OBEC

TOPOĽČIANKY

Z á p i s n i c a č. 13/2020
z trinásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Topoľčiankach konaného dňa
10. novembra 2020 v priestoroch DKS Topoľčianky

Č. p.: 1579/2020

1

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
13. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Topoľčiankach, ktoré sa uskutoční dňa
10.novembra 2020 (utorok ) o 1700 hod. vo veľkej sále Domu kultúry a služieb obce
Topoľčianky
Program:
1) Otvorenie
2) Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa – predkladá
Juraj Mesko – starosta obce
3) Rôzne
4) Návrh Dodatku č.1 k VZN č. 4/2020 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na
dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia na rok 2020 – predkladá
Mgr. Eva
Chrapková
5) Návrh VZN č. 7/2020 o organizácii miestneho referenda – predkladá JUDr. Ružena
Gräffová
6) Návrh VZN č. 8/2020 o dotáciách z rozpočtu obce – predkladá JUDr. Ružena
Gräffová
7) Návrh VZN č. 9/2020 o chovaní psov – predkladá p. Peter Minár
8) Opakované uzatvorenie nájomných zmlúv v 8-bytovej jednotke – predkladá JUDr.
Ružena Gräffová
9) Dobudovanie infraštruktúry CIZS – predkladá Juraj Mesko – starosta obce
10) Splácanie univerzálneho úveru – predkladá p. Jaroslav Švec
11) Úprava rozpočtu, Rozpočtové opatrenie č. 6/2020 – predkladá Ing. Jaroslav
Hrdlovič
12) Správa hlavnej kontrolórky obce Topoľčianky o vykonaní kontroly – predkladá Mgr.
Martina Pružinská – hlavná kontrolórka obce
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 6, p. Minár, p. Partl a p. Orolín sú ospravedlnení, OZ je uznášaniaschopné.
Z dôvodu prijatých opatrení je počet prítomných obmedzený.
Program bol vyvesený na tabuli oznamov pri OcÚ a taktiež na webovej stránke obce.
Zasadnutie sa nahráva na diktafón.

Uznesenie č. 225 /2020/13
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach
a) Prerokovalo: Návrh Programu OZ
b) Schvaľuje: Program OZ č. 13 bez pripomienok
Hlasovanie:
Za: 6 (Siklienka, Švec, Chrapková, Gräffová, Hrdlovič, Orlík)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 2.)
Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa
Juraj Mesko
Uznesenie č. 226/2020/13
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach
a) Prerokovalo: Návrh na členov návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
b) Schvaľuje: Členov komisie a overovateľov nasledovne:
1. Návrhová komisia :

- predseda: Ing. Jaroslav Hrdlovič
- členovia: Mgr. Eva Chrapková, JUDr. Ružena Gräffová
2. Overovatelia zápisnice : - Ing. Radimír Siklienka PhD., Jaroslav Švec
c) Určuje: za zapisovateľa zápisnice -

Janu Minárovú

Hlasovanie:
Za: 6 (Siklienka, Švec, Chrapková, Gräffová, Hrdlovič, Orlík )
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 3.)
Rôzne
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Mgr. Pavková – Od začiatku školského roka je v MŠ všetko ovplyvnené prijatými
opatreniami ohľadom COVID 19, prevádzka MŠ je od 6:30 do 16:00 hodiny, opatrenia nám
prichádzajú pravidelne z regionálneho úradu verejného zdravotníctva, pri vstupe sa kontrolujú
certifikáty, priestory sa pravidelne dezinfikujú
p. Fialová – Ohľadom prevádzky sa nič nezmenilo, škôlka funguje od 6:30 do 16:30 hodiny,
rodičia akceptujú všetky opatrenia, v súčasnosti máme zvýšenú spotrebu dezinfekcie a vody,
potrebovali by sme zabezpečiť ešte jednu nádobu na komunálny odpad – papierové utierky,
deti si počas dňa pravidelne umývajú ruky, z tohto dôvodu nám jedna kukanádoba nestačí
starosta - Kukanádoby na sklade máme, bude vám ešte jedna dodaná do MŠ
Mgr. Barát – Základná škola sa taktiež riadi prijatými opatreniami, ktoré pravidelne
dostávame, žiaci prvého stupňa navštevujú školu, výučba žiakov druhého stupňa prebieha od
26.októbra 2020 dištančne, vyučovacie hodiny sú rozdelené podľa Ministerstva školstva SR,
v mesiaci október bolo pre jednu triedu udelené riaditeľské voľno z dôvodu podozrenia
pozitivity na COVID 19 u rodiča žiaka, od minulého týždňa je v povinnej karanténe druhý
ročník ZŠ, učiteľka a vychovávateľ, v karanténe budú do 16. novembra
p. Chren Ľuboš – V súčasnej dobe sú na Tatran šport s.r.o. zrušené všetky športové akcie,
rodinné posedenia, funguje len kuchyňa, výpadkom týchto akcií prichádzame cca o 18 000 €,
denne máme cca 90 – 100 obedov, pravidelne oslovujem okolité firmy s ponukou obedov,
futbal tiež skončil, takže je výpadok financií aj v espresse
Čo sa týka ubytovania – máme dvoch dlhodobo ubytovaných kvôli práci v okolí, predložili
negatívne testy
Mesačné náklady na chod zariadenia sa pohybujú od 5500 € do 8000 až 9000 € , mesačné
tržby sú cca 7000 až 8000 €
Od januára 2021 budeme musieť zvýšiť stravnú jednotku
Momentálne má zariadenie troch zamestnancov na plný úväzok

Mgr. Chrapková – Navrhujem zvýšiť výšku finančnej odmeny dobrovoľným darcom krvi
MS SČK Topoľčianky pri ocenení Jánskeho plaketami a plaketou Dr. Kňazovického
nasledovne:
Bronzová Jánskeho plaketa – 10 odberov 50 €
Strieborná Jánskeho plaketa – 20 odberov 60 €
Zlatá Jánskeho plaketa – ženy 30 odberov, muži 40 odberov 70 €
Diamantová Jánskeho plaketa – ženy 60 odberov, muži 80 odberov 80 €
Kňazovického plaketa – ženy 80 odberov, muži 100 odberov 120 €
Svoj návrh odôvodňujem nasledovne: posledný návrh odmeny bol prijatý v roku 2010, MS
SČK chce získavať nových darcov krvi.
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Starosta – Tento rok bola finančná odmena pre odmeňovaných darcov 250 €, súhlasím so
zvýšením finančnej odmeny
Uznesenie č. 227/2020/13
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach
a) Prerokovalo: Návrh Mgr. Evy Chrapkovej na poskytnutie finančnej odmeny
darcom krvi
b) Schvaľuje: Návrh na poskytnutie finančnej odmeny darcom krvi
Bronzová Jánskeho plaketa
10 odberov
Strieborná Jánskeho plaketa
20 odberov
Zlatá Jánskeho plaketa ženy 30, muži 40 odberov
Diamantová Jánskeho plaketa ženy 60, muži 80 odberov
Kňazovického plaketa ženy 80, muži 100 odberov

50,- €
60,- €
70,- €
80,- €
120,- €

Hlasovanie:
Za: 6 (Siklienka, Švec, Chrapková, Gräffová, Hrdlovič, Orlík )
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 4.)
Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 4/2020 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na
dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia na rok 2020
Mgr. Chrapková
NÁVRH
Obec Topoľčianky vo veciach územnej samosprávy v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, s § 6 ods.12 zákona č.
596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 19 zákona č. 523/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a § 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.
v y d á v a tento
D O D A T O K č. 1
k Všeobecne záväznému nariadeniu
č. 4/2020
o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského
zariadenia na kalendárny rok 2020
V článku 5 Výška dotácie, odst. a) sa mení

5

vzhľadom na poskytnutý finančný príspevok z ÚPSVR na úhradu časti mzdových nákladov
pre zamestnávateľov v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo
výnimočného stavu alebo odstránením ich následkov v rámci projektu „Podpora udržania
zamestnanosti v materských školách“.
Článok 5
Výška dotácie
Výška dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa na kalendárny rok 2020 je určená takto:
a) na dieťa materskej školy vo výške : 2.308,66 € (počet žiakov: 81 )
Ostatné ustanovenia VZN č. 4/2020 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa
materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 2020 zostávajú nezmenené.
1. Tento Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2020 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa
materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 2020 bol prerokovaný
a schválený Obecným zastupiteľstvom v Topoľčiankach dňa .........2020 Uznesením č. :
.................../2020/...................
Dodatok bol vyhlásený dňa .......................... a nadobúda účinnosť dňom ...........................

Juraj Mesko, v. r.
starosta obce
Uznesenie č. 228/2020/13
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach
a) Prerokovalo: Návrh Dodatku č. 1 k VZN 4/2020 o určení výšky dotácie na mzdy
a prevádzku na dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia na rok 2020
b) Schvaľuje: Návrh Dodatku č. 1 k VZN 4/2020 o určení výšky dotácie na mzdy
a prevádzku na dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia na rok 2020

Hlasovanie:
Za: 6 (Siklienka, Švec, Chrapková, Gräffová, Hrdlovič, Orlík )
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 5.)
Návrh VZN č. 7/2020 o organizácii miestneho referenda
JUDr. Gräffová
-

Prednosta OcÚ Mgr. Anton Segíň prečítal pripomienku od Ing. Hrdloviča, navrhuje
doplniť:
v prvej vete § 11a, zákona č. 369/1990 Zb., ktorý vôbec nie je citovaný
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v druhej časti, odseku 4 doplniť text „dlhšie ako šesť mesiacov, text“ alebo hrubo
alebo opakovane zanedbáva povinnosti starostu, porušuje Ústavu Slovenskej
republiky, ústavné zákony, zákona a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy“.
- v druhej časti Petícia za vyhlásenie miestneho referenda doplniť v odseku 3 vetu
“Obecný úrad vystaví zástupcovi petície potvrdenie o odovzdaní petície, o počte
petičných hárkov a počte podpisov na nich“.
- v druhej časti Spôsob vyhlásenia referenda odsek 6 doplniť text ako bod 6 „Miestnym
referendom so záväzným odporúčaním sa na účely tohto nariadenia rozumie miestne
referendum, ktorého výsledky sú platné a záväzné bez ohľadu na počet oprávnených
voličov, ktorí sa ho zúčastnia“. A ďalšie body posunúť, zmeniť číslovanie
- v šiestej časti Vyhlásenie výsledkov referenda navrhujem doplniť body 2 „Ak ide
o miestne referendum so záväzným odporúčaním podľa čl. 4 ods. 6, jeho výsledky sú
platné, ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov
účastníkov miestneho referenda, na účasť sa neprihliada“.
a bod 4, „Vyhlásenie výsledku miestneho referenda obsahuje:
a) deň konania referenda,
b) celkový počet oprávnených voličov zapísaných v zoznamoch na hlasovanie v miestnom
referende,
c) celkový počet oprávnených voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní,
d) celkový počet oprávnených voličov, ktorí na otázku alebo otázky odpovedali „áno“
a celkový počet oprávnených občanov, ktorí na otázku alebo otázky odpovedali „nie“,
e) informáciu, že ide o výsledky miestneho referenda so záväzným odporúčaním, ak ide
o takéto referendum,
f) konštatovanie, či ide o platné miestne referendum a ktorý návrh alebo návrhy boli
v referende prijaté“.
- Grafická úprava – z dôvodu prehľadnosti navrhujem zjednotiť číslovanie a odrážky
v uvedenom návrhu VZN č. 7/2020
-

Mgr. Orlík - Navrhujem v zmysle Zákona č. 369/1990 Zb. vynechať v návrhu Ing.
Hrdloviča pripomienku – v druhej časti odst. 4 a nedoplniť Ing. Hrdlovičom navrhovaný text,
nakoľko by to nebolo v súlade so zákonom.
Starosta – dávam hlasovať za schválenie pripomienky Ing. Hrdloviča s vypustením textu ako
navrhol Mgr. Orlík

Hlasovanie:
Za: 6 (Siklienka, Švec, Chrapková, Gräffová, Hrdlovič, Orlík )
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Starosta – Pripomienky Ing. Hrdloviča boli akceptované
Nariadenie č. 7/2020
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach
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a) Prerokovalo: Návrh VZN č. 7/2020 o organizácii miestneho referenda a pripomienky
Ing. Jaroslava Hrdloviča
b) Schvaľuje: Návrh VZN č. 7/2020 o organizácii miestneho referenda so schválenými
pripomienkami Ing. Jaroslava Hrdloviča

Hlasovanie:
Za: 6 (Siklienka, Švec, Chrapková, Gräffová, Hrdlovič, Orlík )
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 6.)
Návrh VZN č. 8/2020 o dotáciách z rozpočtu obce
JUDr. Gräffová
Obec vo svojom VZN nemôže vymedzovať čo považuje za „všeobecne prospešné služby“ a
„verejnoprospešný účel“, keďže túto definíciu obsahuje §2 ods.2 zákona č. 213/1997 Z.z.
o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby a §2 ods. 3 zákona č.
34/2002 Z. z. o nadáciách a na tieto ustanovenia priamo odkazuje §7 ods. 4 zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy pri definícii pojmu
verejnoprospešný účel a všeobecne prospešné služby priamo odkazuje na cit. ustanovenia.
Nariadenie č. 8/2020
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach
a) Prerokovalo: Návrh VZN č. 8/2020 o dotáciách z rozpočtu obce
b) Schvaľuje: Návrh VZN č. 8/2020 o dotáciách z rozpočtu obce Topoľčianky

Hlasovanie:
Za: 6 (Siklienka, Švec, Chrapková, Gräffová, Hrdlovič, Orlík )
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 7.)
Návrh VZN č. 9/2020 o chovaní psov
Mgr. Segíň
K VZN č. 9/2020 o chovaní psov bola doručená pripomienka od Mgr. Gabriela Orlíka - v
návrhu VZN č. 9/2020 navrhujem z dôvodu spresnenia a adresného určenia sankcie
nasledovnú úpravu v čl. 8 ods. 2: doplniť text „ podľa čl. 8 ods. 3 v spojení s čl. 7 ods. 1
písm. f) tohto VZN.“
Upravené znenie bude nasledovné :
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Článok 8 Odchyt túlavých psov
(1) Obec zabezpečí odchyt túlavých psov z územia obce , na základe zmluvného vzťahu so
subjektom oprávneným na túto činnosť.
(2) V prípade zistenia vlastníka túlavého psa, je vlastník povinný uhradiť neodkladne obci
všetky náklady spojené s odchytom a pokutu podľa čl. 8 ods. 3 v spojení s čl. 7 ods. 1 písm.
f) tohto VZN.

Hlasovanie:
Za: 6 (Siklienka, Švec, Chrapková, Gräffová, Hrdlovič, Orlík )
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Starosta: Konštatujem , že pripomienka Mgr. Gabriela Orlíka bola prijatá
- pripomienka od Ing. Radimíra Siklienku PhD. – navrhujem úpravu v čl. 5 ods.5 a 6
V čl. 5 doplniť text za zátvorku „na nasledovné miesta ktoré musia byť viditeľne označené“.
v čl. 5 bod 6 navrhujem celý vypustiť, je v rozpore s §5 zákona NR SR č. 282/2002 Z.z.
v znení neskorších predpisov ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov.
Hlasovanie:
Za: 6 (Siklienka, Švec, Chrapková, Gräffová, Hrdlovič, Orlík )
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Starosta: Konštatujem , že pripomienka Ing. Radimíra Siklienku PhD. bola prijatá
Nariadenie č. 9/2020
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach
a) Prerokovalo: Návrh VZN č. 9/2020 o niektorých podmienkach držania psov, pre
územie Obce Topoľčianky a pripomienku Mgr. Gabriela Orlíka a Ing. Radimíra Siklienku
PhD.
b) Schvaľuje: VZN č. 9/2020 o niektorých podmienkach držania psov, so schválenou
pripomienkou Mgr. Gabriela Orlíka a Ing. Radimíra Siklienku PhD.

Hlasovanie:
Za: 6 (Siklienka, Švec, Chrapková, Gräffová, Hrdlovič, Orlík )
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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K bodu č. 8.)
Opakované uzatvorenie nájomných zmlúv v 8-bytovej jednotke
JUDr. Gräffová
Komisia sociálnej a zdravotnej komisie starostlivosti vyhodnotila žiadosti nájomcov v 8 BJ
na ul. SNP 1D v Topoľčiankach o opakované uzatvorenie nájmu v nájomných bytoch, všetci
nájomcovia si svoje pohľadávky platia riadne a včas, komisia doporučuje žiadosti schváliť.
Pán Boris Klocok nemal záujem o opakované uzatvorenie nájomnej zmluvy.
Uznesenie č. 229/2020/13
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach
a) Prerokovalo: Opakované uzatvorenie nájomných zmlúv v 8-bytovej jednotke
b) Berie na vedomie: Správu Komisie sociálnej a zdravotnej starostlivosti, ktorá
doporučuje schváliť žiadosti nájomcov v 8 BJ na ul. SNP 1D.
c) Schvaľuje: Opakované uzatvorenie nájomných zmlúv v 8-bytovej jednotke
nájomcom:
Miroslav Čepec,
Ivan Hruboň,
Denisa Chrenová,
Katarína Kopčáková,
Zuzana Magušinová,
Pavel Sojka,
Zuzana Szegényová

Hlasovanie:
Za: 6 (Siklienka, Švec, Chrapková, Gräffová, Hrdlovič, Orlík )
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 9.)
Dobudovanie infraštruktúry CIZS
Juraj Mesko
Dobudovanie infraštruktúry zahŕňa: vnútro areálové parkovisko a prístupovú komunikáciu,
sadové úpravy a drobnú architektúru, dažďovú kanalizáciu a prípojku, verejné osvetlenie –
toto nie sú oprávnené náklady. V súčasnosti prebiehajú už posledné práce na dobudovaní
zariadenia a začnú sa realizovať tieto spomínané práce, ktorých suma je 87 960 €. Z tejto
sumy bude viac ako 45 000 € použitých z refundácie za projektovú dokumentáciu, ktorú obec
uhradila z vlastných zdrojov.
Žiadosť o kolaudáciu by sa mala podávať v decembri 2020.
Uznesenie č. 230/2020/13
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach
a) Prerokovalo: Dobudovanie infraštruktúry CIZS
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b) Schvaľuje: Dobudovanie infraštruktúry CIZS „Prístupové komunikácie a úprava
okolia – CIZS Topoľčianky – 1. Etapa“ v celkovej sume do 87 960 Eur. Ide o
nasledovné stavebné objekty:
-vnútro areálové parkovisko a komunikácia 1. etapa. D.SO - 01
- sadové úpravy a drobná architektúra – 1 etapa D.SO – 03
- dažďová kanalizácia a prípojka D. SO- 04
- verejné osvetlenie D. SO – 05
- stavebný dozor
Finančné krytie: zostatok univerzálneho úveru a rezervný fond.

Hlasovanie:
Za: 6 (Siklienka, Švec, Chrapková, Gräffová, Hrdlovič, Orlík )
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 10.)
Splácanie univerzálneho úveru
p. Švec
V mesiaci február sme uzatvorili Zmluvu o úvere č. 72/002/20 Municiplárny úver –
Univerzál, ktorého prijatie bolo schválené OZ dňa 12.12.2019 Uznesením 139/2019/8
Limit úveru je 100 000 eur, deň splatnosti úveru je 13.02.2030, splátky istiny úveru budú
vykonávané priebežne, splátky úrokov úveru – pravidelné, mesačné
Prvé čerpanie úveru: 18.6.2020 7 720,49 € (5% spolufinancovanie CIZS)
Druhé čerpanie úveru: 6.8.2020 3 777,26 € (5 % spolufinancovanie CIZS)
Tretie čerpanie úveru: 19.8.2020 4 555,32 € ( 5% spolufinancovanie CIZS)
Štvrté čerpanie úveru: 19.9.2020 24 282,98 € ( ul. Žikavecká – oporný múr)
Piate čerpanie úveru: 7.10.2020 7 387,11 € ( ul. Žikavecká – oporný múr )
Ešte sa budú čerpať ďalšie finančné úverové prostriedky na dofinancovanie CIZS
Splatnosť úveru je 10 rokov, navrhujeme splátku v roku 2020 : 5 000 eur v decembri 2020
Uznesenie č. 231/2020/13
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach
a) Prerokovalo: splácanie univerzálneho úveru
b) Schvaľuje: splátku univerzálneho úveru v roku 2020 vo výške : 5.000,- eur
Hlasovanie:
Za: 6 (Siklienka, Švec, Chrapková, Gräffová, Hrdlovič, Orlík )
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 11.)
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Úprava rozpočtu, Rozpočtové opatrenie č. 6/2020
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),
b) povolené prekročenie a viazanie príjmov o sumu 57.337,00 eur (viď príloha),
c) povolené prekročenie a viazanie výdavkov o sumu 57.337,00 eur (viď príloha),
Navyšujeme príjmovú aj výdavkovú časť rozpočtu o sumu: 57.337,00 eur (viď príloha).
Rozpočet po úprave zostáva vyrovnaný.
Navýšenie finančných prostriedkov:
Návratná finančná výpomoc z Ministerstva financií SR ako kompenzácia výpadku dane
z príjmov fyzických osôb v roku 2020 vo výške 54.337 eur, ktorá môže byť použitá výlučne
na výkon samosprávnych pôsobnosti nehospodárskeho charakteru a musí byť použitá do 31.
decembra 2020. Vo výdavkovej časti rozpočtu, v prílohe č. 1 je podrobne rozpísané, na čo
budú tieto prostriedky použité.
Okrem toho, keďže v príjmovej časti rozpočtu na položke 133013 Komunálne odpady
a drobné stavebné odpady je k aktuálnemu dátumu skutočnosť oproti rozpočtu vyššia
navyšujeme príjmový rozpočet o 3.000 eur a vo výdavkovej časti rozpočtu to použijeme na
funkčnú klasifikáciu 05.1.0 633004 kukanádoby, kontajnery.
Jednotlivé presuny medzi programami a funčnou klasifikáciou sú podrobne uvedené v prílohe
č.2.
Najvýraznejšie sú: Použitie programu 3.1 Správa majetku funkčnej klasifikácie 01.1.1
632001 energie (plyn, elektrická energia) so zdrojom „41“ (vlastné zdroje) vo výške 10.000
eur, ktoré budú vykryté Nenávratnou finančnou výpomocou so zdrojom „20“ „Štátne finančné
aktíva“ na jednotlivé programy a funkčné klasifikácie podrobne rozvedené v prílohe č. 2.
A ďalej refundované mzdy pre Materské školy a ich školskú jedáleň vo výške 35.314,21 eur,
ktoré budú vykryté zdrojom „111“ „zo štátneho rozpočtu“ presunieme na použitie
dofinancovania Centra IZS na „neoprávnené výdavky“.
Rozpočet obce schválený OZ dňa 10.12.2019, Uznesením č. 127/2019/8
je vo výške: 2 273 782 EUR.
Po tretej úprave schválenej v OZ bol rozpočet vo výške 2.507.362,97 €,
Po štvrtej úprave k 30.6.2020 ktorú neschvaľuje OZ bol navýšený o sumu 271.107,98 €.
Po piatej úprave k 30.9.2020 ktorú neschvaľuje OZ bol navýšený o sumu 220.809,48 €.
Po tejto aktuálnej úprave, schvaľovanej OZ je navýšený o sumu 57.337,00 €.
Rozpočet ostáva vyrovnaný: príjmy = výdavkom = 3.056.617,43 EUR
Uznesenie č. 232/2020/13
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach
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a) Prerokovalo: Úpravu rozpočtu, Rozpočtové opatrenie č. 6/2020
b) Schvaľuje: Úpravu rozpočtu, Rozpočtové opatrenie č. 6/2020
Schválený rozpočet zvyšuje príjmovú aj výdavkovú časť rozpočtu o sumu:
57.337,00 eur
Po úprave rozpočet Obce Topoľčianky ostáva vyrovnaný: príjmy = výdavkom =
3.056.617,43 EUR
Hlasovanie:
Za: 6 (Siklienka, Švec, Chrapková, Gräffová, Hrdlovič, Orlík )
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 12.)
Správa hlavnej kontrolórky obce Topoľčianky o vykonaní kontroly
Mgr. Pružinská
V zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách pri výkone svojej samosprávnej
pôsobnosti poskytuje alebo zabezpečuje sociálne služby pre obyvateľov, ktorí sú odkázaní na
sociálne služby a stanovuje úhradu za tieto služby. OZ v Topoľčiankach schválilo 29.07.2010
VZN č. 9/2010 o poskytovaní opatrovateľskej služby a spôsobe a výške úhrad za ich
poskytovanie. V ňom určilo spôsob poskytovania opatrovateľskej služby, výšku úhrady
a spôsob plnenia úhrady za tieto služby. Medzi poskytovateľom a prijímateľom je uzatvorená
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby, v zmluve je vymedzený rozsah služieb a činnosti,
ktoré poskytovateľ vykonáva, výšku platby a spôsob úhrady za hodinu výkonov, čas
poskytovania služby. Pracovníčka OcÚ pravidelne kontroluje výkaz o poskytnutých úkonoch.
V súčasnosti obec poskytuje opatrovateľskú službu prostredníctvom siedmich opatrovateliek.
V rámci čo najefektívnejšieho využívania finančných prostriedkov z rozpočtu obce ako aj
z ESF a štátneho rozpočtu navrhujem skontrolovať činnosť opatrovateliek priamo u klienta.
Súčasná situácia súvisiaca s pandémiou COVID – 19 však vyžaduje zvýšenú opatrnosť a to
hlavne pri senioroch a chorých, preto navrhujem kontrolu vykonať až v období po ústupe
pandémie.
Uznesenie č. 233/2020/13
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach
a) Prerokovalo: Správu hlavnej kontrolórky Obce Topoľčianky o vykonaní kontroly
opatrovateľskej služby v zmysle Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
v znení neskorších predpisov
b) Berie na vedomie: Správu hlavnej kontrolórky Obce Topoľčianky o vykonaní
kontroly opatrovateľskej služby v zmysle Zákona č. 448/208 Z. z. o sociálnych
službách v znení neskorších predpisov
Hlasovanie:
Za: 6 (Siklienka, Švec, Chrapková, Gräffová, Hrdlovič, Orlík )
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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K bodu č. 13.)
Žiadosti občanov a organizácií
- Súkromná základná umelecká škola Evy Pacovskej, Nové Sady 176 – žiadosť
o uzatvorenie novej Zmluvy o nájme nebytových priestorov v DKS Topoľčianky na
školský rok 2020/2021
Starosta – záujem detí aj rodičov o túto aktivitu pretrváva, v uplynulom školskom roku ju
navštevovalo asi 50 detí z Topoľčianok aj blízkeho okolia
Uznesenie č. 234/2020/13
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach
a) Prerokovalo: Žiadosť o uzatvorenie nájomnej zmluvy o nájme nebytových
priestorov Súkromnej základnej umeleckej škole Evy Pacovskej.
b) Schvaľuje: Žiadosť Súkromnej umeleckej školy Evy Pacovskej, Nové Sady 176
o uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov v DK Topoľčianky na
školský rok 2020/2021 - od 1. 11. 2020, každý utorok v popoludňajších hodinách
na základe podmienky „Zmluvy o nájme nebytových priestorov“ v zmysle VZN č.
3/2014 o cenách nájmu nebytových priestorov a o cenách nájmu za dočasné
užívanie pozemkov vo vlastníctve Obce Topoľčianky.
Cena nájomného pri pravidelných detských aktivitách v strednej sále je 3,50 €/
prenájom

Hlasovanie:
Za: 6 (Siklienka, Švec, Chrapková, Gräffová, Hrdlovič, Orlík )
Proti: 0
Zdržal sa: 0

-

Tatiana a Jozef Kukučkoví, Hostianska 25, 951 93 Topoľčianky – žiadosť
o odkúpenie pozemku o výmere 2530 m2, pozemok máme v dlhodobom užívaní
a tvorí priľahlý pozemok k rodinnému domu
Uznesenie č. 235/2020/13

Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach
a) Prerokovalo: Žiadosť o odkúpenie priľahlého pozemku, Tatiana a Jozef
Kukučkoví, Hostianska 25 z parc. č. 857/2 vodná plocha o výmere 2530 m2 Mlynský náhon a to diel č. 1 – parc. č. 832/5 záhrada o výmere 31,8 m2 zameraný
GP č. 156/2019
b) Schvaľuje:
Prevod majetku obce Topoľčianky z dôvodu hodného osobitného zreteľa
podľa §9a ods.8 písm.e zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a to:
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- kat. územie Topoľčianky zapísaný v LV č. 2308, reg. „E“ časť z parc.č. 857/2
vodná plocha o výmere 2530 m 2 - Mlynský náhon, vo výlučnom vlastníctve
Obce Topoľčianky, ul. Hlavná 114, 951 93 Topoľčianky, IČO: 00308536 a to
dielu č. 1 - parc. č. 832/25 záhrada o výmere 31 m2, zameraný GP č. 156/2019 pre
Tatianu Kukučkovú rod. Kováčová nar.21.1.1963 a Jozefa Kukučku rod.
Kukučka , nar. 6.3.1958, 951 93 Topoľčianky, ul. Hostianska 25, za cenu 3, 60
Eur/ m2, spolu teda 111,60 Eur.
Dôvod hodný osobitného zreteľa je:
Pozemok majú žiadatelia a ich 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: 6 (Siklienka, Švec, Chrapková, Gräffová, Hrdlovič, Orlík )
Proti: 0
Zdržal sa: 0

-

Andrea Blažeková – žiadosť o prenájom priestorov vo vlastníctve obce na ul. Hlavnej
č. 27 – Dom služieb za účelom zriadenia kaderníctva

Starosta – zámer sme už schválili, dnes schvaľujeme výšku nájmu, do budúcna je potrebné
zjednotiť dĺžku nájmu aj ostatných nájomcov a treba aktualizovať ceny nájmu
Ing Hrdlovič – Ako sa budú platiť energie?
Starosta – To je zakomponované v zmluve
Uznesenie č. 236/2020/13
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach
a) Prerokovalo : Žiadosť p. Andrea Blažeková , Hlavná 161, 951 93 Topoľčianky
o prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve obce Topoľčianky, ktorý sa
nachádza na Ul. Hlavnej č. 27 – Dom služieb, za účelom zriadenia „Kaderníctva“
b) Schvaľuje: nájom nehnuteľného majetku Obce Topoľčianky- podľa §9a ods.9 písm.
c. zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu
hodného osobitného zreteľa, a to nájom nebytového priestoru zapísaný na LV č.
1552 parc.č. 765, zastavané plochy a nádvoria, vo výlučnom vlastníctve obce
Topoľčianky, ktorý sa nachádza na ul. Hlavnej č. 27 – Dom služieb s.č. 228,
vo výmere 22 m2, pre žiadateľku : p. Andrea Blažeková – Kaderníctvo, Hlavná 161,
951 93 Topoľčianky za účelom zriadenia „Kaderníctva“ za cenu 330Eur/ rok (podľa
VZN č. 3/2014) na obdobie od 01.12.2020 do 30.06.2026.
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Dôvod hodný osobitného zreteľa je: Uvedený priestor bol v minulosti stavebne
upravený podľa požiadaviek Úradu verejného zdravotníctva na „Kaderníctvo“. Od
občanov je dopyt po uvedenej službe a má v dome služieb dlhoročnú tradíciu a v nej
chce obec pokračovať a nemeniť účel nájmu na vyššie uvedený priestor.
Podmienky nájmu pre všetkých žiadateľov boli rovnaké , ako prvá žiadosť
bola doručená od Andrey Blažekovej, Hlavná 161, 951 93 Topoľčianky

Hlasovanie:
Za: 6 (Siklienka, Švec, Chrapková, Gräffová, Hrdlovič, Orlík )
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 14.)
Interpelácie poslancov
Ing. Siklienka – Od roku 2021 je obec povinná zberať kuchynský odpad, máme riešenie?
Starosta – Pre našu obec sú zberovou spoločnosťou technické služby Zlaté Moravce, nemajú
vyčlenené zberné miesto ani zberný voz, pravdepodobne to nebudú robiť
Ing. Siklienka – Na jar sme riešili dva prípady, p. Štefčík – nezákonné spaľovanie odpadu
a p. Hlavačka – falšovanie známky na kukanádobe, boli tieto priestupky riešené?
Starosta – Mal som s nimi osobný pohovor v kancelárii, neboli pokutovaní
Ing. Siklienka – V novinách Naše Topoľčianky sa uverejňujú výpisy z OZ, neviem či je to
potrebné, veľakrát je to vytrhnuté z kontextu a dáva to iný význam
Mgr. Chrapková – Upovedomím o tom redakčnú radu
JUDr. Gräffová – Chcem sa poďakovať pani Barátovej a pani Cigáňovej za prácu pri
celoplošnom testovaní v našej obci

K bodu č. 15.)
Záver
Starosta – Ďakujem Vám všetkým za účasť a trpezlivosť a prajem Vám príjemný zvyšok
večera.

Jana Minárová
zapisovateľ

Juraj Mesko
starosta obce
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Overovatelia zápisnice:
Ing. Radimír Siklienka PhD.

––––––––––––––––––––––––––––

Jaroslav Švec

––––––––––––––––––––––––––––
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