OBEC

TOPOĽČIANKY

Z á p i s n i c a č. 9/2020
z deviateho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Topoľčiankach konaného dňa
20. februára 2020 v priestoroch DKS Topoľčianky

Č. p.: 362/2020
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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
9. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Topoľčiankach, ktoré sa uskutoční dňa
20.02.2020
(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. Žiadosti o dotácie z rozpočtu obce pre rok 2020 - predkladá Ing. Jaroslav Hrdlovič
5. Zmena konateľa v TATRAN ŠPORT, s.r.o. – predkladá Juraj Mesko – starosta obce
6. Poskytnutie dotácie na záujmové vzdelávanie detí v centrách voľného času v roku
2020 – predkladá Mgr. Eva Chrapková
7. Interpelácie poslancov
8. Záver

Juraj Mesko v. r.
starosta obce

K bodu č. 1.)
Starosta obce privítal na zasadnutí OZ poslancov, hlavného kontrolóra a všetkých prítomných
občanov. Poslanci sú prítomní v počte 7, Mgr. Orlík a p. Švec sú ospravedlnení ,OZ je
uznášaniaschopné. Program bol vyvesený na tabuli oznamov pri OcÚ a taktiež na webovej
stránke obce.
Zasadnutie sa nahráva na diktafón.
Starosta – Nastala zmena v programe OZ – v bode č. 5 - Zmena konateľa v TATRAN
ŠPORT s.r.o. – doplní sa člen Dozornej rady, nakoľko p. Krajčová sa vzdala funkcie člena
Dozornej rady
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Uznesenie č. 145 /2020/9
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach
a) Prerokovalo: Návrh Programu OZ a doplnenie bodu č. 5
b) Schvaľuje : Program OZ č. 9 aj s doplnením textu do bodu č. 5 :
Zmena konateľa a člena dozornej rady v TATRAN ŠPORT, s.r.o.,

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

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

146/2020/9

Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach
a) schvaľuje : Členov komisie a overovateľov nasledovne:
1.) Návrhová komisia : - predseda : Ing. Radimír Siklienka PhD.
členovia: JUDr. Ružena Gräffová, Peter Minár
2.) Overovatelia zápisnice : Ing. Jaroslav Hrdlovič, Mgr. Eva Chrapková
b)určuje: za zapisovateľa zápisnice Janu Minárovú

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

K bodu č. 3.)
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Rôzne:
Starosta - Oslovila ma spoločnosť Prorozvoj s.r.o. so sídlom v Bratislave, bola zverejnená
výzva a je možnosť získať NFP na podporu „Wifi pre Teba“, maximálne možná dotácia je
15 000 € pre desať miest, teda na jednu wifi 1500 €, konzultoval som to s p. Michalom
Sahajom, ktorý pre nás zabezpečuje tieto veci, zistil v Telecome, že v obci je požadovaná
kapacita, v centre obce by sme boli schopní zriadiť 3 - 4 body, takže dotácia by bola vo výške
cca 6000 €, obec by sa podieľala 5% spolufinancovaním na tejto akcii, to je cca 300€.
Agentúra by všetko potrebné spracovala za 650 €.
Pán Sahaj navrhuje zriadiť body na budove OcÚ, na budove lekárne a na stĺpe, ktorý sa na
nachádza na križovatke ulíc Hlavná a Žiakvecká. Štvrté miesto ešte nie je určené. Pre nás je
dnes podstatné sa rozhodnúť, či vôbec pôjdeme do tejto akcie.
JUDr. Gräffová – Nedal by sa zriadiť jeden bod bližšie k parku?
Prednosta – Technicky to nie je možné
p. Minár – Treba určiť také miesto, kde sa do budúcna počíta s optickou sieťou, keďže máme
takúto ponuku.
Starosta – Áno, navštívili ma zástupcovia Telecomu, obec Topoľčianky je medzi obcami,
kde bude natiahnutý optický kábel, v rámci celej obce na všetkých uliciach aj s odbočkami
k nehnuteľnostiam, realizácia by bola možná v roku 2021
p. Minár – Štvrtý bod by bol vhodný umiestniť na budovu potravín – Frutto s.r.o., buduje sa
tam nové zdravotné stredisko, bude to potrebné pre občanov, ktorí navštívia zdravotné
stredisko
Starosta – Dnes musíme rozhodnúť, či máme záujem ísť do tejto akcie, ak áno, musíme
schváliť uznesenie
p. Poštulka – Má obec v rozpočte na túto akciu financie?
Starosta – do roka obec na to vyčlení cca 250-300 €, to nie je problém

Uznesenie č. 147/2020/9
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach
a) Prerokovalo:

Návrh starostu obce

Juraja Meska na predloženie žiadosti

o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu „Wifi pre Teba“:
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b) Schvaľuje: Predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
na podporu „Wifi pre Teba“:
 Realizácia projektu s názvom „Wifi pre Teba“.
 Výška maximálneho celkového spolufinancovania 5 % zo strany žiadateľa obec
Topoľčianky z celkových oprávnených výdavkov projektu, čo predstavuje 750,- EUR.
 Kód výzvy: OPII-2018-7/1-DOP.
 Operačný program Integrovaná infraštruktúra (SO OPII) 2014 – 2020.

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

p. Kováč – Neustále je problém s parkovaním áut pred hasičskou zbrojnicou, pri vychádzaní
s Tatrou zavadzajú tieto autá, nemohla ba sa osadiť tabuľa „Zákaz zastavenia“?
p. Minár – Na chodníku je zákaz parkovať, značka by sa mohla osadiť, ale v minulosti nám
bolo vytknuté, že na takejto krátkej ulici je veľké množstvo dopravných značiek. Značka by
bola duplicitná, jednoznačne sa na chodníku nesmie stáť. Je to najúčinnejšie.
p. Kováč – Dobrým riešením by boli častejšie kontroly políciou
Starosta – Každoročne chodím na stretnutie starostov obcí s riaditeľom obvodného oddelenia
PZ Zlaté Moravce, všetci chceme častejšie hliadky polície. Zlaté Moravce majú dve policajné
hliadky na 32 obcí, z toho jedna hliadka nesmie opustiť mesto Zlaté Moravce, kvôli bankám ochrane objektov, takže zostáva jedna hliadka na 32 obcí
p. Minár – Najúčinnejšie je zavolať policajnú hliadku, nech pokutujú vodiča, ktorý parkuje
na chodníku
Starosta – Je to nedisciplínovanosť vodičov, pri 24 – bytovke sme vybudovali parkovisko pre
24 áut a aj tak tam neparkujú, sústavne parkujú pozdĺž cesty
JUDr. Gräffová – navrhujem tam osadiť značku „Zákaz zastavenia“
Starosta – S týmto návrhom súhlasím, tam bude opodstatnená
Ing. Siklienka – Oslovil ma pán Rakovský, kedysi bol členom Komisie Životného prostredia,
opäť prejavil záujem o členstvo v komisii
Starosta - Ing. Siklienka je predsedom Komisie Životného prostredia, je to v jeho
kompetencii
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Uznesenie č. 148/2020/9
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach
a) Prerokovalo: Návrh poslanca Ing. Radímira Siklienku PhD.
b) Schvaľuje : Doplnenie p. Tibora Rakovského za člena komisie životného
prostredia.
Hlasovanie:
Za: 7 (Siklienka, Minár, Chrapková, Gräffová, Hrdlovič, Orolín, Partl,)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

JUDr. Gräffová - Už v minulosti sme hovorili o potrebe vybudovať na cintoríne
kolumbárium – pokračovať v tom a vybudovať kolumbárium
- upozorniť listom občanov, ktorí majú neoprávnene ohradené pozemky vo vlastníctve
obce, aby ich uvoľnili, inak to urobí obec na ich náklady
- vybudovať na týchto pozemkoch parkovisko
Starosta – Kolumbárium máme na pasporte cintorína, na vybudovanie zatiaľ nemáme
financie, ak by vyšli nejaké výzvy určené na túto vec – určite by sme sa zapojili, do
nasledujúceho OZ zistím, aké náklady sú na vybudovanie kolumbária.
Čo sa týka pozemkov, ktoré majú svojvoľne občania oplotené – dohodneme sa na postupe, je
to zamerané, geometrický plán obec má vypracovaný.

K bodu č. 4.)
Žiadosti o dotácie z rozpočtu obce pre rok 2020
Ing. Hrdlovič
Finančná komisia na svojom zasadnutí prerokovala jednotlivé žiadosti organizácií o dotácie
z rozpočtu obce. Celkovo bolo zaregistrovaných deväť žiadostí, ktoré spĺňali podmienky VZN
o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce. Komisia posúdila jednotlivé žiadosti a navrhla
poskytnúť dotácie z rozpočtu obce jednotlivým organizáciám vo výške 15 090 €, no
medzitým prišlo oznámenie o nižších podielových daniach, takže komisia na odporúčanie
starostu obce návrh prehodnotila a výšku dotácie pre organizácie upravila nasledovne:
Požadovaná suma dotácie:
- FS Topoľnica 1000 € , navrhnutá suma 500 €
- OFK Tatran 10 000 €, navrhnutá suma 6000 €
- Park Topoľčianky o.z. 2500 €, navrhnutá suma 500 €
- Asociácia subjektov cestovného ruchu 900 €, navrhnutá suma 0
- Senior klub Topoľčianky 2500, navrhnutá suma 1700 €
- Slovenský skauting 1000 €, navrhnutá suma 300 €
- Fotoklub FoTOP 900 €, navrhnután suma 500 €
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- MO Matica slovenska Topoľčianky 700 €, navrhnutá suma 0
- ŠK Topoľčianky 5000 €, navrhnutá suma 1000 €

Uznesenie č. 149/2020/9
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach
a) Prerokovalo: Žiadosti o dotácie z rozpočtu obce pre rok 2020
b) Schvaľuje: Dotáciu pre Folklórnu skupinu TOPOĽNICA o. z., Mlynská 18,
951 93 Topoľčianky, IČO: 42205808, vo výške 500 €.
Podmienkou poskytnutia dotácie na nasledujúce obdobie je vyúčtovanie
poskytnutých finančných prostriedkov v predchádzajúcom rozpočtovom roku
Hlasovanie:
Za: 7 (Siklienka, Minár, Chrapková, Gräffová, Hrdlovič, Orolín, Partl, )
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 150/2020/9
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach
a) Prerokovalo: Žiadosti o dotácie z rozpočtu obce pre rok 2020
b) Schvaľuje : Dotáciu pre Občianske združenie PARK TOPOĽČIANKY, Parková
11, 951 93 Topoľčianky, , IČO: 42208653 , vo výške 500 €.
Podmienkou poskytnutia dotácie na nasledujúce obdobie je vyúčtovanie
poskytnutých finančných prostriedkov v predchádzajúcom rozpočtovom roku

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

Uznesenie č. 151/2020/9
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach
a) Prerokovalo: Žiadosti o dotácie z rozpočtu obce pre rok 2020
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b) Schvaľuje: Dotáciu pre Občianske združenie Senior klub Topoľčianky, Hlavná
114, 951 93 Topoľčianky, IČO: 42333407, vo výške 1700 €.
Podmienkou poskytnutia dotácie na nasledujúce obdobie je vyúčtovanie
poskytnutých finančných prostriedkov v predchádzajúcom roku
Hlasovanie:
Za: 7 (Siklienka, Minár, Chrapková, Gräffová, Hrdlovič, Orolín, Partl, )
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 152/2020/9
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach
a) Prerokovalo: Žiadosti o dotácie z rozpočtu obce pre rok 2020
b) Schvaľuje: Dotáciu pre SLOVENSKÝ SKAUTING, 41 zbor T.G.Masaryka,
Mlynská 3, 951 93 Topoľčianky, IČO: 36 106232, vo výške 300 €.
Podmienkou poskytnutia dotácie na nasledujúce obdobie je vyúčtovanie
poskytnutých finančných prostriedkov v predchádzajúcom rozpočtovom roku.
Hlasovanie:
Za: 7 (Siklienka, Minár, Chrapková, Gräffová, Hrdlovič, Orolín, Partl, )
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 153/2020/9
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach
a) Prerokovalo: Žiadosti o dotácie z rozpočtu obce pre rok 2020
b) Schvaľuje : Dotáciu pre FoTOP – FOTOKLUB Topoľčianky, Hlavná 114, 951
93 Topoľčianky, IČO: 42203988, vo výške 500 €.
Podmienkou poskytnutia dotácie na nasledujúce obdobie je vyúčtovanie poskytnutých
finančných prostriedkov v predchádzajúcom roku

Hlasovanie:
Za: 6 (Minár, Chrapková, Gräffová, Hrdlovič, Orolín, Partl, )
Proti: 0
Zdržal sa: 1- Siklienka
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Uznesenie č. 154/2020/9
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach
a) Prerokovalo: Žiadosti o dotácie z rozpočtu obce pre rok 2020
b) Schvaľuje: Dotáciu pre Športový klub Topoľčianky , Hlavná 202/79, 951 93
Topoľčianky, IČO: 42366585, vo výške 1000 €.
Podmienkou poskytnutia dotácie na nasledujúce obdobie je vyúčtovanie poskytnutých
finančných prostriedkov v predchádzajúcom roku
Hlasovanie:
Za: 7 (Siklienka, Minár, Chrapková, Gräffová, Hrdlovič, Orolín, Partl, )
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 155/2020/9
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 6000 €.
Podmienkou poskytnutia dotácie na nasledujúce obdobie je vyúčtovanie
poskytnutých finančných prostriedkov v predchádzajúcom rozpočtovom roku
Hlasovanie:
Za: 7 (Siklienka, Minár, Chrapková, Gräffová, Hrdlovič, Orolín, Partl, )
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 156/2020/9
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach
a) Prerokovalo: Žiadosti o dotácie z rozpočtu obce pre rok 2020
b) Neschvaľuje: Dotáciu pre Miestny odbor Matice slovenskej Topoľčianky
Hlasovanie:
Za: 7 (Siklienka, Minár, Chrapková, Gräffová, Hrdlovič, Orolín, Partl, )
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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Uznesenie č. 157/2020/9
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach

a) Prerokovalo: Žiadosti o dotácie z rozpočtu obce pre rok 2020
b) Neschvaľuje: Dotáciu pre Občianske združenie Asociácia subjektov cestovného
ruchu Topoľčianky
Hlasovanie:
Za: 7 (Siklienka, Minár, Chrapková, Gräffová, Hrdlovič, Orolín, Partl, )
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 5.)
Zmena konateľa v TATRAN ŠPORT s.r.o. a zmena člena Dozornej rady
Juraj Mesko
Tatran Šport s.r.o. bola obcou založená v roku 2018, konateľom som bol doposiaľ ja,
výkonnou riaditeľkou bola Ing. Eva Koristová, ktorá mi koncom roka 2019 oznámila, že zo
zdravotných dôvodov končí v tejto funkcii. Je potrebné obsadiť túto funkciu výkonného
riaditeľa niekým, kto bude dennodenne zabezpečovať chod tejto spoločnosti a na všetko
dohliadať. Je tu prítomný pán Ľuboš Chren, ktorého som oslovil, keďže je to v mojej
kompetencii, s tým, že by bol konateľom aj výkonným riaditeľom v jednej osobe, pozná túto
prevádzku, , prejavil záujem a ochotu túto funkciu prevziať. Ja som písomne požiadal
o uvoľnenie z funkcie konateľa.
p. Chren – Predstavil sa, povedal o sebe informácie o svojej doterajšej činnosti a pôsobnosti,
oboznámil prítomných o terajšej aktívnej spolupráci s ŠK Topoľčianky, snahou rozvíjať viac
športových klubov v obci.
Podal informácie o tom, v akom stave prebral spoločnosť, informoval o nedoplatkoch, ktoré
tam vznikli nečinnosťou spoločnosti od októbra 2019, informoval, ktoré podlžnosti už sú
vyrovnané.
Verí, že spoločnosť má na to, aby sa udržala, ale je potrebné zabezpečiť väčšiu reklamu
o možnosti ubytovania a stravovania, o možnosti organizovania spoločenských a rodinných
posedení, stretávok, svadieb...
Starosta - Mojou snahou bude naďalej pomáhať získavať pre TATRAN Šport s.r.o. dotácie,
ktoré bude možné získať, aby sa spoločnosť rozvíjala a prosperovala.
Ing. Hrdlovič – Nepáči sa mi, že konateľ nebude niekto z obce, je to obecná s.r.o., mali by
sme mať lepší prehľad o jej fungovaní
JUDr. Gräffová – Máme schválenú Dozornú radu, p. Krajčová sa vzdala funkcie, dnes
volíme nového člena – navrhujeme p. Petra Minára, pravidelne už niekoľko rokov robieva
koncoročnú inventúru na Tatrane, má o tom prehľad.
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V Zakladateľskej listine máme napísané, že Dozorná rada pravidelne informuje OZ, každé tri
mesiace. Obidve funkcie – výkonný riaditeľ aj konateľ sú odvolateľné, ak by obec mala
nejaké pochybnosti a neboli by sme spokojní.
Pán Chren bude mať pracovnú zmluvu a náplň práce, môže ho menovať aj valné
zhromaždenie - starosta.
Ing. Hrdlovič – Dozornú radu sme už mali schválenú, podala už nejaké informácie OZ?
Ing. Siklienka – Áno, ja som podal OZ informácie.
Ing. Pavkov – S pani Pružinskou, ktorá robí účtovníctvo pre Tatran s.r.o. sme si prešli všetky
podklady, sú tam iste pohľadávky, ktoré treba uhradiť, v roku 2019 bola dosť veľká položka nákup paplónov, obliečok, poháre a taniere, ale to sa už nebude nakupovať v tomto roku.
Navrhoval by som vypracovať plán činnosti a raz štvrťročne alebo polročne predkladať OZ čo
sa splnilo a čo nie. Určite treba podporiť činnosť spoločnosti, je to majetok obce, nechátra,
zveľaďuje sa.
Uznesenie č. 158/2020/9
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach
a) Prerokovalo: Zmenu konateľa v TATRAN ŠPORT s.r.o. – žiadosť p. Juraja
Mesku o uvoľnenie z funkcie a návrh na nového konateľa.
b) Schvaľuje : Zmenu konateľa v TATRAN ŠPORT s.r.o. , nasledovne:
Odvolanie z funkcie konateľa:
Juraj Mesko, nar.02.03.1966, r.č.6603026287, trvalo bytom 951 93
Topoľčianky, Partizánska 796/75, dňom 01.03. 2020
Menovanie do funkcie konateľa:
Ľuboš Chren nar.05.01.1971, r.č.7101056853, trvalo bytom Čajkovského
51/5797, 917 08 Trnava, dňom 01.03. 2020.

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

Uznesenie č. 159/2020/9
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach
a) Prerokovalo: Zmenu člena dozornej rady v TATRAN ŠPORT s.r.o. – žiadosť p.
Ľubici Krajčovej o uvoľnenie z funkcie a návrh nového člena.
a) Schvaľuje : Zmenu člena dozornej rady v TATRAN ŠPORT s.r.o. , nasledovne:
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Odvolanie z funkcie člena dozornej rady:
Ľubica Krajčová , nar.15.02.1961, r.č.615215/6527, trvalo bytom: Mlynská
583/15, 951 93 Topoľčianky, dňom 01.03. 2020
Menovanie do funkcie člena dozornej rady:
Peter Minár , nar.06.08.1968, r.č.680806/6518, trvalo bytom Lipová 1106/15A,
dňom 01.03. 2020.

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

K bodu č. 6.)
Poskytnutie dotácie na záujmové vzdelávanie detí v centrách voľného času v roku 2020
Mgr. Chrapková
Na záujmové vzdelávanie detí v centrách voľného času dostane obec v podielových
daniach finančné prostriedky podľa počtu detí v obci od 5 rokov veku do dovŕšenia 15 rokov
veku, podľa stavu k 1. januáru kalendárneho roka v ktorom sa zisťovanie uskutočňuje.
V roku 2020 je to 240 detí ( podľa údajov z evidencie obyvateľstva), deti narodené
od 01. 01. 2005 do 01. 01. 2015.
Na jedného prepočítaného žiaka v roku 2020 je koeficient v € za SR 95,30 € na rok.
Výpočet: počet detí x koeficienty (1,1 x 95,30) = 240 x 1,1 x 95,30 = 25.159,20 €.
Uvedená suma je zahrnutá v podielových daniach.
Na 1 žiaka a rok 2020 je to suma: 1,1 x 95,30 = 104,83 €.
čo je na 1 mesiac 104,83 : 12 mesiacov = 8,7358 € t.j. 8,74 € na 1 dieťa.

Poznámka:
1. Mesto Zlaté Moravce požiadalo o finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí
v školskom .roku 2019-2020 pre 17 detí (z toho 2 deti sú vo veku 17 a 16 rokov)
2. Mesto Levice požiadalo o finančný príspevok na jedno dieťa s trvalým pobytom
v Topoľčiankach vo výške 50,- eur na žiaka a rok.

Uznesenie č. 160/2020/9
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Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach

a) Prerokovalo: Poskytnutie dotácie na záujmové vzdelávanie detí v centrách voľného
času pre rok 2020

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 104,83 € na dieťa
a na rok 2020, t.j. 8,74 € 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 2020 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 2020 prijaté ďalšie deti s trvalým pobytom
na území Obce Topoľčianky vo veku od 5 do 15 rokov, zriaďovateľ CVČ musí znovu
požiadať o dotáciu na tieto deti.
Na požiadanie poskytovateľa dotácie, príjemca poskytne údaje o dochádzke detí, na
ktoré sa dotácia poskytuje.

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

K bodu č. 7.)
Interpelácie poslancov
p. Partl – Na autobusovej zástavke pri Števulovi sú na ceste veľké jamy
Starosta – Mám potvrdené z NSK, už je harmonogram opráv ciest II. triedy, od autoservisu
bude opravená cesta - vyfrézovaná a položený nový koberec.
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K bodu č. 8.)
Záver
Starosta - Ďakujem občanom za účasť a trpezlivosť a prajem Vám príjemný zvyšok večera.

Jana Minárová
zapisovateľ

Juraj Mesko
starosta obce

Overovatelia zápisnice:
Ing. Jaroslav Hrdlovič

––––––––––––––––––––––––––––

Mgr. Eva Chrapková

––––––––––––––––––––––––––––
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