OBEC

TOPOĽČIANKY

Z á p i s n i c a č. 15/2021
z pätnásteho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Topoľčiankach konaného dňa
17. februára 2021 v priestoroch DKS Topoľčianky

Č. p.: 258/2021
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Prítomní : Podľa prezenčnej listiny
Program:

POZVÁNKA
V súlade s §12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a §5 Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Topoľčiankach
zvolávam
15. zasadnutie

Obecného

17.februára 2021 (streda)

zastupiteľstva

v

Topoľčiankach, ktoré sa uskutoční dňa

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) Prerokovanie žiadosti o odpustenie nájmu – predkladá

Juraj Mesko – starosta obce

5) Riešenie situácie TATRAN ŠPORT s.r.o. – dôsledok opatrení COVID -19 – predkladá
Juraj Mesko – starosta obce
6) Záver

Juraj Mesko v. r.
starosta obce

2

K bodu č. 1.)
Starosta obce privítal na zasadnutí OZ poslancov, p. hlavnú kontrolórku a p. Chrena.
Poslanci sú prítomní v počte 6, p. Švec , p. Partl a p. Orolín sú PN,
uznášaniaschopné.
Program bol vyvesený na tabuli oznamov pri OcÚ a taktiež na webovej stránke obce.
Zasadnutie sa nahráva na diktafón.

OZ je

Uznesenie č. 269/2021/15
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach
a) Prerokovalo: Návrh Programu OZ
b) Schvaľuje: Program OZ č. 15 bez pripomienok
Hlasovanie:
Za: 6 (Orlík, Siklienka, Minár, Chrapková, Gräffová, Hrdlovič)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 2.)
Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa
Juraj Mesko
Uznesenie č. 270/2021/15
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach
a) Prerokovalo: Návrh na členov návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
b) Schvaľuje: Členov komisie a overovateľov zápisnice nasledovne:
1. Návrhová komisia :

- predseda: JUDr. Ružena Gräffová
- členovia: Mgr. Eva Chrapková, Peter Minár
2. Overovatelia zápisnice : - Ing. Hrdlovič, Ing. Siklienka PhD.
c) Určuje: za zapisovateľa zápisnice - Janu Minárovú
Hlasovanie:
Za: 6 (Orlík, Siklienka, Minár, Chrapková, Gräffová, Hrdlovič)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
K bodu č. 3.)
Rôzne

3

Prednosta Ocú – Na poslednom OZ sme prijali Uznesenie, v ktorom sme schválili výstavbu
verejne prístupnej stanice pre elektromobily, nakoľko je potrebné v Uznesení urobiť
administratívne úpravy, je potrebné toto Uznesenie zrušiť a prijať nové s doplnenými
požadovanými údajmi

Uznesenie č. 271/2021/15
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach
a) Prerokovalo: Návrh prednostu OcÚ Mgr. Antona Segíňa
b) Schvaľuje: Zrušenie uznesenia . 255/2020/14 zo dňa 15.12.2020
c) Schvaľuje: „Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu budovania verejne
prístupných elektrických nabíjacích staníc“ , kód výzvy:11378/2020-4210-52028, typ
nabíjacej stanice pre elektromobily AC 2 x 22 kW. Suma požadovanej dotácie činí 5000,- eur
a vlastné zdroje obce budú v čiastke 300,- eur. Na uvedený účel budú vyhradené dve
parkovacie miesta pred budovou OcÚ, ul. Hlavná 114, 951 93 Topoľčianky, na parcele č. CKN 258/1 v k. ú Topoľčianky zapísaná na liste vlastníctva č. 1552.
Uznesenie č. 271/2021/15 bude zverejnené na webovom sídle obce Topoľčianky :
https://www.topolcianky.sk/

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

Prednosta OcÚ – Od 23. a 24. januára 2021 sa v našej obci každý víkend koná testovanie
občanov na ochorenie COVID 19, prvý víkend sa testovalo v sobotu aj v nedeľu, ale bolo to
zbytočné, ďalšie víkendy sa testuje len v sobotu. Všetky informácie ohľadom testovania ako
aj výsledky sú zverejňované na stránke obce. Doposiaľ bolo otestovaných 3741 občanov,
z toho pozitívnych bolo 14. Náklady na testovanie doposiaľ boli cca 12 400 €, preplatili nám
zatiaľ len náklady za prvý testovací víkend. T. j. 23. a 24. januára 2021 vo výške 5050 €.

K bodu č. 4.)
Prerokovanie žiadosti o odpustenie nájmu
Juraj Mesko
MUDr. Belica – žiadosť o odpustenie nájmu na mesiace február a marec 2021 z dôvodu
veľmi zlej epidemiologickej situácie, nakoľko zubná ambulancia pracuje v núdzovom režime,
to znamená len tri hodiny denne
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Starosta – MUDr. Belica je platený na rozdiel od všeobecných lekárov len za vykonané
úkony, berie len bolestivé prípady hneď ráno a potom už neordinuje.
Ing. Hrdlovič – Ešte nevieme aká situácia bude v marci
p. Minár – Výška nájmu je 169,70 €/ mesiac, nemyslím si, že je to vysoký nájom

Uznesenie č. 272/2021/15
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach
a) Prerokovalo: Návrh starostu obce na odpustenie nájmu pre: MUDr. Ivan Belica
b) Schvaľuje: Návrh starostu obce na odpustenie nájmu pre: MUDr. Ivan Belica,
Kalinčiakova 6, 953 01 Zlaté Moravce, miesto podnikania Parková 12, 951 93
Topoľčianky, IČO: 34037357 vo výške 169,17 Eur / mesiac za obdobie február
a marec 2021 z dôvodu opatrení COVID 19

Hlasovanie:
Za: 5 (Orlík, Siklienka, Chrapková, Gräffová, Hrdlovič)
Proti: 1 - Minár
Zdržal sa: 0

Žaneta Beňovičová – žiadosť o odklad platenia nájmu – Zákazkové krajčírstvo a oprava
odevov, ul. Hlavná č. 27. Odklad poplatku žiadam za mesiac február a marec 2021, nakoľko
v decembri sa vykonávali stavebné práce k novému zdravotnému stredisku a kvôli
bezpečnosti bola prevádzka zatvorená a v januári bola prevádzka zatvorená z dôvodu
zhoršenia pandemickej situácie
Starosta – Je pravda, že počas terénnych úprav bola prevádzka zatvorená
p. Minár – Táto prevádzka musela byť zatvorená, nakoľko do krajčírstva nemôžu chodiť
zákazníci skúšať odevy
Uznesenie č. 273/2021/15
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach
a) Prerokovalo: Návrh starostu obce na odpustenie nájmu pre Žaneta Beňovičová
b) Schvaľuje: Návrh starostu obce na odpustenie nájmu pre: Žaneta Beňovičová,
Holešovská 996/22, 951 93 Topoľčianky, IČO: 40332349, miesto podnikania
Hlavná 27, 951 93 Topoľčianky, vo výške 53,20 Eur / mesiac za obdobie február
a marec 2021 z dôvodu opatrení COVID 19.
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Hlasovanie:
Za: 6 (Orlík, Siklienka, Minár, Chrapková, Gräffová, Hrdlovič)
Proti: 0
Zdržal sa: 0

K bodu č. 5.)
Riešenie situácie TATRAN ŠPORT s.r.o. – dôsledok opatrení COVID 19
Juraj Mesko
Keďže sú pozastavené všetky oslavy, posedenia, športové podujatia, espresso je taktiež mimo
prevádzky, Tatran funguje len prevádzkovaním kuchyne, denne sa varí cca 100 obedov,
zvládajú to dve kuchárky a rozvoz obedov robí p. Chren, obedy rozváža dôchodcom v obci aj
do okolitých firiem, som rád, že to všetko za tejto situácie zvláda, napriek tomu tržby za tieto
obedy nepokryjú všetky mzdové náklady aj náklady na prevádzku, preto žiadajú o dotáciu
20 000 €.
Prednosta OcÚ – S Ing. Kazíkovou a starostom smer hľadali v rozpočte finančné
prostriedky, kde došlo k úspore a bol by možný presun financií, presun financií je možný len
tak, ako to schváli OZ.
Úspory sme našli v kapitolách:
- Energie, verejná údržba, aktivačná činnosť (z dôvodu pandémie nie sú žiadne projekty
a do júna určite ani nebudú) a mzdy. Na Tatrane je pracovník, ktorý je zamestnancom
obce, možno budeme musieť toto pracovné miesto zrušiť, dosiahol dôchodkový vek.
Ďalej by sa mohol dohodnúť s p. Chrenom, že by na Tatrane zostal pracovať na
dohodu.
Z organizačných dôvodov môžeme toto pracovné miesto zrušiť.
p. Chren – Kuchyňa začala po Vianociach variť 11. januára, od tohto dátumu do konca
mesiaca bola tržba na obedoch 4746 €, v mesiaci február by sme sa mali dostať na sumu 9000
€. Musel som prepustiť dve pracovníčky a jednu brigádničku, pracujeme každý deň traja –
hlavná kuchárka, pomocná kuchárka a ja, takto fungujeme už od leta.
Mzdové náklady na troch zamestnancov za posledný mesiac sú 1876 € a k tomu 1335 €
odvody, takže traja zamestnanci = 3211 € / mesiac. K tomu náklady za plyn, elektriku a vodu.
Mesačné platby sú: plyn 417 €/mesiac, elektrina 450 €/mesiac, voda 140 €/mesiac, platba za
telefóny 130 €/mesiac (prechádzame do O2, ponúkli nám nižšiu sumu o 40 €).
Keďže neboli dobre nastavené platby za plyn, nakoľko kuchyňa sa dobre rozbehla, vznikol
nám na plyne nedoplatok 5000 €, od marca bude mesačná platba 814 €. Na vzniknutý
nedoplatok som požiadal splátkový kalendár, vyšli mi v ústrety a mám splátkový kalendár na
6 mesiacov.
Zdedil som dlh 13 000 €, ten zatiaľ nemám ako vyrovnať, verím, že kuchyňa to dokáže
utiahnúť, ale tento dlh z minulosti neviem splatiť. Obedy mi platia aj stravnými lístkami, tými
energie nezaplatím, nakupujem za ne suroviny na varenie.
Mám tu k nahliadnutiu pokladničnú knihu.
Starosta – Ja podporujem poskytnutie tejto dotácie
Mgr. Orlík – Na aký účel sa použije dotácia?
p. Chren - Na mzdy a energie
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Uznesenie č. 274/2021/15
Obecné zastupiteľstvo v Topoľčiankach
a) Prerokovalo: Návrh starostu obce na riešenie situácie TATRAN ŠPORT s.r.o.
b) Schvaľuje: Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce podľa § 7 ods. 2 zákona NR SR č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o doplnení
niektorých zákonov z rozpočtu obce pre rok 2021, pre TATRAN ŠPORT, s.r.o.,
Športová 17, 951 93 Topoľčianky, IČO: 51679191, vo výške 20 000 €. Dotácia sa
použije na úhradu nákladov na energie a mzdy v roku 2021.
Presun v rámci rozpočtu pre rok 2021 bude s nasledovných kapitol:
text
verejná
správa:energie
cestná doprava
Aktivačná
činnosť
verejná
správa:mzdy

rozpočtová
klasifikácia
01.1.1
632001
04.5.1
637004
04.1.2
610,620
01.1.1
610,620

skutočnosť
2020

rozpočet
2021

návrh znížiť
rozpočet 2021

dotácia pre
Tatran

25 930,51

32 000,00

27 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

2 000,00

3 000,00

69,18

8 898,00

1 898,00

7 000,00

-5 000,00

5 000,00

25 898,00

20 000,00

45 898,00

K bodu č. 6.)
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. Jaroslav Hrdlovič

––––––––––––––––––––––––––––

Ing. Radimír Siklienka PhD.

––––––––––––––––––––––––––––
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