OBEC

TOPOĽČIANKY

Z á p i s n i c a č. 10/2020
z desiateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Topoľčiankach konaného dňa
5. marca 2020 v priestoroch DKS Topoľčianky

Č. p.: 446/2020
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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
10. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Topoľčiankach, ktoré sa uskutoční dňa
05.marca.2020
(štvrtok) o 1700 hod. v malej sále Domu kultúry a služieb obce Topoľčianky
Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa – predkladá
Juraj Mesko – starosta obce
3. Rôzne
4. Voľba hlavného kontrolóra obce Topoľčianky – predkladá Juraj Mesko – starosta
obce
5. Správa o inventarizácii majetku obce k 31.12.2019 – predkladá Jaroslav Orolín
6. Úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 1/2020 - predkladá Ing. Jaroslav Hrdlovič
7. Zmena člena v dozornej rade TATRAN ŠPORT, s.r.o. – predkladá Juraj Mesko –
starosta obce
8. Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2019 – predkladá Ing. Bartolomej Pavkov
9. Návrh na schválenie zmluvy – predkladá Juraj Mesko – starosta obce
10. Návrh na schválenie opakovaného uzatvorenia nájomnej zmluvy – predkladá JUDr.
Ružena Gräffová
11. Žiadosti občanov a organizácií
12. Interpelácie poslancov
13. Záver

Juraj Mesko v. r.
starosta obce
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K bodu č. 1.)
Starosta obce privítal na zasadnutí OZ poslancov, hlavného kontrolóra a všetkých prítomných
občanov. Poslanci sú prítomní v počte 7, p. Minár je ospravedlnený a 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.

K bodu č. 2.)
Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa
Juraj Mesko
Uznesenie č.

162/2020/10

Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach
a) schvaľuje : Členov komisie a overovateľov nasledovne:
1.) Návrhová komisia : - predseda : Mgr. Eva Chrapková
členovia: Jaroslav Orolín, Ing. Jaroslav Hrdlovič
2.) Overovatelia zápisnice : Mgr. Gabriel Orlík, Jaroslav Švec
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
p. Plecho – Kde nájde občan nejaký rozpis na základe čoho došlo k takémuto zvýšeniu
poplatku za KO, prečo obec pristúpila k takýmto krokom? Občania nevedia, z akého dôvodu
prišlo k takémuto navýšeniu.
Starosta – V novembri 2019 sa konalo verejné zhromaždenie občanov, na ktorom bolo
vysvetlené prečo sme pristúpili k takýmto opatreniam, poplatok za komunálny odpad sme
nezvyšovali od roku 2012, Komisia ŽP pracovala dlhú dobu na opatreniach, pre ktoré sme sa
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rozhodli, naša obec sa dostala podľa tonáže vyseparovaného odpadu do úrovne vytriedenia do
položky 5 , čo znamená pre našu obec 7 €/ 1t uloženia zmesového odpadu na skládke.
Informácie ohľadne tohto problému boli zverejnené na stránke obce, v novinách Naše
Topoľčianky aj v miestnom rozhlase, na verejné zhromaždenie prišlo cca 50- 60 občanov,
očakával som, že sála bude plná, keď ide o takto závažný problém, ktorý sa týka nás
všetkých.
Ing. Siklienka o poplatkoch

V najbližšom čísle novín bude znova článok

ohľadom odpadov aj

JUDr. Gräffová – Na verejnom zhromaždení občanom nevadilo zvýšenie poplatku za odpad,
väčšine prekážal 2 – týždňový interval vývozu
JUDr. Oravcová – Separácia odpadu bola veľmi dobre spropagovaná, bolo aj veľa priestoru
na otázky, ale pri bytovkách stále nie sú kontajnery na separovaný odpad
Prednosta – Nové zberné miesta sú vyhotovené pri p. Bielikovi na ul. Mlynskej, možno
sa mu to aj nepáči, ale musí to byť miesto verejne prístupné pre auto z technických služieb,
musí to byť spevnená plocha, sú ešte stále nedostatky, ale ľudia sú nedisciplínovaní, nechce sa
im prejsť s odpadom , tak to hádžu všetko dokopy
Starosta – Obyvatelia 24 – bytovky stále urgovali, aby sa čím skôr vybudovalo parkovisko,
teraz keď je vybudované, tak neparkujú na ňom, stále parkujú pozdĺž cesty
JUDr. Gräffová – Obyvateľom 24 – bytovky treba napísať list a upozorniť ich, aby
neparkovali pred vchodmi pozdĺž cesty, cesta tak zostáva neprejazdná pre sanitky
a požiarnické autá
p. Šebeňová – Od Kostolnej uličky po Hornú krčmu cyklisti jazdia po chodníku, neberú
ohľad na chodcov, jazdia rýchlo, je to nebezpečné
starosta – Podľa vyhlášky cyklisti nemôžu jazdiť po chodníku
p. Šebeňová – Oproti nášmu rodinnému domu je veľká lipa, pri veľkom vetre je nebezpečná,
treba ju opíliť
starosta – Komisia ŽP pôjde na tvaromiestnu obhliadku
p. Bielik – Kedy sa otvorí prechod - Kočišov dvor?
Starosta – je to súkromný pozemok, toto neovplyvním, pán Šedík si tam ide robiť
kanalizačnú prípojku, bude tam stavenisko, počas rekonštrukčných prác to bude určite
uzatvorené
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p. Bielik – Kontajnery, ktoré sú pri mojom dome – nepáči sa mi, že sú tam umiestnené
prednosta – Sú na obecnom pozemku
Ing. Kováč – Jedná sa mi o parcelu vo vlastníctve obce – pri pani Poliakovej, ťažké
mechanizmy z Agroku tadiaľ chodia z poľa po ceste – obslužná komunikácia, táto cesta
neznesie takéto ťažké mechanizmy, stavebná komisia by si to mala pozrieť a zaujať
stanovisko. Ja sa snažím starať o túto cestu, ako tak ju čistiť, slúži aj pre mojich zákazníkov.
JUDr. Oravcová – Je to jediné miesto, kadiaľ mechanizmy môžu prejsť, mohli by chodiť po
Mlynskej ulici, ale to nejde ulica je úzka.
Ing. Kováč – Ale dopady sú na nás, ja sa musím postarať o cestu a vyčistiť ju pre zákazníkov
Starosta - Stavebná komisia to pôjde preveriť
Prišiel p. poslanec Partl

K bodu č. 4.)
Voľba hlavného kontrolóra Obce Topoľčianky
Juraj Mesko
Ing. Pavkovi končí 6-ročné funkčné obdobie hlavného kontrolóra, ďalej už nebude
kandidovať. Funkciu zastáva od roku 1996, ďakujeme mu za spoluprácu.
Bolo vyhlásené nové výberové konanie , doručená bola jedna žiadosť, 27. februára 2020 sa
uskutočnilo otváranie obálok, z ktorého je vyhotovený zápis.
Žiadosť na hlavného kontrolóra bola doručená od Mgr. Martiny Pružinskej – bývalá starostka
obce Žikava, je to jediná kandidátka
Mgr. Pružinská – Od roku 2003 pôsobím v samospráve, najskôr ako poslankyňa, potom
zástupkyňa starostu a neskôr ako starostka obce Žikava, hlavnú kontrolórku robím aj v obci
Jedľové Kostoľany, taktiež robím aj účtovníctvo pre Tatran Šport s.r.o., ak budem zvolená za
hlavnú kontrolórku obce Topoľčianky, účtovníctvo pre Tatran Šport s.r.o. nebudem môcť
vykonávať.

Uznesenie č.

163/2020/10

Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach
a) Prerokovalo: Voľbu hlavného kontrolóra Obce Topoľčianky – záznam z otvárania
obálok na voľbu hlavného kontrolóra Obce Topoľčianky, a spôsob voľby hlavného
kontrolóra.
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b) Berie na vedomie: Skutočnosť, že funkčné obdobie hlavného kontrolóra Ing.
Bartolomeja Pavkova sa končí dňom 04.04.2020
c) Schvaľuje: Spôsob voľby hlavného kontrolóra Obce Topoľčianky – verejným
hlasovaním poslancov OZ Topoľčianky
d) Schvaľuje: do funkcie hlavného kontrolóra Obce Topoľčianky Mgr. Martinu Pružinskú

K bodu č. 5.)
Správa o inventarizácií majetku obce k 31. 12. 2019
Jaroslav Orolín
Správa o výsledku inventarizácie majetku obce k 31.12.2019

V zmysle zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, podľa
§ 6, ods. 3, § 29 a 30 vydal starosta obce Topoľčianky, Juraj Mesko, príkaz na vykonanie
inventarizácie majetku a záväzkov obce k 31. 12. 2019.
Príkazom starostu boli menované komisie a jednotliví členovia pre vykonanie fyzickej
a dokladovej inventúry majetku obce nasledovne:
-

Komisia pre inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce
Komisia pre fyzickú inventúru majetku obce
Komisia pre fyzickú inventúru majetku obecnej knižnice a kuchyne DKS
Komisia pre fyzickú inventúru majetku MŠ a ŠJ ul. SNP
Komisia pre fyzickú inventúru majetku MŠ ul. Cintorínska
Komisia pre inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v ZŠ
Topoľčianky
Komisia pre fyzickú inventúru obecného majetku v priestoroch TATRAN ŠPORT
s.r.o. Topoľčianky

Cieľom inventarizácie bolo overiť, či stav majetku a záväzkov a rozdielu majetku
a záväzkov obce v účtovníctve zodpovedá skutočnosti. Skutočný stav majetku a záväzkov sa
overoval vykonaním fyzickej a dokladovej inventúry. Pričom komisie okrem zisťovania
skutočného stavu posudzovali tiež fyzický stav majetku, zisťovali prípadnú mieru trvalého
alebo dočasného znehodnotenia. Výsledky fyzických a dokladových inventúr boli
zaznamenané v inventúrnych súpisoch jednotlivých komisií a následne odsúhlasené
s účtovnou evidenciou obce.
Inventarizačné komisie pri inventarizácii za rok 2019 predložili návrh na vyradenie
poškodeného a nefunkčného majetku obce nasledovne:
a) Predmety od 3,32 až 34,99 €:
- obec v sume :

20,08 €

b) Predmety od 35,00 až 1699,99 € :
- obec v sume :
4.082,39 €
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- MŠ SNP v sume :
- MŠ Cintorínska v sume :

613,42 €
435,12 €

V priebehu roka 2019 boli zaznamenané aj prírastky hnuteľného majetku od 35,00 € do
1 699,99 € nasledovne:
- obec v sume :
13.612,16 €
- MŠ SNP v sume :
2.339,75 €
- MŠ Cintorínska v sume: 1.563,68 €
- ŠJ pri MŠ SNP v sume:
477,00 €
- Majetok na účte 022:
22.798,80 €
- Majetok na účte 023: 164.838,00 €
- Majetok na účte 032:
2.720,00 €
Obec vybudovala chodník na ul. Hlavnej v úseku od ul. Vígľašskej po ulicu Hrádza
v hodnote 54.704,00 €, taktiež vybudovala parkovisko pri 24-BJ a spevnila svah na ul.
Mlynskej v hodnote 33.232,45 €. Rozšíril si kamerový systém v priestoroch Základnej školy
a oboch materských škôl z dotácie z Ministerstva vnútra SR vo výške 10.000,00 €
a z vlastných zdrojov vo výške 2.586,80 €.
K traktoru ZETOR bola zakúpená multifunkčná lopata v hodnote 2.918,40 a čelný
nakladač v hodnote 7.293,60 €. Ministerstvo vnútra SR zabezpečilo formou daru technické
zhodnotenie hasičského vozidla CAS 32 T815 používaného hasičskými jednotkami obce vo
výške 164.838,00 €. Taktiež boli obci darované umelecké diela – obrazy od p. Jozefa Jelenáka
v celkovej hodnote 2.720,00 €.
V tomto roku obec zaradila do majetku Územný plán obce v celkovej hodnote
20.100,00 €.
Hodnota dopravných prostriedkov je 336.641,63 €, Hodnota strojov , prístrojov
a zariadení je 127.958,14 €, hodnota ostatného dlhodobého majetku je 13.789,65 €, hodnota
umeleckých diel je 106.116,97 €. Hodnota majetku v cene od 16,60 € do 1.699,99 € je
178.846,76 €. Hodnota nehnuteľného majetku je 7.766.505,25 €.
V roku 2019 došlo k pohybu v inventúre Pozemky v LV č. 1552 pri pozemku s parc. č.
471/2 – ostatná plocha o výmere 50 m2 - obec získala pozemok darovacou zmluvou –
výstavba chodníka na ulici Hlavnej.
V liste vlastníctva č. 2308 sa parcele č. 857/2 vodné plochy- znížila výmera o 52 m2
predajom fyzickej osobe – p. Ľubici Jonisovej.
V LV č. 2336 sa parcele č. 537/1 znížila výmera o 138 m2 z dôvodu predaja časti pozemku
fyzickej osobe p. Helene Al Zafari. Hodnota nehnuteľného majetku – pozemkov je
707 634,38 €.
V tomto roku obec dala do správy základnej škole zlepšenie technického vybavenia
jazykovej, polytechnickej a IKT učebne v hodnote 84.917,17 €. Učebne boli obstarané na
základe dotácie z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a to z prostriedkov
EÚ vo výške 68.037,14 €, z prostriedkov ŠR vo výške 8.004,37 € a z vlastných zdrojov vo
výške 8.875,66 €.
Základná škola Topoľčianky má nehnuteľný majetok v hodnote 1.435.827,20 €,
hodnota strojov , prístrojov a zariadení je 89.600,26 €, hodnota ostatného dlhodobého majetku
je 2.932,78 €.
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Výsledok inventúr:
Na základe vypracovaných a predložených inventarizačných súpisov možno
skonštatovať, že porovnaním skutočného stavu z inventúrnych súpisov s evidenciou majetku
vedeného v účtovníctve obce neboli zistené žiadne inventarizačné rozdiely ( ani manko ,ani
prebytok) t.j. skutočný stav súhlasí s účtovnou evidenciou. Odporúčania a návrhy
z inventarizačných súpisov
boli akceptované a likvidačná komisia v rámci svojej
kompetencie majetok navrhnutý na vyradenie zlikvidovala. Inventarizačné súpisy sú
založené v učtárni obce a sú súčasťou ročnej účtovnej závierky za r. 2019.

Uznesenie č.

164/2020/10

Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach
a) Prerokovalo: správu o výsledku inventarizácie majetku obce k 31. 12. 2019
b) Berie na vedomie: správu o výsledku inventarizácie majetku obce k 31. 12.2019
- Výsledok inventúr:
Na základe vypracovaných a predložených inventarizačných súpisov možno
skonštatovať, že porovnaním skutočného stavu z inventúrnych súpisov s evidenciou majetku
vedeného v účtovníctve obce neboli zistené žiadne inventarizačné rozdiely ( ani manko ,ani
prebytok) t.j. skutočný stav súhlasí s účtovnou evidenciou. Odporúčania a návrhy
z inventarizačných súpisov
boli akceptované a likvidačná komisia v rámci svojej
kompetencie majetok navrhnutý na vyradenie zlikvidovala. Inventarizačné súpisy sú
založené v učtárni obce a sú súčasťou ročnej účtovnej závierky za r. 2019.

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

K bodu č. 6.)
Úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 1 /2020
Prednosta – Keďže sme doplnili žiadosť dotáciu pre Tatran Šport s.r.o. – presun finančných
prostriedkov 10 000 € - ide o presun financií z jednej položky do druhej, presunieme tento
bod za bod č. 11 Žiadosti občanov a organizácií
Starosta - Dávam hlasovať za presun bodu programu
Hlasovanie:
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 1 – Mgr. Orlík
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K bodu č. 7.)
Zmena člena v dozornej rade TATRAN ŠPORT, s.r.o.
Juraj Mesko
Mgr. Barát doručil písomnú žiadosť o ukončenie členstva v Dozornej rade TATRAN Šport
s.r.o., za nového člena navrhujem Mgr. Orlíka
Uznesenie č.

165/2020/10

Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach

a) Prerokovalo: Zmenu člena dozornej rady v TATRAN ŠPORT s.r.o. – žiadosť
Mgr. Jozefa Baráta o uvoľnenie z funkcie a návrh nového člena.
a) Schvaľuje : Zmenu člena dozornej rady v TATRAN ŠPORT s.r.o. , nasledovne:
Odvolanie z funkcie člena dozornej rady:
Mgr. Jozef Barát, trvalo bytom: Topoľčianky, dňom 09.03.2020.
Menovanie do funkcie člena dozornej rady:
Mgr. Gabriel Orlík , trvalo bytom Topoľčianky, dňom 09.03.2020.

Hlasovanie:
Za: 8 (Siklienka, Švec, Chrapková, Gräffová, Hrdlovič, Orolín, Partl, Orlík )
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 8.)
Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2019
Ing. Bartolomej Pavkov
V I. polroku boli vykonané všetky kontroly v súlade s plánom podľa jednotlivých bodov.
Výsledky jednotlivých kontrol boli spracované písomne a poslanci OZ boli priebežne
oboznamovaní, pričom plnenie rozpočtu obce v jednotlivých štvrťrokoch bolo prerokované na
verejných rokovaniach OZ.
V II. polroku kontroly boli vykonané v súlade s plánom, pričom k dnešnému dňu bolo
vykonané vyhodnotenie plnenia rozpočtu za celý rok 2019 a materiály budú doplnené údajmi
zo záverečného účtu obce, ktorý bude spracovaný.
Stanovisko k rozpočtu na roky 2020 – 2022 bolo predložené na zasadnutí OZ, kde bol
rozpočet prerokovaný.
p. Pavkov poďakoval poslancom OZ, pracovníkom OcÚ za dlhoročnú spoluprácu
Uznesenie č. 166/2020/10
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach
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a) Prerokovalo: Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2019
b) Berie na vedomie: Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2019

Hlasovanie:
Za: 8 (Siklienka, Švec, Chrapková, Gräffová, Hrdlovič, Orolín, Partl, Orlík )
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 9.)
Návrh na schválenie zmluvy
Juraj Mesko
Starosta - Ide o Nájomnú zmluvu medzi Obcou Topoľčianky a Rímskokatolíckou cirkvou,
predmetom nájmu je nehnuteľnosť na Hlavnej ulici vedľa Farského úradu. Oslovili ma Mgr.
Chrapková a Mgr. Kuklová, že Národopisné múzeum nespĺňa podmienky, je v ňom málo
miesta pre zbierku, je to už neprehľadné a navrhli využiť túto nehnuteľnosť.
Obec písomne oslovila Biskupský úrad a dostali sme kladné stanovisko. Na jar by sme chceli
začať s úpravami, využijeme aj dvor, kde sa budú môcť exponáty vystaviť.
Návrh Zmluvy je pripravený.
Ing. Siklienka – Aká bude výška nájmu?
Starosta – Nájom by bol 100 €/ rok
Mgr. Chrapková – Ďakujem p. starostovi, že zareagoval na našu požiadavku, zbierka
exponátov je naozaj veľká, priestory nám chýbajú, bude to už historické múzeum nie len
národopisné.
Prednosta – doba nájmu bude na 30 rokov

Uznesenie č.

167/2020/10

Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach
a) Prerokovalo: Návrh na schválenie zmluvy od Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo
Nitra, Nám. Jána Pavla II. č.7, 950 50 Nitra, na prenájom nehnuteľností a to:
- parc. reg. C-KN číslo 679, zastavaná plocha a nádvoria o celkovej výmere 705 m2;
- stavby - domu so súpisným číslom 171 nachádzajúceho sa na parcele reg. C-KN číslo
679;, ktoré sú vo vlastníctve prenajímateľa evidované na LV č. 893 pre katastrálne
územie Topoľčianky
b) Schvaľuje : návrh zmluvy od Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra, Nám. Jána
Pavla II. č.7, 950 50 Nitra, na prenájom nehnuteľností a to:
- parc. reg. C-KN číslo 679, zastavaná plocha a nádvoria o celkovej výmere 705 m2;
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stavby - domu so súpisným číslom 171 nachádzajúceho sa na parcele reg. C-KN číslo
679;, ktoré sú vo vlastníctve prenajímateľa evidované na LV č. 893 pre katastrálne
územie Topoľčianky so nasledovnou zmenou v čl. IV. Doba nájmu
1.Zmluva sa uzatvára na dobu 30 rokov, pričom doba nájmu začína plynúť
dňom nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.

Hlasovanie:
Za: 8 (Siklienka, Švec, Chrapková, Gräffová, Hrdlovič, Orolín, Partl, Orlík )
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 10.)
Návrh na schválenie opakovaného uzatvorenia nájomnej zmluvy
JUDr. Gräffová
Doterajším nájomcom bytu

Marekovi Bihárymu a Nikolete Kardosovej končí nájomná

zmluva, ich platenie nájmu nebolo vždy 100 %, z tohto dôvodu navrhujem uzatvoriť nájomnú
zmluvu na 1 rok
Mgr. Orlík – Majú doplatené všetky záväzky voči obci?
JUDr. Gräffová – Dnes všetko doplatili
Uznesenie č.

168/2020/10

Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach
a) Prerokovalo: Návrh na schválenie opakovaného uzatvorenia nájomnej zmluvy
na nájomný byt č. 8 na ul. SNP 9, Topoľčianky pre Mareka Biháryho a Nikoletu
Kardosovú a ich dve maloleté deti.
b) Schvaľuje : opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy na nájomný byt č. 8 na ul.
SNP 9, Topoľčianky pre Mareka Biháryho a Nikoletu Kardosovú a ich dve
maloleté deti na dobu určitú od 01.04.2020 do 31.03.2021.
Hlasovanie:
Za: 8 (Siklienka, Švec, Chrapková, Gräffová, Hrdlovič, Orolín, Partl, Orlík )
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 11.)
Žiadosti občanov a organizácií
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Helena Šabová, Peter Šabo, 951 93 Topoľčianky – námietka voči predaju pozemku
susedom Čepcovím, dôvodom je správanie susedov pri kladení inžinierskych sietí –
prekážka oplotenia na ulici - postavené na obecnom pozemku a bez povolenia, manž.
Čepcoví nepovolili prekopanie asfaltu – čo bolo pre nás potrebné.
p. prednosta prečítal stanovisko Komisie výstavby a územného plánovania:
Komisia vykonala ohliadku na ulici Hlavná 124 z dôvodu namietania občana voči žiadosti
uvedenej v bode 3 tejto zápisnice.
Členovia komisie odporúčajú obecnému zastupiteľstvu vyhovieť občanovi,
a prisľúbiť mu budúci odpredaj z rovnakého dôvodu ako je uvedené v bode 3 tejto
zápisnice. Jednalo by sa o tvarovo podobnú časť obecnej parcely v ploche cca 10m2(
iba pred parcelou 365/4).
JUDr. Gräffová – Je potrebné vyhotoviť GP, dnes schvaľujeme len zámer
Starosta - Keď pôjde pozemok na odpredaj pre jedných, budú si môcť odkúpiť aj druhí
Mgr. Orlík – O koľko m2 sa jedná?
Prednosta - cca 6 -7 m2

Uznesenie č.

169/2020/10

Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach
a) Prerokovalo: Námietku Heleny Šabovej a Petra Šaba voči odpredaju
pozemku pred domom Ivana a Melánie Čepcových, parc.č. 778/2 Čepcovým
a žiadosť Heleny Šabovej a Petra Šaba o odkúpenie tohto obecného pozemku
od Obce Topoľčianky - schválenie zámeru previesť
majetok obce
Topoľčianky z dôvodu hodného osobitného zreteľa
b) Schvaľuje: Spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku Obce
Topoľčianky- schválenie zámeru previesť
majetok obce Topoľčianky
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa §9a ods.8 písm. e zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí a to:
Časť nehnuteľného majetku, kat. územie Topoľčianky par. č. 778, zapísaný v LV č.2308, ,
ktorej výlučným vlastníkom je Obec Topoľčianky, so sídlom 951 93 Topoľčianky, Hlavná
114, IČO: 308 536
Žiadatelia sú povinní doložiť GP.
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Dôvod hodný osobitného zreteľa je:
Uvedený pozemok žiadateľ dlhodobo užíva a tvorí priľahlú plochu k RD.
Hlasovanie:
Za: 8 (Siklienka, Švec, Chrapková, Gräffová, Hrdlovič, Orolín, Partl, Orlík )
Proti: 0
Zdržal sa: 0

-

Ivan a Melánia Čepcoví, 951 93 Topoľčianky – žiadosť o odpredaj pozemku p. č.
778/2 do osobného vlastníctva, dôvodom je zlegalizovanie stavu, ktorý vznikol pri
výstavbe nášho rodinného domu, na tomto pozemku je postavený ohradový betónový
múrik a vstupná brána k nehnuteľnosti

p. prednosta prečítal stanovisko Komisie výstavby a územného plánovania
1. Komisia vykonala ohliadku na ulici Hlavná 128 z dôvodu žiadosti občana o kúpu
obecného pozemku. Jedná sa o časť pozemku parc. č. 778/2. v rozsahu 7m2. Žiadosť
bola odôvodnená tým, že pri výstavbe rodinného domu v roku 1969 bol postavený aj
betónový múrik a vstupná brána k nehnuteľnosti.
Členovia komisie odporúčajú obecnému zastupiteľstvu odpredať, nakoľko uvedená
plocha by bola pre obec aj tak nevyužiteľná a zostávajúca plocha je dostatočná na
prípadné využitie pre obec.
Uznesenie č.

170/2020/10

Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach
zastupiteľstvo v Topoľčiankach na svojom 10. zasadnutí dňa 05.03 .2020
a) Prerokovalo: Žiadosť o odpredaj pozemku parc. č. 778 zast. plocha a nádvorie
o výmere cca 6 m2 od Obce Topoľčianky do BSM Ivana a Melánie Čepcových
b) Schvaľuje: Spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku Obce
Topoľčianky- schválenie zámeru previesť
majetok obce Topoľčianky
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa §9a ods.8 písm. e zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí a to:
Časť nehnuteľného majetku, kat. územie Topoľčianky par. č. 778, zapísaný v LV č.2308, ,
ktorej výlučným vlastníkom je Obec Topoľčianky, so sídlom 951 93 Topoľčianky, Hlavná
114, IČO: 308 536
Žiadatelia sú povinní doložiť GP.
Dôvod hodný osobitného zreteľa je:
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Uvedený pozemok žiadateľ užíva od roku 1969 a má ho ohradený betónovým
múrikom a tvorí priľahlú plochu k RD.

Hlasovanie:
Za: 8 (Siklienka, Švec, Chrapková, Gräffová, Hrdlovič, Orolín, Partl, Orlík )
Proti: 0
Zdržal sa: 0

-

Štefan Čepec, 913 06 Trenčianske Bohuslavice – žiadosť o zámenu pozemkov –
jedná sa o časť pozemku registra KN E, parc. č. 1348/3, o výmere 54 m2, ktorého
vlastníkom je p. Čepec, vymeniť za pozemok , ktorého vlastníkom je obec
Topoľčianky – 41 m2, na uvedené pozemky bol vypracovaný GP č. 50/2014. Dôvod
výmeny - zdedený rodinný dom sa nachádza na obecnom pozemku

JUDR. Gräffová – GP bol dodaný, znalecký posudok sme nevyžadovali
Uznesenie č.

171/2020/10

Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach
a) Ruší: UZNESENIE č. 143/2019/8 zo dňa 19.12.2019
z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Topoľčianky
b) Prerokovalo: Žiadosť Štefana Čepca o zámenu pozemkov
v kat. území
Topoľčianky a to: par.č.1353/2 , diel č.2 a diel č. 5 o celkovej výmere 54 m2 vo
vlastníctve Obec Topoľčianky za diel č. 10 novovytvorenej . parc. č. 1353/7,
o výmere 41 m2 vo vlastníctve Štefan Čepec
c) Schvaľuje: Spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku Obce
Topoľčianky- schválenie zámeru 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 za diel
č. 10 novovytvorenej . parc. č. 1353/7, o výmere 41 m2 vo vlastníctve Štefan
Čepec, podľa GP 50/2014. Zároveň OZ schvaľuje rozdiel vo výmere doplatiť
Štefanom Čepcom.
Dôvod hodný osobitného zreteľa je:
Pozemok v užívaní Štefana Čepca a jeho právnych predchodcov je od postavenia rod. domu
a nachádza sa sčasti pod týmto rod. domom. Pozemok vo vlastníctve Štefana Čepca potrebuje
Obec Topoľčianky na vysporiadanie ul. Kopaničky.
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Hlasovanie:
Za: 8 (Siklienka, Švec, Chrapková, Gräffová, Hrdlovič, Orolín, Partl, Orlík )
Proti: 0
Zdržal sa: 0

-

Marta Lenčéšová, 951 93 Topoľčianky – žiadosť o odpredaj priľahlého pozemku
a to diel 1 podľa GP č. 113/2018 zo dňa 29.10.2019, o výmere 43 m2, dôvod
odkúpenia - v roku 1987 sme odkúpili nehnuteľnosti v k. ú. Topoľčianky zapísané na
LV č.766 ako parc. reg. „C“ č. 490 o výmere 412 m2 – zastavaná plocha a nádvorie
a parc. č. 491 o výmere 354 m2 – záhrada a postavili sme si tu dom s vedomím, že
sme odkúpili aj diel č.1

p. prednosta prečítal stanovisko Komisie výstavby a územného plánovania
2. Komisia vykonala ohliadku na ulici Hlavná č. 132/219 z dôvodu žiadosti občana
o kúpu obecného pozemku. Jedná sa o časť pozemku parc.č. 777/1 v rozsahu 53m2.
Žiadosť bola odôvodnená tým, že pri kúpe priľahlého pozemku par. č. 491 si mysleli,
že požadovaná časť pozemku 777/1 patrila k ich pozemku nakoľko tak bola oplotená.
Členovia komisie neodporúčajú obecnému zastupiteľstvu odpredať, naopak
navrhujú zdemontovať oplotenie a pričleniť ku komunikácii, nakoľko v uvedenom
mieste je v súčasnosti kolízna situácia, kedy asfaltový koberec má šírku iba 3,35m
a zelenú krajnicu 1,8m a pričlenením tak pribudne tak potrebný priestor na chodník
a rigol.

Uznesenie č.

172/2020/10

Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach
a) Prerokovalo: Žiadosť Marta Lenčéšovej, trvalo bytom 951 93 Topoľčianky
o odpredaj priľahlého pozemku a to dielu č.1 podľa GP č. 113/2018, zo dňa
29.10.2019 o výmere 43 m2 .
b) Neschvaľuje: Žiadosť- Marty Lenčéšovej, trvalo bytom 951 93 Topoľčianky
o odpredaj priľahlého pozemku a to dielu č.1 podľa GP č. 113/2018, zo dňa
29.10.2019 o výmere 43 m2
Hlasovanie:
Za: 4 - Švec, Chrapková, Hrdlovič, Orolín
Proti: 0
Zdržal sa: 4 – Orlík, Gräffová, Partl, Siklienka
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-

Marián Peciar, Mária Peciarová, Július Kováč, Anna Kováčová, Jozef Šmondrk,
Mária Šmondrková, všetci bytom 951 93 Topoľčianky – žiadosť o odkúpenie
pozemku zapísaného v LV č. 3566 registra „C“ ako p. č. 126/4 zast. plocha a nádvorie
o výmere 217 m2 každý v 1/6-ine,pozemok je priľahlým pozemkom k bytovke s. č.
527 postavenej na tejto parcele. Ostatným vlastníkom bol tento pozemok prevedený
pri odkupovaní bytu od BD Zlaté Moravce za cenu 3 Sk/m2.

JUDr. Gräffová – V dobe keď si žiadatelia odkupovali byt, pozemok ešte nebolo možné
odkúpiť, až neskôr to bolo možné Keďže podľa zákona každý vlastník má možnosť
pozemok si odkúpiť. Pri prevode bytu alebo pozemku je možné pristúpiť k predaju na
priamo, nemusí byť zverejnený zámer. Cena v účtovníctve je 2,33 € / m2, keďže doteraz
sme predávali minimálne za 3,00 €/m2 navrhujem túto cenu dodržať u všetkých
žiadateľov.
Uznesenie č.

173/2020/10

Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach
a) Prerokovalo: žiadosť o odkúpenie pozemku Marián Peciar a manž. Mária
Peciarová, Július Kováč a manž. Anna Kováčová , Jozef Šmondrk a manž. Mária
Šmondrková, všetci trvalo bytom 951 93 Topoľčianky, pod bytovým domom s.č.527
b) Schvaľuje: žiadosť o odkúpenie pozemku Marian Peciar a manž. Mária Peciarová,
Július Kováč a manž. Anna Kováčová , Jozef Šmondrk a manž. Mária Šmondrková
a to podľa §9a ods.8 písm. a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a to:
Kat. územie Topoľčianky pozemok zapísaný v LV č. 3556 registra “C“ ako parc. č. 126/4
zast. plocha a nádvoria o výmere 217 m2 každému v 1/6-ine za cenu 3 Eur / m 2
Hlasovanie:
Za: 8 (Siklienka, Švec, Chrapková, Gräffová, Hrdlovič, Orolín, Partl, Orlík )
Proti: 0
Zdržal sa: 0
-

Tatiana a Jozef Kukučkoví, 951 93 Topoľčianky – žiadosť o odkúpenie pozemku –
diel č. 1 parc. č. 832/5 záhrada o výmere 31 m2, zameraného GP č. 156/2019 zo dňa
6.12.2019, táto časť o výmere 31 m2 je z parc. č. 857/2 plocha o výmere 2530 m2 je
vo vlastníctve obce zapísanej v LV č. 2308 registra „E“

JUDr. Gräffová – Táto parcela, ktorú chcú odkúpiť je bývalý starý mlynský náhon, takúto
žiadosť sme tu mali pred 2 rokmi od p. Jenisovej. Tento bývalý starý mlynský náhon sa ťahá
pod všetkými rodinnými domami, ktoré sú tam postavené. Upozorňujem, že dôvodom
osobitného zreteľa môže byť aj to, že obec sa k tomuto pozemku nevie dostať, dostala by sa
tam len cez pozemok, ktorý je vo vlastníctve manželov Kukučkových.
Uznesenie č.

174/2020/10
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Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach
a) Prerokovalo: Žiadosť o odkúpenie priľahlého pozemku, Tatiana a Jozef
Kukučkoví, 951 93 Topoľčianky, z parc. č. 857/2 vodná plocha o výmere 2530 m
2 - Mlynský náhon a to dielu č. 1 - parc. č. 832/5 záhrada o výmere 31,8 m2
zameraný GP č. 156/2019.
b) Schvaľuje: Spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku Obce
Topoľčianky- schválenie zámeru previesť majetok obce Topoľčianky z dôvodu
hodného osobitného zreteľa podľa §9a ods.8 písm .e zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí a to:
katas. územie Topoľčianky zapísaný v LV č. 2308, reg. „E“ z parc. č. 857/2 vodná
plocha o výmere 2530 m 2 - Mlynský náhon a to dielu č. 1 - parc. č. 832/5
záhrada o výmere 31,8 m2 zameraný GP č. 156/2019.
Dôvod hodný osobitného zreteľa je:
Pozemok má žiadateľ a jeho právni predchodcovia v dlhodobom užívaní a tvorí
priľahlý pozemok k ich RD. Prístup k tomuto pozemku je možný iba cez pozemok vo
vlastníctve žiadateľov.
Hlasovanie:
Za: 8 (Siklienka, Švec, Chrapková, Gräffová, Hrdlovič, Orolín, Partl, Orlík )
Proti: 0
Zdržal sa: 0
-

Matej Jonis – Žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce, kúpil som RD
s pozemkom v k. ú. Topoľčianky p. č. 617/1 a p. č. 617/2 na adrese Kopaničky č. 1,
predchádzajúci majiteľ desiatky rokov využíval časť obecného pozemku p. č. 632 ako
svoj, pričom predmetná časť obecného pozemku bola aj plotom ohradená, predmetná
časť slúži ako prístupová cesta a nachádza sa na nej funkčná plynová prípojka, ktorá
patrí k tomuto rodinnému domu

p. prednosta prečítal stanovisko Komisie výstavby a územného plánovania
3. Komisia vykonala ohliadku na ulici Žikavecká parc. č. 617/1, z dôvodu žiadosti
občana o kúpu obecného pozemku. Jedná sa o časť pozemku s parc. č. 632. Žiadosť
bola odôvodnená realizáciou plynovej prípojky, zjednodušenia hraníc pozemku a
následného oplotenia nehnuteľnosti.
Členovia komisie pripomínajú, že na uvedenej parcele (aj ďalších susediacich) má
obec v pláne vybudovať parkovacie miesta s chodníkom. Po zohľadnení tohto faktu
členovia komisie odporúčajú obecnému zastupiteľstvu odpredať v rozsahu ako je
uvedené v grafickej prílohe v dvoch alternatívach. Návrh zjednoduší a prispôsobí
efektívnemu využitiu plochy, vznikne logický tvar vstupnej časti budúceho
parkoviska. Členovia komisie navrhujú ihneď po vyprataní plôch a odstránení
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oplotenia na parcele č. 632 vybudovať provizórne štrkové parkovisko resp. odstavnú
plochu t.j. výkop do úrovne najspodnejšej vrstvy budúcej konštrukcie a primeranej
štrkovej vrstvy, na ktorú by sa už neskôr ukladali ďalšie konštrukcie budúcej plochy
parkoviska.

Uznesenie č.

175/2020/10

Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach

a) Prerokovalo: Žiadosť o odpredaj pozemku - Matej Jonis, 951 93 Topoľčianky
a to časť parc. č. 632 zapísaná v LV 2308 reg. „E“
b) Schvaľuje: Spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku Obce
Topoľčianky- schválenie zámeru previesť majetok obce Topoľčianky z dôvodu
hodného osobitného zreteľa podľa §9a ods.8 písm. e zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí a to:
- katast. územie Topoľčianky zapísaný v LV č. 2308, reg. „E“- časť parc. č. 632
Žiadateľ je povinný doložiť GP.
Dôvod hodný osobitného zreteľa je:
Pozemok má žiadateľ a jeho právni predchodcovia v dlhodobom užívaní a tvorí priľahlý
pozemok k ich RD a slúži ako prístupová cesta k RD. Na uvedenej parcele je vybudovaná
plynová prípojka.
Hlasovanie:
Za: 5 (Siklienka, Švec, Chrapková, Gräffová, Orolín )
Proti: 0
Zdržal sa: 3 – Orlík, Hrdlovič, Partl
-

Martin Lazícius, 951 93 Topoľčianky

– žiadosť o zrušenie pôvodnej zmluvy

a vystavenie novej zmluvy na meno Martin Lazicius ako majiteľa bytu č. 2 a zároveň
na meno Marcela Laziciusová ako majiteľka bytu č. 1 a to na dobu platnosti aspoň 10
rokov, o pozemok sa dlhodobo starám a zveľaďujem
p. prednosta - p. Lazicius obdržal odpoveď na svoju žiadosť o uzatvorenie novej zmluvy,
v ktorej som ho informoval, že žiadosť bude prejednaná na OZ a o výsledku ho budem
informovať
Uznesenie č.

176/2020/10

Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach
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a) Prerokovalo: Žiadosť - Martin Lazícius, 951 93 Topoľčianky, o zmenu
nájomcu na pozemku parc. 449, záhrady, o výmere 601 m 2 zap. LV 1552
b) Schvaľuje: Zrušenie zmluvy 321/20108 zo dňa 26.02.2018 , ku dňu 31.03.2020
a uzatvorenie novej zmluvy, kde nájomcom bude Martin Lazícius, 951 93
Topoľčianky ako majiteľ bytu č. 2 a Marcela Lazíciusová majiteľka bytu č. 1 na
dobu 5 rokov za cenu 23,10 Eur/tok, každý v jednej polovici od 01.04.2020.
V prípade potreby prenajímateľa je nájomca povinní predmet nájmu v lehote 3
mesiacov uvoľniť.

Hlasovanie:
Za: 8 (Siklienka, Švec, Chrapková, Gräffová, Hrdlovič, Orolín, Partl, Orlík )
Proti: 0
Zdržal sa: 0

-

Mgr. Marcela Mandelíková, 953 01 Zlaté Moravce – žiadosť o prenájom
priestorov DKS za účelom cvičenia zumby, v utorok v čase od 19:15 hod. do 20:15
hod.

JUDr. Gräffová – o túto aktivitu je v našej obci záujem, podľa platného VZN je poplatok za
prenájom 7€
Uznesenie č.

177/2020/10

Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach

a) Prerokovalo: Žiadosť Mgr. Marcela Mandelíková , 953 01 Zlaté Moravce
o prenájom priestorov v DKS obce.
b) Schvaľuje: Žiadosť Mgr. Marcela Mandelíková , 953 01 Zlaté Moravce
o uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov v DKS, strednej sály za účelom
cvičenia zumby a to 1x týždenne v utorok v čase od 19,15 hod. do 20,15 hod. na
obdobie od 06.03.2020 do31.12.2020. Cena za prenájom je v zmysle VZN č.
3/2014 7 € za jeden prenájom strednej sály.
Hlasovanie:
Za: 8 (Siklienka, Švec, Chrapková, Gräffová, Hrdlovič, Orolín, Partl, Orlík )
Proti: 0
Zdržal sa: 0

-

Pavel Kaiser, Bratislava – žiadosť o umiestnenie pamätnej tabule na dom na Hlavnej
ulici č. 27, ktorá je vo vlastníctve obce, v tomto dome roky žil a pracoval starý otec
MUDr. Jozef Kaiser, ktorý bol v Topoľčiankach
v rokoch 1908 – 1940.
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obvodným štátnym lekárom

JUDr. Gräffová – Žiadosť píše vnuk doktora Kaisera, starší občania si pamätajú tohto
lekára, ktorý pôsobil 32 rokov v Topoľčiankach, vnuk navrhuje umiestniť pamätnú tabuľu
na dom vo vlastníctve obce s číslom 27, ale to je budova Domu služieb, to by nebolo
pravdivé, nakoľko doktor Kaiser pôsobil vo vilke, ktorá tam kedysi stála a neskôr ju
zbúrali, navrhujem, aby Komisia kultúry našla vhodné umiestnenie.
Starosta – Ja som telefonicky komunikoval s vnukom doktora Kaisera - súhlasí
Uznesenie č.

178/2020/10

Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach

a) Prerokovalo: Žiadosť Pavel Kaiser, 841 06 Bratislava o umiestnenie pamätnej
tabule.
b) Schvaľuje: Žiadosť Pavel Kaiser, ,841 06 Bratislava o umiestnenie pamätnej
tabule pre MUDr. Jozef Kaiser a manželka Alica na pamiatku jeho účinkovania
v obci Topoľčianky od roku 1908 do 1942 ako obvodný lekár. Obaja zahynuli
v koncentračnom tábore Osvienčim
c) Ukladá: Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu, dohodnúť text na
pamätnej tabuli a jej umiestnenie.

Hlasovanie:
Za: 8 (Siklienka, Švec, Chrapková, Gräffová, Hrdlovič, Orolín, Partl, Orlík )
Proti: 0
Zdržal sa: 0

-

TATRAN Šport s.r.o., Topoľčianky – žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce vo výške
10 000 €

p. Chren – tieto finančné podmienky budú použité na usporiadanie kultúrno–
spoločenských a športových podujatí v roku 2020 na podporu rozvoja telesnej kultúry
Ing. Siklienka - Je to v zmysle VZN o dotáciách? Chýba mi nejaký plán organizovaných
športových podujatí, rozpočet na uvedené akcie
p. Chren – Vo VZN je klauzula, že každá poskytnutá dotácia musí byť zúčtovaná, inak
musí byť dotácia vrátená, už najbližší víkend

podujatie – preteky cyklistov cca 60

pretekárov zo štyroch krajín, robím všetko pre to, aby sa vrátil do Tatranu športový ruch,
táto možnosť prišla na poslednú chvíľu
Ing. Kazíková – Obec môže poskytnúť dotáciu svojej s.r.o.
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Mgr. Orlík – Máme na to financie?
Prednosta – Išlo by o presun finančných prostriedkov z položky „Komunálny odpad“,
kde očakávame úsporu, nakoľko sme urobili nutné opatrenia. V júli nás čaká schválenie
záverečného účtu, môže nám vzniknúť rezervný fond
Mgr. Chrapková – Bez dotácie budú zrejme ohrozené športové podujatia
Ing. Hrdlovič – Za pani Koristovej sme boli v strate, pán Chren už určitú časť dlhov
splatil
p. Švec – Ubytovanie funguje naďalej?
p. Chren – Áno ubytovanie aj espresso naďalej funguje, budova je obývateľná, pre
športovcov je to primerané.
Mgr. Orlík – Do budúcna je potrebné pripraviť podnikateľský plán
Uznesenie č.

179/2020/10

Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach
a) Prerokovalo : Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce pre rok 2020
TATRAN ŠPORT, s.r.o. Športová 17, 951 93 Topoľčianky.
b) Schvaľuje : dotáciu z rozpočtu obce pre rok 2020, pre TATRAN ŠPORT, s.r.o.
Športová 17, 951 93 Topoľčianky, IČO: 51679191, vo výške 10 000 €.

Hlasovanie:
Za: 7 ( Švec, Chrapková, Gräffová, Hrdlovič, Orolín, Partl, Orlík )
Proti: 0
Zdržal sa: 1 - Siklienka
Presunutý bod č. 6 .)
Úprava rozpočtu – rozpočtové opatrenie č. 1/2020
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 príloha č.2/2020),
b) povolené prekročenie a viazanie príjmov o sumu 1.100,- eur (viď príloha č. 1/2020),
c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov o sumu 1.100,- eur (viď príloha č. 1/2020).
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Sú to nasledovné finančné prostriedky:
Program obce: 11.1 Spoločné priestranstva a verejná zeleň
Po vyúčtovaní spotreby plynu za rok 2019 nám SPP, a.s. dobropisovalo plyn vo výške
1.103,06 €. Preto navyšujeme príjmovú časť rozpočtu o sumu 1.100 € a použijeme ju vo
výdavkovej časti rozpočtu na kapitálový nákup motorového vozidla Multicar M 2512 od
Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Nitra vo výške 950,- € a jej následnú prepravu
vo výške 150,- €.
Po schválení žiadosti o dotácie na OZ dňa 20.2.2020 upravujeme vo výdavkovej časti
rozpočtu presuny dotácii medzi športom, kultúrou a seniormi podľa prílohy č.2/2020.
Rozpočet obce schválený OZ dňa 10.12.2019, Uznesením č. 127/2019/8
je vo výške: 2 273 782 EUR.
Po prvej úprave je navýšený o 1.100,- €
a ostáva vyrovnaný: príjmy = výdavkom = 2.274.882,- €.

Uznesenie č. 180/2020/10
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach
a) Prerokovalo: Úpravu rozpočtu - Rozpočtové opatrenie č. 1/2020
b) Schvaľuje: Úpravu rozpočtu obce Topoľčianky - Rozpočtové opatrenie č.1/2020.
Rozpočet Obce Topoľčianky je po prvej úprave navýšený o 1.100,- €
vyrovnaný: príjmy = výdavkom = 2.274.882,- €.

a ostáva

Hlasovanie:
Za: 8 (Siklienka, Švec, Chrapková, Gräffová, Hrdlovič, Orolín, Partl, Orlík )
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Bod č. 12.)
Interpelácie poslancov
p. Partl – Bolo by vhodné poslať písomné vyjadrenie manž. Čepcovým o riešení – vtekajúca
dažďová voda do dvora
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prednosta - Obnovíme rygol – pošleme písomné stanovisko
JUDr. Gräffová – Navrhujem rozposlať list obyvateľom 24- bytovky, aby neparkovali
pozdĺž cesty
p. Švec – Oslovili ma občania, reklamný sud, ktorý je umiestnený na Hlavnej ulici, že
nevidno keď sa prechádza cez prechod pre chodcov, hlavne deti tadiaľ chodia do školy, aj
reflektor, ktorý tam svieti veľmi osvetľuje
prednosta – Bol som pri osádzaní tohto reklamného suda, 4 x sme ho premiestňovali, toto
bolo najvhodnejšie miesto
Mgr. Orlík – Poprosil by som, aby sme včas dostávali materiály na OZ, navrhujem, aby sme
na OZ prejednávali len tie žiadosti, ktoré budú doručené do pracovného stretnutia poslancov
Po ukončení OZ podal informáciu Mgr. Mauréry
Chcem len informovať o svojom zámere – kúpil som nehnuteľnosť na ul. Hlavnej vedľa
železiarstva, kde chcem zriadiť lekáreň, dokončená by

mala byť súčasne s novým

zdravotným strediskom

Jana Minárová
zapisovateľ

Juraj Mesko
starosta obce

Overovatelia zápisnice:
Mgr. Gabriel Orlík

––––––––––––––––––––––––––––

Jaroslav Švec

––––––––––––––––––––––––––––
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