru, k 31.5.2020
už u nás nepracuje pani Benčová.
Z dotácie z ÚV SR bola zrealizovaná výmena okien a dverí na spoločenskej miestnosti,
taktiež strecha, ktorá zatekala je opravená.

Uznesenie č. 196/2020/11
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach
a) Prerokovalo: Účtovnú závierku TATRAN ŠPORT s.r.o.
b) Schvaľuje: Účtovnú závierku TATRAN ŠPORT s.r.o. Športová 1067/17,
IČO: 51679191, 951 93 Topoľčianky
Hlasovanie:
Za: 8 (Siklienka, Švec, Chrapková, Gräffová, Hrdlovič, Orolín, Partl Orlík )
Proti: 0
Zdržal sa: 0

15

K bodu č. 12.)
Vyhodnotenie priorít z Komunitného plánu sociálnych služieb za rok 2019
JUDr. Ružena Gräffová
Správa o plnení úloh Komunitného plánu Obce Topoľčianky za rok 2019
Obec Topoľčianky má podľa Komunitného plánu určených 11 priorít rozvoja sociálnych
služieb
Priorita č. 1 – Terénna opatrovateľská služba
Obec Topoľčianky má od 18. 11. 2009 v Registri poskytovateľov sociálnych služieb
Nitrianskeho samosprávneho kraja zapísanú sociálnu službu – opatrovateľská služba terénna
forma. V priebehu roka 2019 sa poskytovala terénna opatrovateľská služba 17 klientom
s počtom opatrovateliek 8.
Úloha na rok 2020:
- v prípade potreby pokračovať v zabezpečovaní opatrovateľskej služby pre obyvateľov obce
Topoľčianky.
Priorita č. 2 – Sociálna služba v zariadení
Obec v roku 2019 nezabezpečovala umiestnenie obyvateľa obce do zariadenia sociálnych
služieb mimo územného obvodu obce Topoľčianky. Obec nedopláca ekonomicky oprávnené
náklady za obyvateľa obce umiestneného v sociálnom zariadení.
Úloha na rok 2020:
- v prípade potreby zabezpečiť sociálnu službu v zariadení sociálnych služieb mimo
územného obvodu obce
Priorita č. 3 – Stravovanie starších a odkázaných osôb, vrátane detí
V prípade potreby pre obyvateľov obce stravovanie je zabezpečené prostredníctvom
registrovaného dodávateľa stravy.
Úloha na rok 2020:
- v prípade potreby zabezpečiť stravovanie seniorom a zdravotne postihnutým
- predškolákom upozorniť vzdelávacie zariadenie na zabezpečenie dotácie
prostredníctvom ÚPSVaR na stravu vyplývajúcu zo zákona
- v prípade potreby deťom a žiakom v hmotnej núdzi
Priorita č. 4 – Integrácia detí vo výchovno-vzdelávacom procese
Deti navštevujú materskú a základnú školu v obci a vyučovací proces prebieha s pomocou
asistenta učiteľa.
Základná škola je zapojená do projektu ,,Inklúzia „ cez Operačný program ľudské zdrojeEurópsky sociálny fond. Projekt je na podporu žiakov, ktorí potrebujú asistentov učiteľa
a odborných zamestnancov (špeciálny pedagóg). Naša škola získala z projektu finančné
prostriedky na financovanie pracovných pozícií : špeciálny pedagóg a asistent učiteľa na
obdobie troch rokov (1.9. 2018 do augusta 2021).
Základná škola žiada o asistenta učiteľa cez Okresný úrad odbor školstva v Nitre. Od
1.9.2020 nastúpi do našej školy žiak, ktorý potrebuje pri vzdelávaní pomoc asistenta
učiteľa. V minulosti sme žiadali o pomoc z ÚPSVaR, v súčasnosti využívame možnosť
získať príspevky na mzdy z odboru školstva pri Okresnom úrade v Nitre.
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Úloha na rok 2020
- v prípade potreby upozorniť vzdelávacie zariadenie na zabezpečenie asistenta učiteľa
pre deti so zdravotným znevýhodnením, zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo
s nadaním
- v prípade potreby zabezpečiť príspevok na školské pomôcky
Priorita č. 5 – Obyvatelia so sociálnymi a spoločenskými problémami
Obec poskytla ubytovanie v obecných priestoroch jednému neprispôsobivému občanovi.
V rámci sociálnej pomoci obec poskytla jednorazové sociálne výpomoci 11 odkázaným
občanom a to hlavne na nákup paliva, liekov, drogérie a potravín. Jednorazová sociálna
výpomoc bola poskytnutá tiež piatim odkázaným rodinám s deťmi. Príspevky boli použité na
potreby detí ako oblečenie, školské pomôcky, drogéria a pod. Potravinová pomoc v roku 2019
bola zabezpečená prostredníctvom jednorazových sociálnych výpomocí.
Úloha na rok 2020:
- v prípade potreby spolupracovať s orgánmi verejnej a štátnej správy
- v prípade potreby poskytnúť pomoc rodinám
Priorita č. 6 – Nezamestnaní
Obec v roku 2019 zamestnávala 12 obyvateľov prostredníctvom ÚPSVaR, vo viacerých
projektoch
Úloha na rok 2020:
- v prípade potreby zabezpečiť zamestnanie obyvateľov prostredníctvom ÚPSVaR
v maximálnej možnej miere.
Priorita č. 7 – Vybudovanie bezbariérovosti v obci
Bezbariérovosť je riešená v obci čiastočne.
Úloha na rok 2020:
- v prípade možnosti požiadať o dotáciu na vyriešenie bezbariérovosti v obci
Priorita č. 8 – Legislatíva, Registrácia nových sociálnych služieb
Obec neupravovala VZN ohľadne sociálnych služieb ani nevykonala registráciu nových
sociálnych služieb.
Úloha na rok 2020:
- v prípade potreby novelizovať miestnu legislatívu
- v prípade potreby zapísať do Registra poskytovateľov samosprávneho kraja novú
sociálnu službu
Priorita č. 9 – Bytová výstavba a podpora obnovy bytového fondu
Obec má postavené nájomné byty, ale v roku 2019 sa nevybudovala žiadna nová nájomná
bytovka.
Úloha na rok 2020:
- podľa požiadaviek poskytnúť pomoc
Priorita č. 10 – Vybudovanie cyklotrasy
Obec v roku 2019 nevybudovala žiadnu cyklotrasu.
Úloha na rok 2020:
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-

podľa možností

Priorita č. 11 – Vytvorenie zariadenia sociálnych služieb a podpora poskytovania
sociálnych služieb pre potreby obce
V roku 2019 nebol registrovaný iný verejný alebo neverejný poskytovateľ sociálnej služby
v územnom obvode obce Topoľčianky a žiadny subjekt neponúkol spoluprácu pri
poskytovaní potrebných sociálnych služieb v územnom obvode obce Topoľčianky.
Úloha na rok 2020:
- podľa možnosti a potreby zabezpečiť potrebné sociálne služby
Uznesenie č. 197/2020/11
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach
a) Prerokovalo: Vyhodnotenie priorít z Komunitného plánu sociálnych služieb za rok
2019
b) Berie na vedomie: Správu o vyhodnotení priorít z Komunitného plánu sociálnych
služieb obce Topoľčianky za rok 2019
.
Hlasovanie:
Za: 8 (Siklienka, Švec, Chrapková, Gräffová, Hrdlovič, Orolín, Partl Orlík )
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 13.)
Žiadosti občanov a organizácií
-

Štefan Čepec, Topoľčianky - Žiadam o zámenu pozemkov o výmere 54 m2, cesta ul.
Kopaničky, ktorého som výlučným vlastníkom za pozemok o výmere 41 m2, ktorého
výlučným vlastníkom je obec Topoľčianky, výmenu žiadam z dôvodu, že môj rodinný
dom sa nachádza na obecnom pozemku a v minulosti neprebehlo majetkové
vysporiadanie. Na uvedené pozemky bol vypracovaný GP č. 50/2014.

Starosta – na túto žiadosť už bol schválený zámer, navrhovaná cena je 4 €/m2
Uznesenie č. 198/2020/11
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach
a) Prerokovalo: Žiadosť Štefana Č. o zámenu pozemkov v kat. území Topoľčianky
b) Schvaľuje: Na základe schválenia zámeru na OZ č. 10 zo dňa 5.3.2020 - prevod
vlastníctva nehnuteľného majetku Obce Topoľčianky a to zameniť
majetok
obce Topoľčianky z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa §9a ods.8 písm. e
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a to: kat. územie Topoľčianky par.č.1353/2 ,
diel č.2 a diel č. 5 o celkovej výmere 54 m2 vo vlastníctve Obec Topoľčianky, ul.
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Hlavná 114, 951 93 Topoľčianky, IČO: 00308536, za diel č. 10 novovytvorenej .
parc. č. 1353/7, o výmere 41 m2 vo vlastníctve Štefan Č. rod. ......., trvale
bytom................ nar.: ............ r.č....... podľa GP 50/2014.
Zároveň OZ schvaľuje rozdiel vo výmere 13 m 2 doplatiť Štefanom Č. za cenu 4€/
m2.
Dôvod hodný osobitného zreteľa je: - pozemok v užívaní Štefana Č. a jeho právnych
predchodcov je od postavenia rod. domu a nachádza sa sčasti pod týmto rod. domom.
Pozemok vo vlastníctve Štefana Č. potrebuje Obec Topoľčianky na vysporiadanie ul.
Kopaničky.
Hlasovanie:
Za: 7 (Siklienka, Švec, Chrapková, Gräffová, Hrdlovič, Orolín, Partl )
Proti: 0
Zdržal sa: 1 - Orlík

-

Matej Jonis, Topoľčianky – Žiadam o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce, tento
pozemok som kúpil spolu s nehnuteľnosťou, predošlá majiteľka pozemok roky
užívala a starala sa o pozemok, pričom obecný pozemok mala aj ohradený, nachádza
sa na ňom funkčná plynová prípojka, ktorá patrí k tejto nehnuteľnosti a taktiež
vodovodná prípojka.

Starosta – ide o kúpu pozemku o výmere 265 m2, je vyhotovený GP a taktiež bol už
schválený zámer, navrhovaná cena je 4/m2
Uznesenie č. 199/2020/11
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach
a)Prerokovalo: Žiadosť Mateja J.....,
o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce
Topoľčianky
b)Berie na vedomie: Správu komisie výstavby, územného plánovania bytov
a verejnoprospešných služieb, ktorá odporúča OZ odpredať časť parcely o výmere 265 m .2
c)Schvaľuje: prevod vlastníctva nehnuteľného majetku Obce Topoľčianky- podľa §9a ods.8
písm. b. zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako priľahlého pozemku a to:- časť parcela
reg. „E“ č. p. 632, katas. územie Topoľčianky zapísaný v LV č. 2308, o výmere 265 m2, pre
žiadateľa Matej J. rod. J. , trvale bytom :............., nar.: ........r. č.:.................. , podľa GP č.
31/2020, za cenu 4€/ m2.
Hlasovanie:
Za: 7 (Siklienka, Švec, Chrapková, Gräffová, Hrdlovič, Orolín, Partl )
Proti: 0
Zdržal sa: 1 - Orlík
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- František Grečnár, Topoľčianky – Žiadam o opravu zatrávňovačov, v nečase na
zatrávňovačoch stojí voda, opravu žiadam vykonať na náklady obce, z toho dôvodu, že ide
o obecný pozemok, uložené zatrávňovače sú široké 280 cm a auto mám dosť široké, pred aj
za zatrávňovačmi sa tráva zmenila na blato, keďže sa po nej neustále nastupuje a vystupuje
z auta, zatrávňovače sme chceli uložiť pred celú bránu, nakoľko tu sídli aj firma.
Starosta - p. Grečnár chce použiť zámkovú dlažbu na rozšírenie vjazdu pred rodinným
domom, neodporúčam, nakoľko by sa zmenil celkový vzhľad

Hlavnej ulice, v rámci

revitalizácie sa pred všetkými nehnuteľnosťami použili rovnaké zatrávňovače
JUDr. Gräffová – zatrávňovače sa použili aj kvôli vsakovaniu dažďovej vody, nebolo by
rozumné použiť zámkovú dlažbu
Uznesenie č. 200/2020/11
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach
a)Prerokovalo: Žiadosť Františka Grečnára, Hlavná 236/11, Topoľčianky o úpravu
zjazdu k RD a vybudovanie parkoviska
b) Neschvaľuje: Žiadosť Františka Grečnára, Hlavná 236/11, Topoľčianky o úpravu
vybudovaného zjazdu k RD a vybudovanie parkoviska
na zatrávnenej ploche pred
ich RD.
Hlasovanie:
Za: 8 (Siklienka, Švec, Chrapková, Gräffová, Hrdlovič, Orolín, Partl, Orlík )
Proti: 0
Zdržal sa: 0
-

Peter Bielik MBA s.r.o., Bratislava – Žiadam o odkúpenie pozemkov vo vlastníctve
obce, som majiteľom stavieb a parciel v osobnom vlastníctve, predmet kúpy je
spojený s týmito nehnuteľnosťami, predmet kúpy sa nachádza za vstupnou bránou,
ktorá slúži ako jediný prístup k mojim nehnuteľnostiam a časť predmetu kúpy sa
nachádza vpredu pred mojimi nehnuteľnosťami, na predmete kúpy je taktiež
umiestnený plynomer, o predmet kúpy sa starám, zveľaďujem a udržiavam.
Uznesenie č. 201/2020/11

Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach
a) Prerokovalo: Žiadosť Petra B....., Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu...., 811 02 Bratislava
o odkúpenie časti pozemku vo vlastníctve obce Topoľčianky
b) Odkladá: prevod vlastníctva nehnuteľného majetku Obce Topoľčianky- podľa §9a
ods.8 písm. b. zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí ako priľahlého pozemku a to:časť parcely reg. „E“, parc. č. 778, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie
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o výmere 3686 m2 zapísaná na LV č. 2308, vo výlučnom vlastníctve Obce
Topoľčianky, okres Zlaté Moravce, k.ú. Topoľčianky, o približnej výmere 22m2 pre
žiadateľa Peter B. MBA, rod. B. , trvale bytom :.............,811 02 Bratislava nar.:
........r. č.:.................. , Žiadateľ dá na predmetnú časť vypracovať GP. Uvedený
pozemok je súčasťou pozemku zastavaného stavbou RD.
c) Ukladá: Komisii výstavby, územného plánovania bytov a verejnoprospešných služieb,
preveriť opodstatnenosť
rozmerov, vzhľadom k susedným nehnuteľnostiam
a možným potrebám obce.

Hlasovanie:
Za: 8 (Siklienka, Švec, Chrapková, Gräffová, Hrdlovič, Orolín, Partl, Orlík )
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Mgr. Zuzana Balážová, Topoľčianky – Žiadosť o kúpu obecného pozemku susediaceho
s naším pozemkom za účelom úpravy strmého svahu, stavby oplotenia a následného
spevnenia svahu, jedná sa o 38 m2 , GP je vypracovaný
Prednosta – Komisia výstavby dala podporné stanovisko k tejto žiadosti
Uznesenie č. 202/2020/11
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach
a) Prerokovalo: Žiadosť Mgr. Zuzany B....., ul. ......., Topoľčianky o odkúpenie
pozemkov v kat. území Topoľčianky, parc. č. 782/3 o výmere 38 m2.
b) Berie na vedomie: Správu komisie výstavby, územného plánovania bytov
a verejnoprospešných služieb, ktorá odporúča OZ odpredať uvedenú časť parcely.
c) Schvaľuje: prevod vlastníctva k časti nehnuteľného majetku Obce Topoľčianky ul.
Hlavná 114, 951 93 Topoľčianky, IČO: 00308536, - podľa §9a ods.8 písm. b. zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí ako priľahlého pozemku a to:- časť parcela reg. „E“ č. p.782/1,
katas. územie Topoľčianky zapísaný v LV č. 2308, o výmere 860 m2, pre žiadateľa : Zuzana
B . rod. D. , trvale bytom :............., nar.: ........r. č.:.................. , podľa GP č. 529/2019
o výmere 38m2. Cena za pozemok sa určuje 4€/ m2.
Uvedený pozemok je súčasťou pozemku zastavaného stavbou RD a zabezpečuje pre
terénne pomery v danej lokalite jediný prístup motorovým vozidlom na pozemok.

Hlasovanie:
Za: 7 (Siklienka, Švec, Chrapková, Gräffová, Hrdlovič, Orolín, Partl, )
Proti: 0
Zdržal sa: 1 – Orlík

-

Pinia s.r.o., Moravecká 620/19, Topoľčianky - Žiadosť o rozšírenie parkoviska pred
nehnuteľnosťou na Hlavnej ulici č. 215/53, predmetná nehnuteľnosť bude využívaná
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ako prevádzka lekárne. Vjazd bude zriadený zo zatrávňovačov, tak, ako je to pred
ostatnými nehnuteľnosťami.
Starosta – náklady na zriadenie vjazdu bude hradiť žiadateľ
JUDr. Gräffová – Treba tam osadiť tabuľu s označením, že je to vyhradené pre
návštevníkov lekárne
Starosta – je to štátna cesta, označenie musí schváliť ODI v Nitre a tabuľu osadí RSC
Nitra
Uznesenie č. 203/2020/11
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach
a) Prerokovalo : Žiadosť spoločnosti Pinia s.r.o., v zastúpení Mgr. Andrejom Maurerym
a Mgr. Janou Maureryovou o rozšírenie parkoviska pred nehnuteľnosťou na Hlavnej
ulici 215/53
b) Schvaľuje: Žiadosť spoločnosti Pinia s.r.o., v zastúpení Mgr. Andrejom Maurerym
a Mgr. Janou Maureryovou o rozšírenie súčasného zjazdu k nehnuteľnosti na Hlavnej
ulici 215/53 , z rovnakých betónových zatrávňovačov ako susedné nájazdy pred
nehnuteľnosťami v priestore „od lipy po lipu“ cca 9m x 6m, na náklady žiadateľa.
Hlasovanie:
Za: 8 (Siklienka, Švec, Chrapková, Gräffová, Hrdlovič, Orolín, Partl, Orlík )
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 14.)
Interpelácie poslancov
K bodu č. 15.)
Záver
Starosta - Ďakujem občanom za účasť a trpezlivosť a prajem Vám príjemný zvyšok večera.
Jana Minárová
zapisovateľ

Juraj Mesko
starosta obce

Overovatelia zápisnice:
Jaroslav Švec

––––––––––––––––––––––––––––

Jaroslav Orolín

––––––––––––––––––––––––––––
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