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Dvanásť rokov Našich Topoľčianok
Naše Topoľčianky prichádzajú
k svojim čitateľom už dvanásť rokov. Vydania nášho periodika sa
riadia životom obce. Ich obdobie
existencie kopíruje volebné obdobia obecného zastupiteľstva. Je
vždy na rozhodnutí poslaneckého
zboru a starostu obce, či podporia
jeho vydávanie. Teraz koncom volebného obdobia je vhodný čas
na ohliadnutie sa za uplynulým
obdobím.
Tak trochu štatistiky: za dvanásť rokov od 7. decembra 2002
po dnešné vydanie vyšlo 49 čísel
na 352 stranách. Celkom solídna
kniha, ktorá približuje život obce
z pohľadu kultúry, folklóru, stavebného rozvoja, histórie, podu-

jatí obce, cirkevných podujatí,
školstva, záujmovej činnosti, matriky, meteorologických meraní
a iných zaujímavých informácií.
Od januára 2008 vychádzajú
v plnofarebnej tlači, na kriedovom
papieri, vo formáte veľkosti A4,
v náklade 1000 kusov. Vďaka
priaznivému postoju obecného
zastupiteľstva je doručované každé číslo do domácností v Topoľčiankach vždy zdarma. Noviny sú
v elektronickej podobe uverejnené aj na internetovej stránke obce
(www.topolcianky.sk) a tak sú dostupné aj pre rodákov žijúcich mimo obce, aj v ďalekej cudzine,
ktorí nechcú stratiť kontakt s rodnou obcou.

Pôjdeme voliť...
Uplynuli štyri roky od posledných komunálnych volieb – volieb, keď si občania obcí a miest na
Slovensku volili „starostov“ a „poslancov“ do obecného zastupiteľstva.
Teda nastal čas, poďakovať
starostovi obce, pánovi JURAJOVI
MESKOVI a poslancom Obecného
zastupiteľstva v Topoľčiankach za
ich štvorročnú snahu a činnosť,
ktorej občania boli svedkami a ich
dielo si užívame.
Nastal však aj čas, voliť si starostov a poslancov na ďalšie štyri roky.
Tento dátum KOMUNÁLNYCH VOLIEB na Slovensku je stanovený na
deň 15. november 2014.
O funkciu „starostu obce“ sa
v Topoľčiankach uchádza šesť (6)
kandidátov – zvolený bude jeden

(1). O funkciu „poslanca“ sa uchádza osemnásť (18) kandidátov,
zvolených bude deväť (9).
Kto sú títo uchádzači? Budú
mať možnosť predstaviť sa voličom – občanom Topoľčianok 10.
novembra 2014 vo veľkej sále DKS
o 17:00-ej hodine.
Veríme, že občania Topoľčianok sa v hojnom počte zúčastnia
tejto príležitosti, aby ich videli,
spoznali a vypočuli si ich plány
a predsavzatia, ktoré by chceli
v prípade zvolenia v našom mestečku uplatniť a realizovať.
Využime túto príležitosť, veď
po nej o päť dní, 15. novembra
2014 budeme voliť – krúžkovať
mená kandidátov, ktorým týmto
spôsobom vopred budeme dávať
dôveru.
- Anna Lukáčová -

Jeseň v Topoľčiankach, ilustračné foto. Z fotoarchívu Miloslava Brandta.

Za vydanie Našich Topoľčianok je zodpovedná redakčná rada. Najvzácnejším členom je Anna
Lukáčová, ktorá vždy svojich čitateľov prenesie do blízkej alebo
vzdialenej minulosti obce. Presne
v duchu pravdy, že bez poznania
vlastnej minulosti niet budúcnosti. Ďakujeme.
Súčasná redakčná rada má ešte členov: Mgr. Štefana Klečku
a Juraja Mesku ako redaktorov,
Mgr. Evu Chrapkovú ako jazykovú
korektorku a pravdaže Andreu
Chrenovú, na ktorej pleciach spočíva celá redakcia vydania. Bez
Andrejkinej práce by neboli vydania tým, čím sú.
Za roky vydávania v redakčnej
rade pracovali aj Peter Kazík, Alena Orolínová a Michal Červený.
Pravdaže fotografický materiál je
často prikladaný autorom článku,
ale ak je to potrebné, čerpáme
z archívov fotografov Miloša
Brandta, Vladimíra Bošanského
alebo Pavla Čepčeka. Redakciu
vedie Roman Kazík.
Do vydania prispievajú často
organizátori podujatí organizácií

pôsobiacich v obci, materské škôlky, základná škola, ale aj matrikárka Mária Partlová alebo pán Matúš Šabík s neodmysliteľným počasím v Topoľčiankach.
To všetko tvorí mix informácií,
ktoré prichádzajú v každom jednom vydaní.
Redaktori prinášajú predovšetkým pozitívne správy, ktoré
sú v mori negatívnych správ
z iných médií akýmsi ostrovom
pozitívneho pohľadu na náš život.
Iste by sa dali Naše Topoľčianky vydávať lepšie a kvalitnejšie,
ale sú také, ako sme ich pripravili
pre našich čitateľov a to je už tiež
kúsok histórie Topoľčianok.
Verím, že aj v budúcom volebnom období sa nájde vôľa nového
zastupiteľstva v pokračovaní vydávania Našich Topoľčianok.
Všetkým, ktorí sa podieľali na
dvanásťročnej vydavateľskej práci
patrí poďakovanie za ich prácu
a ochotu priniesť slovo o Topoľčiankach do vašich domovov.
Je to dobrý pocit, že takí ľudia
sú tu medzi nami. Ďakujeme.
Redakčná rada NT
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1. Anton Berczy,

47 r., domovník,
študent filozofickej fakulty,
nezávislý kandidát

2. Roman Herda, Ing.,

39 r., telekomunikačný inžinier,
nezávislý kandidát
Vážení spoluobčania,
dovoľte mi, aby som sa Vám touto cestou prihovoril ako Váš kandidát na starostu obce Topoľčianky.
Blížiace sa komunálne voľby nám

3. Štefan Klečka, Mgr.,
38 r., učiteľ,
nezávislý kandidát

Vážení spoluobčania,
dovoľte mi, osloviť Vás v komunálnych voľbách 2014 ako kandidát na starostu našej obce. Nie som
a ani som nebol členom žiadnej po-

Vážení spoluobčania, priatelia,
o post starostu našej obce,
v ktorej žijem od narodenia, sa
uchádzam ako nezávislý kandidát
a to hlavne z dôvodu, aby ma neskôr nemohla nejaká skupina ľudí

alebo politická strana zneužívať
pre svoje ciele. Na našej obci mi
veľmi záleží a trpím, keď počujem
negatívne ohlasy na život v nej.
V prvom rade chcem zvýšiť zamestnanosť našich občanov
v blízkom okolí v spolupráci s firmami ako aj s vládnymi činiteľmi.
Dopomôcť pri hľadaní zamestnania v zahraničí (s čím mám osobnú
viacročnú skúsenosť). Viem, že to
z pozície starostu bude veľmi ťažké, ale budem robiť všetko preto,
aby som v tomto smere bol každému občanovi v našej obci nápomocný.
Zastávam názor, že ľudia s pravidelným príjmom môžu spokojne žiť. Budem dohliadať, aby sa
efektívne nakladalo s majetkom
a financiami obce a zároveň ju zveľaďovať. Podporovať športové
a kultúrne aktivity pre kultúrne
vyžitie nás všetkých. Mám záujem

odstrániť starú zhorenú kolkáreň
a lepšie využiť tento priestor. Presadzovať vybudovanie domu opatrovateľskej služby pre seniorov,
vybudovanie bytoviek, dobudovanie infraštruktúry a vyriešenie
problému s futbalovým ihriskom.
Maximálne využívať eurofondy
a napomáhať rozvoju cestovného
ruchu, ktorý je dôležitou súčasťou
našej obce. Je nevyhnutne dôležité, aby vedenie obce pozorne počúvalo potreby a podnety občanov. Zlepšenie komunikácie medzi vedením obce a obyvateľmi je
pre mňa priorita. Myslím si, že
v živote sa musia problémy riešiť
a nie hľadať výhovorky.

opäť umožnia „právo rozhodnúť, komu dáme našu dôveru“. 15. november 2014 je pre nás všetkých príležitosť, kedy môžeme prejaviť svoju
spokojnosť alebo nespokojnosť
s vedením komunity, v ktorej žijeme,
pracujeme a našimi daňami sa podieľame na fungovaní obce.
Vaše bezprostredné podnety,
ktoré som získal počas stretnutí s Vami, ma len utvrdili v zámeroch, ktoré
by som rád spolu s Vami zrealizoval.
Som hrdý na moje rodisko, ktoré poznajú nielen školáci ale aj dospelí
z celého Slovenska. S veľkou vážnosťou však môžem povedať, že naše
Topoľčianky majú na viac. Poskytujú veľa možností na ďalší rozvoj
obce a ich obrovský potenciál je výzvou pre všetkých obyvateľov. Obec
s veľkou históriou a charizmou si
vyžaduje väčšiu pozornosť a mala by
zažiť obrodenie.
Je nevyhnutné upevniť a rozvinúť spoluprácu so všetkými subjektmi, ktoré pôsobia v našej obci a sú jej

reprezentantmi. Rozvoj turizmu
a výhradná ponuka jedinečných
možností sú jasným signálom na získanie financií a na nadviazanie či
upevnenie medzinárodných kontaktov s obcami, ktoré majú obdobný charakter ako naša obec.
Vážení spoluobčania, onedlho
sa budete môcť oboznámiť s konkrétnymi bodmi môjho volebného
programu, v ktorých som zohľadnil
všetky Vaše požiadavky a potreby.
Ide predovšetkým o základné a nevyhnutné oblasti, v ktorých sme
v porovnaní s menšími obcami, čo
do počtu obyvateľov, o niekoľko rokov pozadu. Do svojho volebného
programu som zahrnul všetky vekové skupiny obyvateľov. Žiadna z nich
si nezaslúži, aby zostala mimo našej
pozornosti.
V mojich víziách sa zaoberám aj
takou citlivou a dôležitou témou, ako
je otázka dôstojného života našich
seniorov. Žijeme dobu, ktorá nám,
žiaľ, veľakrát neumožňuje profesio-

nálne sa uplatniť v našom najbližšom
okolí a preto často musíme cestovať
za prácou, prípadne aj zmeniť trvalé
bydlisko. Súčasný demografický vývoj v našej obci je toho dôkazom.
A tak sa mnohí z nás nedokážu osobne postarať o svojich starých rodičov,
sú nútení zabezpečiť im celodennú
starostlivosť často mimo ich rodného
bydliska.
Mám záujem uvedenú situáciu
riešiť spolu s Vami, aby naši najbližší
zostali so svojimi rodinami, priateľmi, susedmi, v prostredí, ktoré dôverne poznajú, kde vyrastali, vo svojom rodnom hniezde. S Vašou podporou, prostredníctvom projektov
a financií z fondov EÚ sa chcem postarať o výstavbu Domova pre seniorov. Výstavbou zmeníme nielen
osudy ľudí, ale prinesieme aj nové
pracovné príležitosti pre našich pracovne aktívnych spoluobčanov.
Ďakujem Vám za dôveru.

litickej strany a svoju kandidatúru
zakladám na podpore Vás, milí spoluobčania, ktorí ste ma v poslednej
dobe v mnohých rozhovoroch presvedčili, že naša obec potrebuje
zmenu.
Volám sa Štefan Klečka, mám 38
rokov a celý svoj život som prežil
v našich Topoľčiankach, ktoré mi prirástli k srdcu. Po ukončení vysokoškolského štúdia na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre som začal
pôsobiť ako pedagóg v miestnej
základnej škole, kde pôsobím doteraz. S manželkou Lenkou, ktorá je
tiež pedagogičkou v ZŠ Topoľčianky, máme dve deti, ktoré navštevujú
miestnu materskú a základnú školu.
Od svojich študentských čias som
členom Miestneho odboru Matice
slovenskej v našej obci, ktorého som
už druhé funkčné obdobie aj predsedom a pracujem taktiež v štruktúrach
Matice slovenskej okresu Zlaté Moravce a Nitrianskeho kraja.

V roku 2010 som bol možno aj
Vaším hlasom zvolený za poslanca
Obecného zastupiteľstva v Topoľčiankach, čo mi umožnilo bližšie sa
oboznámiť s riadením a fungovaním obce, čo považujem za veľmi
cennú skúsenosť, ktorá sa nedá ničím nahradiť a chcel by som ju zúročiť pri mojej kandidatúre na post
starostu obce.
Komunálna politika sú pre mňa
okrem vecí zabezpečujúcich správny chod samosprávy čisté ulice,
opravené chodníky, udržiavaná zeleň, detské ihriská, športoviská
a celkovo spokojní obyvatelia.
K spokojnosti mi však v našej
obci chýba viacero vecí, ktoré by
som sa rád z pozície starostu pokúsil
zmeniť. Viem, že nastavenie finančných tokov do obce je obmedzené,
preto musíme spoločne hľadať vnútorné zdroje, ktoré naša obec ponúka a pokúsiť sa ich vhodne doplniť
zapojením sa do rozličných projek-

tov a dotačných programov, ktoré
budú zverejnené.
Svoju snahu by som chcel zamerať najmä na:
• zlepšenie informovanosti občanov o práci starostu a obecného
zastupiteľstva
• zvýšenie bezpečnosti obyvateľov
postupným
dobudovávaním
chodníkov najmä na uliciach
Hlavná, Moravecká, Machulinská
a rekonštrukciou na Litoměřickej
ulici
• rozšírenie možnosti športu udržiavaním a budovaním nových
finančne nenáročných športovísk
• podporu mladých rodín hľadaním možností na rozbehnutie
výstavby nájomných bytov
• zveľaďovanie a účelné využívanie
majetku obce
Ďakujem za Vašu podporu a dôveru zmeniť veci v prospech nás
všetkých.
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4. Vladimír Lukoťka, Ing.,
54 r., lesný inžinier,
vedúci strediska,
nezávislý kandidát

Topoľčianky bývali v minulosti
sídlom významných európskych aristokratických rodov, 162 rokov sídlom
tekovskej župy a miestom, ktoré bolo

5. Juraj Mesko,

48 r., starosta obce,
SMER-sociálna demokracia
Vážení spoluobčania!
V tomto vydaní Našich Topoľčianok
vás chcem osloviť a zároveň požiadať
o podporu a vyslovenie dôvery v nadchádzajúcich komunálnych voľbách, ktoré sa
uskutočnia dňa 15. novembra 2014.

6. Zdeněk Štikar, Ing.,
55 r., manažér,
nezávislý kandidát

Vážení spoluobčania, dovoľte
mi primerane využiť pridelený rozsah a prihovoriť sa vám.
Po ukončení VŠ som praktické
skúsenosti získaval v odborných

známe nielen v Uhorsku či Československu. Dnes ho prinajlepšom označujeme ako spiacu krásavicu. Hovoríme o tom, že má potenciál, ale tak to
hovoríme už desiatky rokov a mení sa
pramálo. Volám sa Vladimír Lukoťka
a chcem to zmeniť.
Mojím cieľom je robiť všetko pre
to, aby boli Topoľčianky opäť zlatou
obcou Horného Požitavia, s prekvitajúcim cestovným ruchom, ktorý prinesie do obce udržateľnú a trvalú prosperitu. Peniaze, ktoré prichádzajú do
obce z eurofondov sú vítaným zdrojom na zveľaďovanie verejného
priestoru a tiež chcem v tomto smere
ponúknuť cenné profesionálne skúsenosti a rozvíjať takúto pomoc, no sú
skôr bonusom ako niečím, na čo sa
možno spoliehať. Topoľčianky musia
mať svoj smer, svoj vlastný vektor, za
ktorým pôjdu, spolu, vo vzájomnej
jednote a ktorý prinesie do obce prácu
a prosperitu pre všetkých šikovných
ľudí. Moja predstava je integrácia cestovného ruchu v štýle moderných západoeurópskych turistických destiná-

cií, spolupráca jednotlivých subjektov
na obecnej úrovni a cielený, koordinovaný boj o zákazníka, prinášajúceho
peniaze do Topoľčianok.
Chuť do zmeny vecí k lepšiemu,
k aktivite porážajúcej pasivitu, vzťah
k práci a poriadku, ktorá je vo mne,
cítim aj u ďalších ľudí a spolu s manželkou Slávkou, s ktorou už viac ako
30 rokov žijeme v Topoľčiankach, sa
snažíme iniciovať rôzne aktivity vedúce k zlepšeniu života nášho okolia.
Od ukončenia vysokej školy pracujem v Štátnych lesoch v Topoľčiankach, kde som prešiel všetkými manažérskymi funkciami a osvojil si
prácu s ľuďmi aj administratívou. Od
roku 2011 som predsedom občianskeho združenia Park Topoľčianky,
krásnej iniciatívy, pri zrode ktorej sme
ako rodina aj s našou dcérou Luciou
stáli a ktorej venujeme náš voľný čas.
Za ten čas tí, ktorí ma poznajú, vedia,
že som človek, ktorý radšej stavia ako
búra, že nezaháľam, ale pracujem, že
nie som konfrontačný, ale hľadám
dohody a spoluprácu.

Pretože načo tu som, načo je vôbec človek, pokiaľ nerobí svet lepším?
Chcem kandidovať na starostu,
nie z prestíže alebo túžby po dobrom
zamestnaní, to všetko už zo svojho života poznám. Dnes si radšej vyhrniem
rukávy a pustím sa do práce, pretože
pozitívna aktivita a morálka je to, čo
dnes v spoločnosti chýba. Chcem byť
starostom Topoľčianok preto, aby sme
spoločne, my všetci, potiahli našu
obec dopredu, obnovili jej zašlú slávu
a význam miesta, kde desiatky rokov
sídlili prezidenti a urobili z nej lepšie
miesto pre život. Miesto, kde mnohí
nájdu možnosť zamestnania, miesto,
kde budú ľudia dobre a bezpečne žiť,
miesto, na ktoré budú jeho obyvatelia
právom a vedome hrdí.
Toto je aj Vaša šanca. Príďte voliť,
rozhodnite sa a zvoľte správne, dajte
mandát človeku, ktorého ambíciou
v úrade starostu je práca, poriadok
a prosperita pre Topoľčianky.
Ak máte záujem dozvedieť sa o mojej vízií Topoľčianok viac, navštívte internetovú stránku www.lukotka.info.

Prečo som sa rozhodol opäť kandidovať?
Štyri roky vo funkcii poslanca
Obecného zastupiteľstva v Topoľčiankach (1999 - 2002) a dvanásť rokov
pôsobenia vo funkcii starostu obce
Topoľčianky (2003 - 2014) je dostatočne dlhá doba, aby sa človek zorientoval
v problematike samosprávy, vedel objektívne zhodnotiť svoje možnosti pri
stanovení cieľov a priorít, nestaval si
zbytočne vzdušné zámky a dokázal sa
zmieriť s tými skutočnosťami, zmenu
ktorých ovplyvniť nevie. Mojou nespochybniteľnou devízou oproti prvému
volebnému obdobiu sú vybudované
mnohoročné kontakty a „vyšliapané“
cestičky, prostredníctvom ktorých môžem byť naďalej prospešný a užitočný
pre našu obec, ktorá sa v predchádzajúcom období programovacieho obdobia rokov 2007- 2013 stala najúspešnejšou obcou Nitrianskeho kraja a jednou z najúspešnejších obcí v rámci
Slovenska v čerpaní nenávratných finančných prostriedkov z fondov EÚ
v rámci regionálneho operačného
programu a to s počtom piatich úspeš-

ne schválených a zrealizovaných projektov.
Už dnes sa zodpovedne pripravujeme na nové programovacie obdobie
pre čerpanie finančných prostriedkov
z fondov EÚ v rokoch 2014 - 2020. Mojou prioritou je rekonštrukcia zdravotného strediska, rekonštrukcia chodníkov a miestnych komunikácií, výstavba
nájomných bytov. Rovnako mi záleží aj
na rekonštrukcii objektov TJ Tatran n.o.
a objektu kina (na multifunkčné kongresové centrum) a to formou dlhodobého prenájmu uvedených objektov
serióznym nájomcom. S bližšou špecifikáciou mojich zámerov pre nové volebné obdobie rokov 2014 - 2018 vás oboznámim vo svojom volebnom programe,
ktorý bude doručený do každej domácnosti v našej obci.
Avšak nielen prácou je človek živý.
Preto chcem uchovať všetky kultúrne
akcie a podujatia, ktoré majú v našej
obci niekoľkoročnú tradíciu a samozrejme byť otvorený a prístupný novým
nápadom z vašej strany. Všetky moje
aktivity a rozhodnutia budú smerovať
k jedinému cieľu a tým je spokojný ob-

čan. Naplnenie tohto cieľa si vyžaduje
zodpovednú a koncepčnú prácu počas
celého volebného obdobia, úzku spoluprácu s poslancami obecného zastupiteľstva, s pracovníkmi obecného úradu,
s miestnymi záujmovými spolkami,
združeniami a zväzmi, s vedením podnikov a inštitúcií pôsobiacich na území
našej obce, s vedením ZŠ a MŠ, v neposlednej rade s predstaviteľmi cirkevného života v našej obci a predovšetkým
s vami vážení spoluobčania. Želám si,
aby sme spoločnými silami dokázali zabezpečiť rozvoj a zveľadenie našej obce, aby bola ešte atraktívnejšia pre jej
návštevníkov, zaujímavá pre mladých
ľudí, ktorí zvažujú, kde zapustia korene
a založia svoje rodiny, ale predovšetkým, aby bola bezpečným miestom pre
dôstojný a spokojný život vás - obyvateľov Topoľčianok, ktorí ste hrdí na to, že
ste jej súčasťou.
Bližšie informácie o zrealizovaných
akciách a dianí v našej obci počas môjho
pôsobenia vo funkcii starostu obce Topoľčianky si môžete pozrieť na webovej
stránke
www.facebook.com/juraj.mesko10 .

a riadiacich pracovných pozíciách
s technicko-organizačným zameraním. Som ženatý, s manželkou vychovávame dve dcéry. Cítim spolupatričnosť k obci, v ktorej som od
detstva mnoho pekného prežil.
Obec Topoľčianky disponuje
v každom období vysokým kreditom a obrovským potenciálom, ktoré vychádzajú nielen z jej bohatého
historicko-kultúrneho a prírodného
dedičstva, ale sú tvorené aj súčasnými spoločensko-právnymi subjektami a v neposlednom rade jej občanmi a osobnosťami, žijúcimi nielen
v samotnej obci, ale aj mimo nej. Na
aktívnej spolupráci všetkých zainteresovaných môže napredovať
i rozvoj obce (umožniť občanovi
zaujať stanovisko k dôležitým aktivitám ešte pred konečným rozhodnutím obecného zastupiteľstva).
Pri plnení zámerov na nasledovné obdobie je potrebné vychádzať
z objektívnej skutočnosti, že doterajšia realizácia investičných projektov

si vyžiadala značné zaťaženie obecného rozpočtu. Tento stav si bude
vyžadovať prijímanie účinných
opatrení z ekonomickej oblasti s dopadom na vypracovanie vyváženého rozpočtu. Príprava kvalitnej koncepcie z pohľadu dlhodobého rozvoja obce by mala byť v súlade
s územným plánom z dôvodu zachovania jej architektúry. Súčasne
riešiť aj ostatné oblasti potrebné pre
obec a jej občanov:
1. Ekonomicko-investičná: rekonštrukcia zdravotného strediska,
riešenie areálu TJ TATRAN a priestorov bývalého kina, prevencia pred
živelnými udalosťami, zriadenie
fondu/rezervy na operatívne riešenie havarijných stavov v správe
a majetku obce, dobudovanie
chodníkov chýbajúcich popri hlavnej komunikácii a údržba miestnych, riešenie záchytného parkoviska a priestorov pred ND, vyčleňovanie pozemkov pre individuálnu
a bytovú výstavbu.

2. Sociálna: vytváranie podmienok pre dôstojný život občanov, zriadenie domova sociálnych služieb
(podpora seniorov, sociálne slabších
a zdravotne postihnutých občanov,
mladých rodín).
3. Školstvo, kultúra a šport: spolupráca s vedením ZŠ a MŠ, podpora
činnosti miestnych súborov a dobrovoľného hasičského zboru, podpora
pri zabezpečovaní spoločensko-kultúrnych, náboženských a športových podujatí, starostlivosť o kultúrno-historické pamiatky.
4. Cestovný ruch, turistika: vytvorením vhodných podmienok pre
potenciálnych investorov vzniká
predpoklad tvorby nových pracovných miest s priaznivým dopadom
na stabilizáciu počtu obyvateľov.
Koncepciu postaviť na ponuke využiteľnej pre všetky vekové kategórie
(ktorá zmení jednodňový pobyt návštevníkov v obci na viacdňový) a na
rozvoji služieb.

Redakcia uverejnila príspevky kandidátov v pôvodnom znení bez redakčnej úpravy.
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1. Alžbeta Adamičková, Ing.,
62 r., dôchodkyňa,
SMER-SD
Chcem svoje celoživotné poznatky
a vedomosti venovať ďalšiemu zveľaďovaniu našej obce. V dnešnej dobe nie je
jednoduché udržať jej majetok v únosnom stave a pritom vytvárať aj nové
a potrebné záležitosti z finančných prostriedkov, ktorých je vždy menej ako život
a chod obce vyžaduje. Je vždy prijateľnejšia situácia keď je finančných prostriedkov viac a zodpovední ľudia, teda
predstavitelia obce a poslanci by mohli
posúdiť a vybrať, na ktoré najdôležitejšie
z nich ich investovať. Preto je post poslanca v takejto nie jednoduchej dobe
veľmi náročný a hlavne pre toho, kto uvažuje zodpovedne a má na pamäti občanov, popr. svojich voličov.

2. Vladimír Čulík, Ing.,
38 r., odborný referent,
SMER-SD
Som ženatý, mám 1 dieťa. Absolvoval som štúdium na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite - odbor krajinné
inžinierstvo. Viac ako 10 rokov pracujem
na odbore Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktorý sa zaoberá regionálnym rozvojom a územným plánovaním. Počas tohto obdobia som sa podieľal na tvorbe viacerých rozvojových
a plánovacích dokumentov krajského
i celoštátneho rozsahu. V súčasnosti som
tiež členom krajskej pracovnej skupiny
pripravujúcej Regionálnu integrovanú
územnú stratégiu, ktorá bude jedným
z dôležitých nástrojov pre čerpanie eurofondov v novom programovom období
2014-2020. Kandidovať za poslanca
obecného zastupiteľstva som sa rozhodol preto, že moje nadobudnuté skúsenosti a znalosti môžu pomôcť k ďalšiemu
rozvoju našej obce. Topoľčianky sa za
posledné roky pozitívne zmenili a myslím si, že môžem svojou účasťou na rozhodovaní o našej obci tento pozitívny
trend ešte posilniť.

3. Vladimír Fiala, Ing.,
50 r., elektrotechnický inžinier,
nezávislý kandidát
Do Topoľčianok som sa priženil v roku 1991, manželka učí v materskej škole
a máme dve deti. Pracujem ako špecialis-

ta systému nápravy a prevencie v JE Mochovce. Vo voľnom čase sa zaujímam
o ovocinárstvo a vinohradníctvo.
Ako poslanec sa chcem angažovať
v technickej oblasti života obce a bezpečnosti našich spoluobčanov. Medzi
dôležité priority v živote obyvateľov Topoľčianok považujem začať s budovaním chodníkov v hornom konci a s ich
rekonštrukciou v dolnej časti obce. Zaviesť účinné opatrenia na ochranu majetku proti prívalovým dažďom a systematicky plánovať starostlivosť o všetky
budovy patriace obci. Som naklonený
vypočuť si rôzne názory, hľadať a nájsť
spoločné riešenia.
Práce je to určite viac než len na tieto štyri roky a nie všetko bude možné
urobiť hneď. Je však potrebné stanoviť si
priority, ktoré budeme postupne a zodpovedne napĺňať tak, ako to robíme
v každej dobre fungujúcej domácnosti.

4. Ružena Gräffová, JUDr.,
rod. Hasprová, 57 r.,
právnička, KDH
Som rodáčka z Topoľčianok,
v ktorých som aj prežila celý svoj doterajší život, okrem štúdia na vysokej škole.
Mám
jedného
dospelého
syna.
V samospráve pracujem osem rokov.
Pracovala som v sociálnej komisii, kde
sme sa snažili pomôcť tým, ktorí to
potrebovali. Popri mojej advokátskej
praxi učím právo na škole OA, kde
prichádzam do styku s mladými ľuďmi.
Mladí ľudia budú takí, akých ich my
vychováme. Žiaden človek sa nenarodí
ako zlý, a je na nás starších, aby sa takým
ani nestal. Vo voľných chvíľach sa aktívne
venujem športu a ochrane životného
prostredia a toto by som chcela naučiť aj
dnešných mladých ľudí.
Ak mi dáte svoj hlas, budem sa
snažiť najmä o: osvetlenie chodníka
medzi Topoľčiankami a Žitavanmi, vyčistenie potokov, vybudovanie domova
dôchodcov, zabezpečenie bezpečného
pohybu chodcov k zdravotnému stredisku a od kostolnej uličky smerom na Skýcov a rekonštrukciu chodníkov na Ul. Lipovej. S úctou o Váš hlas prosí Ružena
Gräffová - Hasprová

5. Jaroslav Hrdlovič, Ing.,
52 r., informatik,
SMER-SD
Narodil som sa a celý život prežil
v našej krásnej obci. Vyštudoval som poľnohospodársku univerzitu v Nitre so špecializáciou na záhradníctvo. Prvé osobné
počítače ma tak zaujali, že som sa rozhodol pracovať v tejto oblasti ako správca
počítačovej siete, informatik v štátnej
správe už viac ako 20 rokov. Ako poslanec obecného zastupiteľstva by som
chcel prispieť k lepšej informovanosti

občanov. V poslednom volebnom období sa urobilo v našej obci mnoho práce,
mnoho zaujímavých akcií, ale často dochádzalo k problémom hlavne preto, že
občania neboli dostatočne dopredu informovaní o zmenách, ktoré sa pripravujú. Iste tie informácie boli niekde zverejnené, ale myslím si, že dnes v dobe internetu a sociálnych sietí sú omnoho lepšie
možnosti ako informovať občana a tak
mu dať možnosť sa spolupodieľať na rozvoji obce. Samospráva ako najbližšia forma verejnej správy musí bezprostredne
spolupracovať a komunikovať so svojimi
občanmi, musí byť ústretová a transparentná.

6. Eva Chrapková,
rod. Mesková, Mgr., 47 r.,
stredoškolská učiteľka,
nezávislá kandidátka
Svoj doterajší život som okrem vysokoškolského štúdia na UK v Bratislave
prežila vo svojom rodisku - v Topoľčiankach. Mám rada našu obec, život v nej
a preto by som rada svojimi schopnosťami a vedomosťami prispela k spokojnému životu a prosperite jej obyvateľstva.
Ako kronikárka obce a členka redakčnej rady Našich Topoľčianok som
v kontakte s ľuďmi , zaujímam sa o ich
potreby a o dianie v našej obci. Som presvedčená, že sa dá ešte veľa urobiť na
poli spoločensko-kultúrnom - zachovávaním tradícií a domácich zvyklostí,
v otázke aktívneho využitia voľného času
tak mladej ako i staršej generácie ponúknutím nových športových aktivít, vo vytváraní podmienok pre dôstojný život
našich starších spoluobčanov, v propagácii a zviditeľňovaní našej obce doma
i v zahraničí a v neposlednom rade urobiť
mnoho preto, aby sa naša obec stala domovom stále ďalším a ďalším novým rodinám.
Toto ma viedlo k rozhodnutiu uchádzať sa o Vašu podporu.

7. Roman Kazík, Ing.
53 r., vedúci skupiny
životného prostredia,
nezávislý kandidát
Rozvážne a svedomite, to je to, čo
ma sprevádzalo doterajšou prácou poslanca v mojich rodných Topoľčiankach.
Znova stojím pred rozhodnutím pokračovať v práci pre našu obec.
Je ešte veľa toho, čo sa doteraz nepodarilo zrealizovať. Po výstavbe kanalizácie bude treba pamätať na cesty
a chodníky, tak ako sme mali v zámere
v uplynulom období. Budeme sa musieť
zamerať na realizáciu problému záchytného parkoviska, rozšírenia cintorína,
rekonštrukcie zdravotného strediska,
pokračovanie cyklotrasy a údržby budov
škôlok. Podporu potrebuje Kultúrne leto,

naše súbory, ale aj organizácie pracujúce
v prospech našich občanov. Chcem naďalej garantovať vydávanie Našich Topoľčianok. Je čas, aby návštevníci spoznávali náš kraj pri dlhšej návšteve, ako
len počas niekoľko hodín. Treba viac komunikovať s podnikmi v obci pre tento
cieľ, aby sa presvedčili pútnici, že toto je
požehnaný kúsok slovenskej zeme.

8. Pavel Laktiš,
62 r., dôchodca,
SNS
Mám 62 rokov a takmer cely svoj život som prežil tam, kde ma to vždy najviac ťahalo, v Topoľčiankach. Som už
niekoľko desaťročí šťastne ženatý, mam
tri deti a tri vnúčatá.
V obecnom zastupiteľstve som bol
tri volebné obdobia od r.1998 do r.2010,
dve volebné obdobia som bol zástupcom starostu a spolu s terajším starostom p. Meskom som bol pri zrode myšlienky a aj začiatku realizácie revitalizácie
centra obce. Chcel by som byť nápomocný pri dokončení započatej práce pri
zveľaďovaní obce, chcel by som, aby aj
ostatné ulice v obci mali chodníky a cesty
ako Hlavná, chcel by som, aby na uliciach
pod vinicami v lesoch neboli skládky stav.
materiálu a odpadu (s čím ako predseda
Urbárskeho spolku mám zlé skúsenosti),
ale hlavne by som chcel, aby s fungovaním obce, čo sa týka komfortu života v obci, bolo viac spokojných ako nespokojných obyvateľov.
A preto sa uchádzam o Vašu podporu.

9. Vladimír Laktiš,
49 r., živnostník
SNS
Narodil som sa v Topoľčiankach.
Som ženatý , mám 2 deti, zaťa a vnučku
Veroniku ,ktorá mi robí veľkú radosť. Pracujem v spoločnosti AGROK, spol. s r.o.,
Topoľčianky. Som členom viacerých spoločenských organizácií v Topoľčiankach.
Od roku 2001 som členom Slovenskej
národnej strany a som na to hrdý. Spolupracujem už dlhé obdobie s obecným
úradom a pánom starostom na rôznych
kultúrnych a športových podujatiach
v našej obci. Po zvolení by som chcel presadzovať :
- dobudovanie kanalizácie v celej obci
a úpravu miestnych komunikácií
a priestranstva
- prešetrenie nežiaduceho stavu na TJ
Tatran a sfunkčnenie priestorov tejto
pýchy Topoľčianok
- podporovať možnosti výstavby ďalších nájomných bytov v obci
- v sociálnej oblasti podporovať mladé
a sociálne rodiny
- v oblasti kultúry podporovať naše súbory
Pre starších a osamelých ľudí zabezpečiť lepšiu pomoc a tým zabezpečiť dôstojné dožitie v tejto obci, veď si to zaslúžia.
Budem sa snažiť nesklamať vašu dôveru
v nasledujúcom volebnom období.
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ako nočný informátor a tiež sa venujem
práci v oblasti montáž a servis antén. Moja práca ma často privedie do domácnosti našich starších a osamelých spoluobčanov a mám možnosť vidieť ako sa im
žije, sú imobilní a tiež majú vážne zdravotné problémy. Nájsť riešenie ako im
pomôcť by bolo mojou prioritou. Vážení
spoluobčania, na základe Vašich postrehov a potrieb chcem využiť svoje životné
skúsenosti pri zveľaďovaní našej obce
a nášho spolunažívania.
10. Ivan Lukáč, Ing.,
47 r., ekonóm,
KDH
Mám 47 rokov, som topoľčiansky
rodák. Ako vyštudovaný ekonóm som
pracoval vyše 20 rokov v bankovníctve
a v súčasnosti sa venujem dobrovoľníckej práci a pomoci na rodinnom hospodárstve. Môj pohľad na to, čo potrebujú
Topoľčianky, by som oprel o slova, že
„(Múdry) hospodár vynáša zo svojej pokladnice veci nové i staré“:
Držať sa tradície ochrany prírody
s tým, že nie je vždy správne ochraňovať
prestarnuté stromy a prebujnenú zeleň;
kostol čo najskôr spojiť s obcou chodníkmi; okrem tradičných foriem miestnej angažovanosti je potrebné podporovať aj nové formy dobrovoľníctva, ako
napr. brigády v parku; chrániť ľudovú
kultúru a zároveň podporovať aktivity
zvyšujúce povedomie o šľachtických rodoch, ktoré tiež pomáhali budovať obec,
rešpektovať tradičnú zástavbu rodinných domov, ale aj podporovať vhodnú
výstavbu nájomných bytov; mať veľkorysé centrum, ale mať aj dostatočné parkovacie miesta pre návštevníkov.

12. Peter Minár,
46 r., policajt,
nezávislý kandidát
Pracujem ako policajt na Obvodnom oddelení PZ Zlaté Moravce. Osem
rokov som pôsobil ako člen komisie pre
ochranu verejného poriadku a dopravy
pri Obecnom zastupiteľstve Topoľčianky.
Ostatné volebné obdobie som pôsobil
ako nezávislý poslanec OZ obce Topoľčianky a ako predseda komisie pre ochranu verejného poriadku a dopravy. Počas
môjho pôsobenie v OZ Topoľčianky som
sa podieľal na osadení dopravných zrkadiel, ktoré prispievajú k bezpečnosti
a plynulosti cestnej premávky, pri návrhu
a realizácii dopravného značenia, parkovacích miest a vytvorenia pešej zóny
v našej obci. Ďalej som sa aktívne podieľal pri organizovaní už tradičných podujatí konaných v našej obci. V ďalšom období chcem pokračovať v zvyšovaní
bezpečnosti našich občanov a to návrhmi vybudovania chodníkov, priechodov
pre chodcov a ich osvetlenie, rozšírenia
kamerového systému v obci ako aj prispievať k organizácii kultúrnych a športových podujatí u nás v Topoľčiankach.

11. Lenka Magušinová, Ing.,
27 r., prevádzkarka hotela,
nezávislá kandidátka
Volám sa Lenka Magušinová, mám
27 rokov a o Vašu dôveru sa uchádzam
ako nezávislá kandidátka na poslankyňu
obecného zastupiteľstva. Som absolventkou Slovenskej poľnohospodárskej
univerzity v Nitre, študijný odbor Spoľahlivosť a bezpečnosť technických systémov. V súčasnosti pracujem ako prevádzkarka hotela Zámok Topoľčianky. Ku
kandidatúre ma vedie úsilie a záujem
podieľať sa na chode a riadení našej obce. Chcem zlepšiť spoluprácu obce s jej
obyvateľmi a miestnymi podnikateľskými subjektami.
Mám záujem zveľaďovať kultúrny
život v obci, pomôcť pri organizovaní
rôznych spoločenských a kultúrnych akcií a udalostí, byť nápomocná pri podpore a rozvoji cestovného ruchu v našej
obci a pritom zachovať naše tradície,
aby sme boli hrdí na našu obec i na
seba.

13. Jaroslav Orolín,
47 r., elektromontér,
SMER-SD
Narodil som sa v Zlatých Moravciach, ale vyrastal a väčšinu života prežil
v Topoľčiankach. Som rozvedený, pracujem v ŽSR ako elektromontér a vedúci
obvodovej elektrodielne v Zlatých Moravciach. Od roku 2001 som veliteľom
Dobrovoľného hasičského zboru a zároveň aj tréner všetkých súťažných družstiev. V hasičskom zbore pracujem od 10
rokov a preto väčšinu svojho voľného
času venujem činnostiam v zbore a výchove mládeže pre toto poslanie.

14. Emil Partl,
57r., nočný informátor,
KDH
Narodil som sa a celý život žijem
v našej obci. Mám dve dospelé deti a dve
vnúčatá Dorotku a Oliverka. Po ukončení
štúdia na Strednej priemyselnej škole
Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici som
pracoval ako spojový mechanik, potom
ako rušňovodič a toho času pracujem

15. Jozef Pavlík,
54 r., technik,
KDH
Predstavenie:
Jozef Pavlík, kandidát na poslanca
za stranu KDH obce Topoľčianky.
Rodák obce Topoľčianky, manžel
a otec dvoch detí, zamestnanec firmy
Fenestra SK, oprávnený na výkon stavbyvedúceho a stavebného dozoru podľa
stavebného zákona.
Volebný program:
Ako kandidát na poslanca budem
preferovať záujmy občanov obce Topoľčianky a to najmä v oblastiach rodiny,
stavebnej činnosti, podnikania, s ktorými súvisí rozvoj obce. Rozvojom obce
mám na mysli podporu na výstavbu a rekonštrukcie rodinných domov, dohľad
nad dobudovaním chýbajúcej kanalizácie v perifériách obce, transparentnosť
a správny priebeh výberových konaní
a dbať na čistotu obce a informovanosť
občanov. Pre potreby obce uprednostňovať malých podnikateľov z obce
a efektívne využívanie nezamestnaných
pri verejnoprospešných prácach.

16. Jozef Rakovský,
56 r., podnikateľ,
nezávislý kandidát
Narodil som sa v Zlatých Moravciach, ale v Topoľčiankach som prežil
celé detstvo a žijem tu až dodnes. Som
ženatý a spolu s manželkou sme tu vychovali dvoch, dnes už dospelých synov.
Ako vyučený automechanik som od roku
1990 začal podnikať v oblasti autodopravy, ktorej sa venujem dodnes spolu so
synmi. Pred Vás, voličov, predstupujem
ako nestranník, bezúhonný občan, bez
akýchkoľvek politických väzieb. Prečo
kandidujem? Chcel by som, aby sa viac
kládol dôraz na rozvoj dnešnej mládeže,
aby sa mohli kultúrne a športovo vyžiť,
ale hlavne, aby poslanci rozhodovali za
všetkých, s ktorými tu žijú a nie len vo
svoj prospech.

17. Radimír Siklienka, Ing. PhD.,
48 r., riaditeľ Správy CHKO Ponitrie,
nezávislý kandidát
Pracujem ako riaditeľ Správy CHKO
Ponitrie, v mojej pracovnej náplni je aj
projektový manažment projektov financovaných z fondov EÚ. Pôsobím tiež ako
externý pedagóg na FPV UKF v Nitre a už
osem rokov som poslancom obecného
zastupiteľstva. Počas tohto obdobia sa
v Topoľčiankach podarilo zrealizovať viaceré úspešné projekty. Prioritou by mala
zostať príprava podmienok pre získavanie financií z verejných zdrojov (EÚ, štátne fondy), napríklad na rekonštrukciu
zdravotného strediska, dobudovanie
komunikácií, chodníkov, resp. ďalšie projekty. Nové zastupiteľstvo bude musieť
aktívne spolupracovať pri aktualizácii
územného plánu s určením regulatívov
pre ďalší rozvoj obce, vrátanie riešenia
bytovej otázky mladých rodín. Naďalej sa
budem zasadzovať, aby si obec plnila
funkciu dobrého hospodára zvereného
majetku, vrátane starostlivosti o obecné
nehnuteľnosti (aj športový areál), ich
zveľaďovanie, efektívne využívanie a zachovanie pre ďalšie generácie.

18. Marian Valent, Dr.
64 r., dôchodca,
nezávislý kandidát
Vážení spoluobčania, som jedným
z kandidátov uchádzajúcich sa za poslanca obecného zastupiteľstva vo voľbách, ktoré sa uskutočnia 15.11.2014.
Predovšetkým ďakujem všetkým za podpis k získaniu kandidatúry na poslanca
obecného zastupiteľstva. Pri písaní
o mojich víziách, predstavách a cieľoch,
čo by som chcel spraviť v prípade úspešného zvolenia, som vychádzal z vlastných skúsenosti ako zoológ , učiteľ či
ochranca prírody. Ďalšie skúsenosti si
zapisujem a pridávam z vašich požiadaviek , námetov a postrehov Vás spoluobčanov, ktoré ste mi viacerí poskytli pri
rozhovoroch a stretnutiach s Vami. Ďakujem
Redakcia uverejnila príspevky kandidátov v pôvodnom znení bez redakčnej úpravy.

6

Seniorske okienko
Želám krásnu jeseň. Čas nemožno zastaviť. Pomaly sa končia teplé
slnečné dni a s nimi aj letné výlety, posedenia s priateľmi a iné príjemné
aktivity. Leto je už minulosťou a ostávajú nám len milé spomienky.
Dovoľte teda, aby som si aj ja so svojimi priateľmi seniormi zaspomínala na chvíle, ktorými sme si spríjemnili leto. Prvým letným stretnutím bolo posedenie v penzióne pod kalváriou u pána Vlčka v Zl. Moravciach dňa 24. mája 2014. Zúčastnilo sa ho 85 seniorov. V peknom prostredí si posedeli, na obed si vychutnali výborný guláš, popoludní bola
opekačka pri ohnisku, rôzne športové súťaže, ženy sa boli modliť, niektorí si kúpili huspeninu, iní zmrzlinu, kávu a iné. Na harmonike hral Ing.
Švec. Pekný deň. Pohodička.
Ďalšou vydarenou akciou bol autobusový výlet 1. júla 2014. Hlavným bodom bol Kaštieľ Oponice so svojou úžasnou knižnicou. Bola som
príjemne prekvapená záujmom o prehliadku a výklad, ktorý namiesto
jednej hodiny trval takmer hodinu a pol. Zaujímavé bolo aj podzemie
pod kostolom, kde boli hrobky majiteľov. Ďalej si ľudia pokúpili oblátky
a sladkosti v Uherciach a výborne sa cítili aj v Chalmovej. Niektorí sa
kúpali, iní sedeli pri guláši, pri kávičke alebo pri dobrotách, čo si priniesli
z domu. Zlatým klincom bolo posedenie na salaši Kostrín, kde bola večera. Prostredie bolo príjemné, všade veľa kvetov. Výletu sa zúčastnilo
55 dôchodcov a všetci boli veľmi spokojní.
Ďalšie spoločné posedenie bolo 26. augusta 2014 zase v penzióne
u pána Vlčka. O jedinečnom výbere miesta svedčilo 100 prihlásených.
A zase osvedčená klasika. Guláš, huspenina, káva, opekanie a ostatné
činnosti ako minule. Na harmonike hral Ing. Švec. Toľko sa nespievalo
ešte na žiadnom podujatí. Bola to pohodička.
Poslednou letnou aktivitou bol autobusový zájazd do Čachtíc a okolia. Prvá zastávka bola v Podolí. Prítomní si prezreli „park miniatúr“. Bolo
to 50 makiet hradov, zámkov a drevených kostolíkov z celého Sloven-

ska. Potom nasledoval presun do Čachtíc. Z parkoviska bolo treba vyšľapať 30 minútovú cestu do kopca na hrad. Napodiv veľká väčšina to
vyšla. Čachtický hrad sa ľuďom páčil, i keď niektorí tam vraj cítili ducha
krutej čachtickej panej. Potom sme zastali v centre dediny. Slniečko
svietilo, dali sme si kávu, niektorí obed, ďalší išli do múzea, iní sa fotili
pri velikánskej drevenej soche Bátoryčky na námestí. Ďalej autobus
smeroval do Trenčína. Najprv bola prehliadka mesta, potom pastva pre
ženské oči – obchodné centrum Laugarício. Posledná zastávka bola
v motoreste Dallas. V Topoľčiankach sme boli o pol deviatej večer.
A tak sa skončilo seniorske leto. V jesenných dňoch pri blikote sviečky prajem všetkým, aby sa naše domovy stali svätyňou, z ktorej vychádza láska, pokoj a radosť. Tiež želám starším i mladším veľa duchovnej
sily na prežívanie malých i veľkých udalostí a od Pána Boha nám vyprosujem zdravie a pokoj v rodinách. 			
- Marta Mrázová -

Historická knižnica v Kaštieli Oponice.

Vyhodnotenie výstavy ovocia, zeleniny , kvetov a okresných kríkov
V dňoch 11.-13.10.2014 ZO SZZ Topoľčianky a Obec Topoľčianky
zorganizovali výstavu „Ovocia, zeleniny, kvetov a okrasných kríkov.“
Výstavy sa zúčastnilo 92 vystavovateľov zo 7 miest a obcí. Celkove
bolo vystavených 232 exponátov ovocia a zeleniny, z toho 14 kolekcií
zeleniny. Výstava bola obohatená o 10 samostatných expozícií: expozícia bonsai – 3 ks, Vinárske závody Topoľčianky, Záhradné centrum Zlaté
Moravce, vinohradnícka expozícia vinohradníkov Topoľčianok, Ing. Michal Siklienka, Branislav Kukla – poľnohospodárske a vinohradnícke
náradie, ZŠ Topoľčianky výtvarné práce v počte 120 ks a ozdobné tekvičky a MŠ SNP výtvarné práce v počte 20 ks. Priestory výstavy boli doplnené kvetmi od 8 vystavovateľov.
Odborná komisia v zložení: predseda Ing. Ivan Rubaninský, Mgr.
Teodor Koprda, Ing. Mária Laktišová a Ján Kazík vyhodnotila súťaž exponátov ovocia a zeleniny nasledovne:
Jablká: 1. miesto Peter Laktiš, odroda Pinova
2. miesto Ing. Jozef Haspra, odroda Golden Delicious
3. miesto Peter Laktiš, odroda Jonagold
3. miesto Milan Kukla, Žikava, odroda Ontário
Hrušky: 1. miesto Ing. Ján Helenin, odroda Lucasova
2. miesto Ing. Ján Helenin, odroda Dicolor
3. miesto Jozef Barát, odroda Pastornica
Zelenina: 1. miesto Anna Tomanová – kolekcia zeleniny
2. miesto Františka Lukáčová – kolekcia zeleniny
3. miesto Ing. Alžbeta Adamičková – kolekcia zeleniny

Odborná komisia ďalej udelila„Pestovateľské uznanie“ za vystavené
exponáty 30 vystavovateľom.
Základná organizácia SZZ a obec Topoľčianky udelili 11 „Ďakovných
listov“ vystavovateľom a organizáciám za samostatné expozície na výstave.
Výbor ZO SZZ v Topoľčiankach týmto vyjadruje poďakovanie všetkým vystavovateľom za účasť na výstave. Poďakovanie OcÚ Topoľčianky a všetkým, ktorí nám pomáhali zabezpečiť výstavu.
Za ZO SSZ Ing. Jaroslav Hrdlovič

Zo zápisnice z dvadsiateho piateho verejného zasadnutia
OZ v Topoľčiankach konaného dňa 26. júna 2014
V bode č. 1. a 2.) Otvorenie a voľba orgánov zasadnutia
Pred oficiálnym programom a jeho schválením privítal starosta zástupkyne z Občianskeho združenia Život pre Moravecko, ktoré dostali
priestor a podali prítomným aktuálne informácie za účelom ochrany životného prostredia pri plánovanej realizácii energetického
zhodnocovania plastov v intraviláne mesta Zlaté Moravce a jej dopadu na životné prostredie v našom regióne.
V bode č. 3.) Plnenie úloh z posledného OZ
- zabezpečiť pokračovanie výstavby chodníka, cyklochodníka
v priestore pred hotelom - úloha čiastočne splnená - vybratá firma,
ktorá má uvedenú činnosť realizovať.
V bode č. 4.) Informácie starostu o činnosti v obci

Kultúrno-spoločenské akcie
- 04.04. 2014 – konala sa tradičná starostovská kvapka krvi zorganizovaná miestnym spolkom Červeného kríža.
- 30.04. 2014 – tradičné stavanie mája spojené s vystúpením dychovej skupiny Podhrušovan a folklórnej skupiny Topoľnica.
- 01.05. 2014 – deň otvorených dverí v NŽ, vo Vinárskych závodoch,
v Lesoch SR. Opäť sme zaznamenali vysokú návštevnosť, viac ako
15 000 ľudí. Z obce oficiálny ďakovný list krajskému riaditeľovi polície p. Michalčíkovi v Nitre, taktiež riaditeľovi obvodného oddelenia
v ZM. Poďakovanie patrí aj p. Minárovi.
- 11.05. 2014 – v priestoroch DKS sa uskutočnil Deň matiek.
- 24.05. 2014 – konali sa Eurovoľby. Boli tu dve okrskové komisie.
Účasť na eurovoľbách bola veľmi nízka, necelých 13 percent.
(pokračovanie na str. 7)
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Prvý školský rok pod jednou strechou
Začiatok nového školského roka 2014/2015 sa niesol v znamení
slávnostného otvorenia novovybudovanej prístavby pre štyri triedy
prvákov a druhákov.
31. augusta priestory prístavby posvätil správca farnosti ThDr. Jozef
Daško PhD. a pán kaplán Mgr. Jaroslav Mujgaš, následne sa konal,, Deň
otvorených dverí“, ktorý zabezpečoval zriaďovateľ školy - Obec Topoľčianky.
2. septembra bola novostavba slávnostne otvorená za prítomnosti
predsedu NSK – Doc. Ing. Milana Belicu PhD., starostu obce Juraja
Mesku, zástupcu investora stavby Vinárske závody Topoľčianky - Ing.
Milana Waldnera, dodavateľa stavby Else plus Topoľčianky – Emila Šutku a ďalších pozvaných hostí. Najväčšiu radosť z nových, krásnych a
moderných priestorov mali najmenší žiaci ,ktorí prvýkrát prekročili
brány školy. Celkový počet žiakov v novom školskom roku je 324, sú
sústredení v jednom komplexnom areáli . Týmto sa začína písať nová
história školstva v našej obci.
			
Mgr. Jozef Barát, riaditeľ školy
(pokračovanie zo str. 6)
- 15.06. 2014 – v areáli Tatranu sa uskutočnila okresná hasičská súťaž
v kategórii družstiev. Naše družstvá mužov, žien aj dorasteniek boli úspešné, zvíťazili.
- 21.06. 2014 – konala sa nočná súťaž hasičských družstiev.
Investičné akcie
- pokračuje výstavba kanalizácie, ktorej investorom je ZsVS a. s., dodávateľom stavby je spoločnosť Vodohospodárske stavby Bratislava a. s.
- pokračuje výstavba na prístavbe nového školského pavilónu v areáli ZŠ na Ul. Litoměřickej.
- obec Topoľčianky bola úspešná so svojou žiadosťou na environmentálnom fonde, kde sme získali dotáciu viac ako 52 000 Eur na
multifunkčné zariadenie.
V bode č. 5.) Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2013 – predložil Ing. Pavkov Bartolomej - hlavný kontrolór - schválené bez výhrad.
V bode č. 6.) Návrh záverečného účtu obce za rok 2013 –poslanci schválili: Presun zostatku finančných prostriedkov Obce Topoľčianky za
rok 2013 vo výške 10 953 € do rezervného fondu Obce Topoľčianky;
Záverečný účet Obce Topoľčianky za rok 2013 a hospodárenie obce
bez výhrad.
V bode č. 7.) Konsolidovaná výročná správa za rok 2013 - poslanci vzali na vedomie.
V bode č. 8.) Správa nezávislého audítora za rok 2013 - poslanci vzali
na vedomie.
V bode č. 9.) Plnenie rozpočtu obce za 1. štvrťrok 2014 - poslanci vzali
na vedomie.
V bode č. 10.) Plán činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2014 poslanci schválili.
V bode č. 11.) Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 3/2010 o určení obvodu
Základnej školy, Litoměřická 32, Topoľčianky - poslanci schválili.
V bode č. 12.) Návrh VZN č. 7/2014 o určení výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ - poslanci schválili.
V bode č. 13.) Predĺženie platnosti Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Topoľčianky do 31.12.2014 - poslanci schválili.
V bode č. 14.) Návrh Dodatku č. 4 k Zmluve o prevádzkovaní č. 41,
42/05/0723/07 uzatvorenej dňa 15. novembra 2007 - Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s - vyplývajúci z poslednej kolaudácie kanalizačnej vetvy a čerpacej stanice, ktorú budovala Obec
Topoľčianky - poslanci schválili.
K bodu č. 15.) Ukončenie Zmluvy o nájme nebytových priestorov s TATRAN n. o.
Poslanci neschválili žiadosť TATRAN TOPOĽČIANKY n.o. o splátkový
predaj dohodou prenajatého majetku obce a schválili Ukončenie
Zmluvy o nájme nebytových priestorov s TATRAN n. o.
V bode č. 16.) Žiadosti občanov a organizácií:
- RNDr. Daniel Kollár – Dajama- ponuka na textové, grafické a polygrafické spracovanie publikácie Topoľčianky na starých pohľadniciach - neschválené
- TREBAN SK, s.r.o. - z dôvodu likvidácie firmy TREBAN s.r.o. schválené prepracovanie Zmluvy o nájme nehnuteľnosti „Garáž“ na firmu
TREBAN SK, s.r.o.
- OZ OFK TATRAN TOPOĽČIANKY, zastúpená p. Samuelom Belanom

o poskytnutie finančných prostriedkov na zabezpečenie činnosti
futbalových podujatí. Poslanci schválili poskytnutie finančných
prostriedkov vo výške 7 000,00 €.
- Žiadosť obyvateľov Topoľčianok - žiadosť o zabezpečenie realizácie asfaltového koberca na Ulici Dlhovského z finančných prostriedkov určených na ObZS - odložené.
- JUDr. Oravcová - na Športovej ulici je veľká prašnosť zo zasypaných
výkopov
- Žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti v katastrálnom území Topoľčianky a to časti pozemkov trvalé trávnaté porasty, jedná sa o pozemky za záhradami žiadateľov: Ľudmila Laktišová Kopaničky 1
Topoľčianky, Ing. Ľubomír Kotora Cintorínska 19 Topoľčianky, Ing.
Marian Kukliš Cintorínska 21 Topoľčianky a manž. Ing. Viera Kuklišová Medená 21 Bratislava, Rozália Laktišová a Mária Mareková Cintorínska 23 Topoľčianky, Vladimír Laktiš Machulinská 7 Topoľčianky,
Milan Siklienka Šimkova ul. Žitavany, Mikuláš Siklienka Sliačska 33
Zvolen. Žiadosť neschválená.
V bode č. 17.) Interpelácie poslancov
- Ing. Valkovičová - Komisia finančná -záväzky K.O.FRUITS Štefan Kršiak, k dňu konania OZ je dlžný obci spolu 6.133,30 €.
- JUDr. Gräffová - navrhla, aby hnuteľný majetok Tatranu bol zahrnutý do inventarizácie obce.
- Ing. Siklienka, PhD. – upozornil, že šampiňonáreň ide spustiť prevádzku a žiadal o technologický postup výroby kompostu na pestovanie šampiňónov od majiteľa.
- Ing. Siklienka, PhD. - štátna ochrana prírody na základe vyhlásenia
vlády prehodnocuje sieť ochranných území, parky budú vyňaté
z chráneného územia 4. stupňa ochrany a je návrh, aby boli preradené do 2. stupňa. Novelizáciou zákona vzniká nová kategória
„Obecné chránené územie“, ktoré vyhlasuje obec VZN. Pre ochranu
nášho parku navrhol, aby sa vstúpilo do jednania s majiteľom parku
Topoľčianky - Štátne lesy SR.
V bode č. 18.) Rôzne
- p. Štefčík - upozornil na otvorené kanály v kúpalisku
- ihrisko sa nepolieva, treba dať trestné oznámenie za poškodzovanie majetku obce
- križovatka v centre obce má veľké nerovnosti
- kolkáreň v parku sa rieši, patrí JMF
- Dr. Šebeňa - nepáčilo sa mu, keď poslanec uráža občana ale aj poslanca,
- požiadal, či by nebolo možné bod, v ktorom môžu vystúpiť občania zaradiť v jednaní tak, aby sa nemuselo čakať až na koniec celého
jednania OZ
- zaujímalo ho, či sa v priestoroch štadióna bude realizovať bytová
výstavba
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INFORMÁCIA KU KOMUNÁLNYM VOĽBÁM
Právna úprava volieb do orgánov samosprávy obcí je upravená zákonom č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí (ďalej
len „Zákon o voľbách do OSO“).
V zmysle ustanovenia § 5 Zákona o voľbách do OSO, obce vyhotovujú zoznamy voličov oprávnených hlasovať vo volebných okrskoch.
Volič je oprávnený hlasovať iba vo volebnom okrsku, v ktorom je zapísaný v zozname voličov. Zákon o voľbách do OSO s ohľadom na vyššie
uvedené neumožňuje voličovi hlasovanie v inom volebnom okrsku
Právna úprava volieb do orgánov samosprávy obcí neumožňuje voličovi, ktorý sa v čase volieb nezdržiava v mieste trvalého pobytu,
využiť svoje volebné právo.
Volebný okrsok sa utvorí tak, aby zahŕňal spravidla 1 000 voličov.
V našej obci máme zriadenú miestnu volebnú komisiu a 2 okrskové
volebné komisie.
Miestna volebná komisia pracuje už v čase pred voľbami, kedy zapisovateľka MVK preberá kandidátne listiny, MVK ich preskúmava, rozhoduje o registrácii alebo neregistrácii kandidátov, v spolupráci s obcou zabezpečí uverejnenie zoznamu zaregistrovaných kandidátov
spôsobom v mieste obvyklým a pripravuje v spolupráci s Okresným
úradom v Nitre hlasovacie lístky. Ďalej dohliada na pripravenosť
okrskových volebných komisii zabezpečovať úlohy podľa zákona.
Miestna volebná komisia po ukončení hlasovania sčíta hlasy a zistí celkové výsledky hlasovania v obci na podklade zápisníc o hlasovaní zaslaných okrskovými volebnými komisiami.
Pre volebný obvod je vyhotovený hlasovací lístok spoločný pre
všetkých zaregistrovaných kandidátov. Všetci zaregistrovaní kandidáti
sú uvedení na jednej strane hlasovacieho lístka.
Na hlasovacom lístku sú kandidáti v abecednom poradí s uvedením
poradového čísla, mena a priezviska, akademického titulu, veku, povolania a názvu, prípadne skratky politickej strany, ktorá kandidáta navrhla, alebo sa uvedie, že ide o nezávislého kandidáta, ako aj počet
členov obecného zastupiteľstva, ktorý má byť v tomto volebnom obvode zvolený. U nás je to 9 poslancov. Volič sa rozhodne a zakrúžkova-

ním poradových čísiel kandidátov označí, ktorým odovzdáva svoj hlas.
U nás môže zakrúžkovať najviac 9 poradových čísiel, avšak môže byť
zakrúžkovaný aj menší počet. Pozorne si prečítajte Poučenie na druhej
strane Oznámenia o čase a mieste konania volieb, ktoré ste dostali.
Hlasovacie lístky sú označené odtlačkom úradnej pečiatky obce.
Voľby sa konajú v sobotu 15. novembra 2014, pozor od 7.00 do
20.00 hodiny.
Volič hlasuje osobne. Zastúpenie nie je prípustné.
Volič môže požiadať zo závažných, najmä zdravotných dôvodov
okrskovú volebnú komisiu o to, aby mohol hlasovať mimo volebnej
miestnosti, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý
bola okrsková volebná komisia zriadená. V takom prípade okrsková
volebná komisia vyšle k voličovi dvoch svojich členov s prenosnou volebnou schránkou, hlasovacími lístkami a obálkou. Volič hlasuje tak,
aby sa dodržala tajnosť hlasovania.
Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre telesnú vadu
alebo preto, že nemôže čítať alebo písať, má právo vziať so sebou do
priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov iného voliča, aby za
neho hlasovací lístok podľa jeho pokynov upravil a vložil do obálky.
Za poslancov obecného zastupiteľstva sú zvolení kandidáti, ktorí
získali vo volebnom obvode najväčší počet hlasov.
Ak vo volebnom obvode získajú dvaja alebo viacerí kandidáti tej
istej politickej strany rovnaký počet platných hlasov na poradovom
čísle 9 (zvolený) a 10 (nezvolený), je zvolený za poslanca kandidát v
poradí uvedenom na kandidátnej listine príslušnej politickej strany.
Ak nemožno zistiť, kto je zvolený za poslanca obecného zastupiteľstva podľa predchádzajúceho odseku preto, že ide o kandidátov
rôznych politických strán alebo nezávislých kandidátov, miestna volebná komisia určí z nich poslanca žrebom.
Za starostu obce je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet
platných hlasov. Pri rovnosti hlasov sa vykonajú nové voľby (§ 48).
Miestna volebná komisia vydá kandidátom zvoleným za poslancov
obecného (mestského) zastupiteľstva a kandidátovi zvolenému za starostu obce (primátora) osvedčenie o zvolení.
zapisovateľka MVK

Zo zápisnice z dvadsiateho šiesteho verejného zasadnutia
OZ v Topoľčiankach konaného 14. augusta 2014
V bode č. 1. a 2.) Otvorenie a voľba orgánov zasadnutia
V bode č. 3.) Kontrola plnenia úloh uznesenia z posledného OZ
- zabezpečiť pokračovanie vytýčenia chodníka, cyklochodníka
v priestore pred hotelom Národný dom - úloha čiastočne splnená,
je vybratá firma, ktorá má činnosť realizovať.
V bode č. 4.) Informácie starostu Juraja Meska
Kultúrno-spoločenské akcie
- 06.07.2014 –Otvorenie Kultúrneho leta
- 19. a 20.07.2014 – 328. ročník Mariánskej púte
- 01.08.2014 – Nový správca farnosti
- 09. a 10.08.2014 –Medzinárodná výstava psov (chrtov) v priestoroch Dostihovej dráhy
Investičné akcie
- pokračuje výstavba kanalizácie, ktorej investorom je ZsVS a. s., dodávateľom stavby je spoločnosť Vodohospodárske stavby Bratislava a. s.
- príprava technického riešenia chodníka obce od Autoservisu
p. Siklienku po Ústredný sklad Ministerstva vnútra (Hlavná ulica)
- pokračujú dokončovacie práce na prístavbe nového školského pavilónu v areáli ZŠ, ktorá bude dokončená, skolaudovaná a uvedená
do prevádzky 1. septembra 2014
- do 21.07.2014 bola podaná projektová dokumentácia na environmentálny fond MŽP SR v rámci aktivity energetická úspornosť verejných budov so žiadosťou na zateplenie obvodového plášťa
a strechy DKS a OcÚ. Dotácia vo výške 200 000 €.
V bode č. 5.) Rôzne:
Riaditeľ ZŠ Mgr. Barát – od septembra 2014 vďaka prístavbe pribudne nových asi 15 žiakov. Zároveň pozýval na slávnostné otvorenie dňa 2.9.2014.
p. Štefčík – Zlá situácia na cestách, kde stojí voda a komplikuje občanom život.
- informácia: Kolkáreň v parku dostala termín na odpratanie.
- presťahovanie mliečneho automatu
- Športová ulica - prevalený kanál
- guľové lampy na námestí pri ceste svietia vodičom do očí.
- lavička pri lekárni bola odstránená. Prečo?
p. Siklienka – Žitavanská ulica; poukazujem na fakt, že táto ulica
nemá chodníky a je tam zvýšená frekvencia dopravy po odklonení
Ulice Dlhovského;

- príjazdová cesta ku viniciam je vo veľmi zlom stave a je takmer
neprejazdná.
- bioskládka je v hroznom stave a je to skôr smetisko.
- výmole a výtlky na chodníku povedľa školy pri jarku.
- prečo sa predala horná škola aj s pozemkami?
- na povodí Leveša bol 3-metrový pás vybudovaný pre havarijne
stavy pre ťažké mechanizmy. Prečo bol zrušený? A nachádzajú
sa tam náletové dreviny, ktoré pri povodniach môžu zapchať
prietok.
p. Michal Hudec – Prišiel za spoločnosť Gardenia Slovakia, kúpili
Šampiňonáreň Topoľčianky. Majú naplánované zamestnať do 20
ľudí a v druhej fáze ďalších 20.
p. Mašír – na povodí Leveša je navážaná škridla zo strany oproti
bytovkám Ul SNP. Pri prívalových vodách sa všetko vyleje na našu
stranu.
- výjazd hasičského vozidla je značne sťažený na základe parkovania
ľudí na druhej strane - na parkovisku pri OcÚ môžu parkovať aj iné
vozidlá ako návštevníci OcÚ?
Ing. Hrdlovič – Popri Leveši pred naším domom je ešte stále náš
majetok a chodili tam ťažké mechanizmy bez nášho vedomia.
OZ v Topoľčiankach
V bode č. 6.) - Podľa Harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2014 obecné
zastupiteľstvo schválilo zriadenie jedného volebného obvodu.
V bode č. 7.) Pre volebné obdobie 2014-2018 obecné zastupiteľstvo
schválilo deväť poslancov obecného zastupiteľstva.
V bode č. 8.) Pre volebné obdobie 2014-2018 obecné zastupiteľstvo
schválilo rozsah funkcie starostu obce Topoľčianky na plný úväzok.
V bode č. 9.) Návrh VZN č. 8/2014 o vyhradení miest na umiestňovanie
volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane vo voľbách do orgánov samosprávy obcí – obecné zastupiteľstvo schválilo.
V bode č. 10.) Plnenie rozpočtu obce Topoľčianky za 1. polrok 2014 –
predložil Ing. Bartolomej Pavkov – hlavný kontrolór obce.
Za I. polrok 2014 dosiahli príjmy obce 827 503 € - 53 % ročného
rozpočtu. Výdavky obce dosiahli čiastku 678 817 € - 44 % ročného
rozpočtu.
V bode č. 11.) Úprava rozpočtu obce Topoľčianky pre rok 2014 – Rozpočtové opatrenie č. 4/2014 - príjmová časť rozpočtu navýšená
o 3.470,00 €. Poslanci schválili.
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V bode č. 12.) Monitorovaciu správu programového rozpočtu za 1.
polrok 2014 poslanci schválili.
V bode č. 13.) Žiadosti občanov a organizácií
- MUDr. Helena Ragasová - Žiadosť o súhlas s vytvorením parkovacieho miesta - neschválené.
- MUDr. Balážová Marta - Občianske združenie Život pre Moravecko - schválený finančný príspevok vo výške 150 €.
- Eva Pacovská – Súkromná základná umelecká škola, o uzatvorenie
zmluvy o nájme nebytových priestorov DKS - za nájom 25 € mesačne.
- Ľudovít Chládek a kol. - spolufinancovanie nákladov na vydanie
brožúry pod názvom „Ján Laktiš – duchom kňaz a telom športovec“
- schválené vo výške 100 €, ktoré budú vyplatené po dodaní 100 ks
uvedenej brožúry.
V bode č. 14.) Interpelácie poslancov
- starosta – Oboznámil prítomných o Audite verejného osvetlenia
vyhláseného z Nadačného fondu Slovenských elektrární v Nadácií
Pontis - ekologicky ohľaduplná modernizácia verejného osvetlenia
v obci Topoľčianky. Protokol je z 30.6.2014 a je vyhotovený na základe ZMLUVY O NEFINANČNOM DARE – vykonanie auditu verejného osvetlenia č. SE14nef_01 uzavretá v zmysle §51 Občianskeho
zákonníka. Obec by do budúcnosti chcela renovovať osvetlenie, aj
preto bol daný audit vykonaný. V minulosti sme dostali dotáciu
a menili sme osvetlenie za úspornejšie svietidlá.
- Miloš Šedík - oznámenie: Miloš Šedík výlučný vlastník nehnuteľností nachádzajúcich sa v katastrálnom území obce Topoľčianky
zapísanej na LV 2008C; oznamuje, že v mesiaci marec 2015 plánuje
so začatím prestavby nehnuteľností - polyfunkčné zariadenie Centrum zdravia.
- JUDr. Oravcová – parkovisko pre invalidov: či musí byť zvislé značenie – bude kaziť výhľad na pomník.
- nedala by sa konať poľovnícka zábava v parku?
- Ing. Adamičková – ako stojí oprava Zdravotného strediska
- Ing. Kazík – Dlhovskéko ulica: oprava cesty od firmy Ecom plus;
orientačný rozpočet celkom 35 500 € bez dane - pre obec 15 500 €
bez dane a 20 000 € Vodohosp. stavby.
Zo zápisnice z dvadsiateho siedmeho verejného zasadnutia
OZ v Topoľčiankach konaného 4. septembra 2014
V bode č. 1. a 2.) Otvorenie a voľba orgánov zasadnutia
V bode č. 3.) Schválenie zámeru zameniť majetok obce Topoľčianky
z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obce Návrh na schválenie zámeru
zámeny majetku a to nehnuteľného majetku pozemky a stavby
Čistiarne odpadových vôd a pozemky a budovu Základnej školy (ul.
Cintorínska) za nehnuteľný majetok, vo výlučnom vlastníctve Vinárskych závodov Topoľčianky, s.r.o., a to nehnuteľný majetok prístavba budovy základnej školy s. č. 1253 (ul. Litoměřická) - poslanci
schválili.
V bode č. 4.) Žiadosti občanov a organizácií
- Ing. Ivana Vaškovičová- uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových
priestorov v DKS za účelom relaxačného cvičenia – Jogy a to 1x
týždenne - schválené.
- Materská škola SNP 11 - o opravu strechy na budove MŠ, ktorá je
na viacerých miestach v nevyhovujúcom stave - odložené na došetrenie.
V bode č. 5.) Rôzne:
- JUDr. Peter Haspra, Ul. Partizánska o Usporiadanie vzájomných
pohľadávok a záväzkov
- jednostranné započítanie - výzva na splnenie zákonných povinností. Jednostranné započítanie tým pádom nie je možné.
- p. Petrovič - spoločnosť Vodohospodárske stavby a.s. má povinnosť v zmysle zmluvy zrealizovať spätné úpravy poškodených
plôch. Na Ul. Dlhovského bude realizovať opravu miestnej komunikácie v šírke 1,90 m. a preto dáva na zváženie OZ možnosť vybudovania asfaltového koberca na celej šírke ulice t.j. 3,2 m.
- p. Štefčík – chcel sa informovať kde a ako sa bude napájať na kanalizáciu Malý zámok Štátne lesy a rod. Adamičková.
Pochválil zamestnancov OcÚ za obnovu pomníka v centre obce .
- p. Matúš Šabík - na Ul. Hostianskej je autobusová zástavka, kde
chýba prístrešok .
- Ing. Roman Kazík – verejne sa p. Dr. Šebeňovi ospravedlnil, že
v poslednom čísle „Naše Topoľčianky“ neuviedol jeho tituly.
- JUDr. Jana Oravcová - koľko stálo prerobenie sociálneho zariadenia v MŠ SNP.

- autobusová zástavka chýba aj pri Agroku
- na Ulici Parkovej pri výjazde v smere k mostu pri Národnom žrebčíne nie je vidno na dopravnú značku.
Zo zápisnice z dvadsiateho ôsmeho verejného zasadnutia
OZ v Topoľčiankach konaného 23. septembra 2014
V bode č. 1. a 2.) Otvorenie a voľba orgánov zasadnutia
V bode č. 3.) Obecné zastupiteľstvo
a) PREROKOVALO: Návrh na schválenie prevodu majetku vo výlučnom vlastníctve Obce Topoľčianky
b) SCHVÁLILO: 3/5 väčšinou všetkých poslancov prevod majetku vo
výlučnom vlastníctve Obce Topoľčianky a to nehnuteľného majetku pozemky a stavbu ČOV a budova ZŠ Ul. Cintorínska za nehnuteľný majetok vo výlučnom vlastníctve Vinárskych závodov Topoľčianky, s.r.o., prístavba budovy základnej školy s. č. 1253.
V bode č. 4.) Ukončenie účelového určenia majetku v zmysle §7a ods.
2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov - poslanci schválili.
V bode č. 5.) Žiadosti občanov a organizácií
- Materská škola SNP 11 - o urýchlenú opravu strechy na budove
MŠ, ktorá je v nevyhovujúcom stave - schválené
- určenie finančných prostriedkov na realizáciu rekonštrukcie MŠ.
Obecné zastupiteľstvo zrušilo - časť uznesenia 289/2013/20 zo dňa
20.10.2013, v časti týkajúcej sa účelového viazania finančných prostriedkov v objeme 61 000 €
- TREBAN AT, s.r.o. - o prepracovanie zmluvy - neschválené
- Ing. Ján Mesko - o prenechanie nehnuteľnosti – štadióna, vrátane
k nemu prislúchajúcich nehnuteľností do dlhodobého prenájmu,
za účelom poskytovania verejnoprospešných služieb v oblasti športu a telesnej kultúry. Žiadosť odložená a doporučené do 14 dní iniciovať starostom obce stretnutie s poslancami OZ.
V bode č. 6.) Rôzne
- p. Rakovský - sa informoval o budúcnosti hornej škôlky
- p. Števčík - bolo treba napísať na odbor VÚC aj s popisom havarijného stavu MŠ
- pri ZŠ je kus nerovného chodníka, nedalo by sa to opraviť?
- na kontrolnom dni ohľadne kanalizácie ste riešili odtok zámku,
budovy a z poľovníckeho zámku?
- zhutňovať výkopy, vôbec nie sú dosypané, má sa spúšťať šampiňonáreň, zas tu bude zápach, problém parkovania na Ul. Machulinskej, žiarovky na osvetlení v centre obce, nefungujúci mliečny automat, dlažba pred hotelom, pochválil ako je spravený pomník,
komu do dnešného dňa patrí Tatran?
- Mgr. Klečka - osloviť dodávateľa stavby kanalizácie, nakoľko na Ul.
Hlavnej dochádza k nebezpečným dopravným situáciám.
- p. Grečnár - možnosť parkovania na Ulici Litoměřickej
- Ing. Adamičková - chcela by som sa poďakovať JUDr. Gräffovej, že
iniciovala úpravu okolo pomníka a taktiež OcÚ, že to zrealizoval
Zo zápisníc vybral R. Kazík
Plné znenia zápisníc sú k dispozícii na obecnom úrade.

OBEC TOPOĽČIANKY

vás srdečne pozýva na tradičnú

HODOVÚ DISCO – ZÁBAVU
V SOBOTU 22. NOVEMBRA 2014
do DKS Topoľčianky so začiatkom o 19.30 hod.
HRÁ: DJ MIREC, PARILLA SOUND
Príďte sa zabaviť, čaká vás príjemná zábava, chutné občerstvenie!

OBEC TOPOĽČIANKY
vás srdečne pozýva na

STRETNUTIE DETÍ
SO SVÄTÝM MIKULÁŠOM,

v nedeľu 7. decembra o 15:00 hodine
do centra obce.
V sviatočnom programe sa predstavia deti materských škôl a deti
I. stupňa Základnej školy Topoľčianky.
Pre deti bude tak ako každoročne napečené sladké pečivo
a navarený čaj. Zároveň si budete môcť zakúpiť mastené lokše,
chlebík s masťou a cibuľou, alebo sa zahriať vianočným punčom
a vareným vínkom. Ponuka bude obohatená o stánky súkromných
predajcov s rôznym tovarom.
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Matičný turnaj v nohejbale
Miestny odbor Matice slovenskej v Topoľčiankach 6. septembra 2014 v spolupráci s OcÚ Topoľčianky a ZŠ Topoľčianky usporiadal pre obyvateľov Topoľčianok v poradí 4. ročník Matičného turnaja v nohejbale. Po troch ročníkoch
sme prvýkrát vyskúšali herný systém, ktorý je síce časovo náročnejší, ale o to
spravodlivejší – zápasy každého s každým. Svoje sily si v nich zmeralo sedem
družstiev, ktoré tvrdo zabojovali o Putovný pohár MOMS Topoľčianky. Ten si nakoniec po troch ročníkoch našiel na rok nového majiteľa – tím Vychádzajúce
slnko, ktorý zlomil doterajšiu dominanciu Podkovy.
Konečné poradie:
1. Vychádzajúce slnko (Š. Nyulassy, S. Belan, J. Benč, I. Bielik)
2. Podkova (R. Polák, R. Šútor, M. Beňuš)
3. Blancos (J. Balčirák, J. Antal, P. Mesko)
4. Doner kebab (K. Poštulka, M. Opálený, R. Laktiš)
5. ZTS (Z. Mesko, P. Brieška, M. Mašír)
6. Roxy tím (M. Šútor, J. Ožvalda, P. Mihók)
7. Divé svine (J. Bielik, R. Šusták, L. Magušín)
Ako doplnkovú sme usporiadali súťaž „Matičná penalta“ pre deti v kopaní
lopty na bránku s takýmto poradím.
Kategória detí do 10 rokov:
1. Paľko Benček, 2. Anetka Belanová, 3. Maťo Cibira
Kategória detí 10 -15 rokov
1. Timo Mesko, 2. Gabika Balčiráková, 3. Miro Géci
Na záver by som sa chcel poďakovať Nitrianskemu samosprávnemu kraju
za finančný príspevok a firme SEPS pána Mareka Opáleného za sponzorský dar,
ktorými nám pomohli toto podujatie zrealizovať.
- Mgr. Štefan Klečka - predseda MOMS

Kalendár podujatí v Topoľčiankach v nasledujúcom období
Pozývame Vás ...
18.11.2014 Seniorklub, stretnutie seniorov, DKS
22.11.2014 Hodová disco-zábava, hrá: DJ MIREC, PARILLA SOUND, DKS
28.11.2014 Požehnanie Adventného venca, centrum obce
29.11.2014 Vianočné trhy a rozsvietenie vianočného stromčeka, nádvorie Zámku Topoľčianky
6.12.2014 Zimný Deň otvorených dverí v Národnom žrebčíne Topoľčianky a príchod Mikuláša
7.12.2014 Stretnutie detí so sv. Mikulášom a program detí MŠ a ZŠ,
centrum obce o 15:00 hod.
16.12.2014 Seniorklub, predvianočné posedenie seniorov, DKS
19.12.2014 Vianočná akadémia detí ZŠ Topoľčianky, DKS
30.12.2014 Farský ples, hrá DJ ROBO ONDREJKA, DKS
31.12.2014 Novoročná vatra samostatnosti a Silvestrovský ohňostroj,
centrum obce
4. 1.2015 Novoročný šachový turnaj, XXII. ročník, DKS
10.1.2015 Vyhodnotenie poľovného roka 2014 s posedením pri hudbe, usporiadateľ Poľovnícke združenie Breziny, DKS
16.1.2015 Ochutnávka mladých vín, DKS
17.1.2015 Krojová zábava, hrá hudobná skupina RYTMIX, Čaradice, DKS
24.1.2015 Záhradkársko-vinohradnícke posedenie, usporiadateľ ZO
SZZ, DKS
29. 1.2015 Detský karneval a súťaže pre deti ZŠ Topoľčianky, DKS
31. 1.2015 Rodičovská zábava, hrá DJ KUKO, DKS
7. 2.2015 Fašiangová zabíjačka, ochutnávka zabíjačkových špecialít
a kult. program, centrum obce
7. 2.2015 Fašiangový sprievod obcou s FSk Topoľnica a DH Podhrušovan
14. 2.2015 Fašiangová zábava, hrá DJ ROBO ONDREJKA, DKS

Prehľad počasia za jún – september 2014
Priemerná teplota vzduchu v °C

Vodné zrážky litrov/m²

Jún
19,5 °C
57,4 mm
Júl
22,6 °C
81,0 mm
August
19,3 °C
118,9 mm
September
16,7 °C
81,3 mm
Priemerné teploty vzduchu mesiacov júl a september boli mierne
zvýšené v porovnaní s dlhodobejším priemerom. Vodné zrážky mesiacov júl, august a september boli vyššie oproti viacročnému sledovaniu počasia o 112 mm. Hlavne august patrí skôr k suchším mesiacom. Za ostatných 29 rokov napršalo v auguste viac ako 100 mm len
päťkrát.
– M. Šabík –

Nahliadli sme do matriky
jún – október 2014

Narodili sa:
Ema Lintnerová, rodičia Erika Labajová a Mojmír Lintner, Hlavná 93
Liliana Švecová, rodičia Alžbeta Švecová a Pavel Švec, Lipová 1
Leo Štreit, rodičia Ing. Eva Štreitová a Ing. Matúš Štreit, Hlavná 289
Nela Lerche, rodičia Ing. Veronika Lerche a Marek Lerche, Dlhovského 126
Alžbeta Minárová, rodičia Mgr. Ľudmila Minárová a Ing. Marek Minár, Partizánska 4
Ľuboš Valach, rodičia Pavla Valachová a Ľuboš Valach, Hrádza 4
Juraj Koryťák, rodičia Zdenka Koryťáková a Jaromír Koryťák, Lipová 110
Michaela Pavlovic, rodičia Miroslava Pavlovic a Ivica Pavlovic, Vígľašská 2B
Tomáš Stano, rodičia Ing. Jana Stanová a Ing. Marián Stano, Partizánska 23
Ján Zaťko, rodičia Ing. Monika Zaťková a Ing. Ján Zaťko, Holešovská 16
Sobáš uzatvorili:
Radoslav Solár a Stanislava Šútorová, 6.6.2014 v Čiernych Kľačanoch
Peter Valkovič a Gabriela Absolonová, 20.6.2014 v Topoľčiankach
Marek Gubo a Monika Kakulová, 21.6.2014 v Topoľčiankach
Branislav Mesko a Katarína Solčianska, 21.6.2014 v Tesárskych Mlyňanoch
Peter Kováč a Dominika Šabíková, 21.6.2014 v Machulinciach
Juraj Šabo a Dominika Blahutová, 18.7.2014 v Gabčíkove
Tomáš Bič a Martina Chrenová, 26.7.2014 v Topoľčiankach
Mgr. Anton Valkovič a Mgr. Darina Gašparíková, 26.7.2014 v Topoľčiankach
Stanislav Meliš a Jana Bačíková, 2.8.2014 v Bratislave - Starom Meste
Radoslav Mihók a Petra Pribusová, 23.8.2014 v Topoľčiankach
Milan Pavlička a Denisa Čoknayová, 13.9.2014 v Topoľčiankach
Ing. Martin Bödör a Ing. Kristína Pacalajová, 26.9.2014 v Zlatých Moravciach
Ing. Štefan Bíro a Lenka Paulovová, 27.9.2014 v Leviciach
Štefan Hosťovecký a Katarína Urbančíková, 27.9.2014 v Košiciach
Ing. Peter Drienovský a Mgr. Monika Píšová, 4.10.2014 v Topoľčiankach
Jaroslav Bielik a Mgr. Viera Kurucová, 11.10.2014 v Topoľčiankach
Sobáš nahlásený z osobitnej matriky:
Jakub Houžvička a Anna Málišová, 3.7.2014 v Prahe, Česká republika
Dipl. Ing. Hans Peter Possler a Miroslava Páleníková, 1.8.2014 v Krems an der
Donau, Rakúska republika
Opustili nás:
Veronika Švecová, Mlynská 65, zomr. 3.7.2014 vo veku 66 rokov
Peter Határ, Litoměřická 73, zomr. 8.7.2014 vo veku 60 rokov
Alojzia Kmeťová, Moravecká 12, zomr. 17.8.2014 vo veku 91 rokov
Fedor Ondruš, Športová 8, zomr. 29.8.2014 vo veku 91 rokov
Terézia Kuklišová, Cintorínska 28, zomr. 5.9.2014 vo veku 87 rokov
Františka Králiková, Vígľašská 15, zomr. 11.9.2014 vo veku 84 rokov
Pavel Richter, Litoměřická 41, zomr. 14.9.2014 vo veku 74 rokov
Oľga Svitková, Litoměřická 57, zomr. 17.9.2014 vo veku 87 rokov
Barbora Borčinová, Hlavná 204, zomr. 23.9.2014 vo veku 81 rokov
Anna Luptovská, Hostianska 12, zomr. 24.9.2014 vo veku 90 rokov
Ing. Ivan Dzian, SNP 20, zomr. 12.10.2014 vo veku 52 rokov
Paulína Šabová, Lipová 78, zomr. 15.10.2014 vo veku 82 rokov
Pavol Čerenka, Holešovská 34, zomr. 16.10.2014 vo veku 74 rokov
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