
 

 Uznesenia zo 4 . zasadnutia OZ v Golianove 

konaného dňa 27.2.2015 
 

 
Uznesenie č. 21 /2015 

 
Obecné zastupiteľstvo v Golianove : 
Berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu 2014. 
 

Uznesenie č.  22/2015 

 
Obecné zastupiteľstvo v Golianove : 
Schvaľuje Rozpočet obce Golianovo na rok 2015. 
Za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0  

 
Uznesenie č. 23 /2015 

 
Obecné zastupiteľstvo v Golianove : 
Schvaľuje VZN Obce Golianovo č. 2/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na  
žiaka a dieťa materskej školy  školských zariadení so sídlom na území Obce Golianovo. 
Za: 6   proti: 0  zdržal sa: 0 
 

Uznesenie č. 24/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo v Golianove: 
Schvaľuje podpísanie zmluvy o obstaraní veci - modernizácia verejného osvetlenia so 
spoločnosťou AE group consulting company. 
Za:  6               proti: 0                      zdržal sa: 0   
 

Uznesenie č. 25/2015 

 
Obecné zastupiteľstvo v Golianove : 
Schvaľuje Zámer vypracovania PHSR obce 2014 - 2022 
Za: 6   proti: 0  zdržal sa: 0 
 

Uznesenie č. 26/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo v Golianove: 
1. Schvaľuje v súlade s § 9 ods.2 písm a) zák.č. 138/1991 Zb.z. spôsob prevodu  
novovytvorenej parcely registra „C“ číslo 364/7 o výmere 18 m2 – ostatné plochy   
odčlenenej Geometrickým plánom č. 121/2015 od parcely  vedenej na Okresnom úrade Nitra 
– katastrálny odbor v liste vlastníctva č. 1475,  parcela registra „C“  parcelné číslo 364/2 
o výmere 1077 m2 –vodná plocha  v k.ú. Golianovo,  a to priamym predajom z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa. 
 
2. Schvaľuje v súlade s § 9ods.2 písm. e) zák.č. 138/1991 Zb.   konkrétny prevod parcely 
registra „C“  parcelné číslo 364/7 o výmere 18m2 – ostatné plochy , kupujúcemu: 
Západoslovenská distribučná,  a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, za kúpnu cenu   
4 €/m2, celková kúpna cena  72,00 €. 



 
3. Schvaľuje prevod ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zák. č. 
138/1991 Zb., z dôvodu, že na predávanej nehnuteľnosti bude vybudovaná nová trafostanica, 
ktorá bude slúžiť pre ďalšie rozšírenie infraštruktúry obce v lokalite časť Konopnice. O tejto 
skutočnosti rozhodla 3/5-inová väčšina všetkých poslancov. Počet poslancov 6,  tento prevod 
schválilo 6 poslancov. 
 Za: 6  proti: 0   zdržal sa: 0 

 

Uznesenie č. 27/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo v Golianove 
Schvaľuje uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien so spoločnosťou 
Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO 36 361 518, 
z dôvodu výstavby elektroenergetických zariadení v rámci inžinierskej stavby „Golianovo - 
34 RD - VNK, TS, DT, NNK, NNV“ na pozemkoch v katastrálnom území Golianovo, 
zapísaných na liste vlastníctva č. 1475 vo vlastníctve obce Golianovo, a to: 
 

Parc. číslo Register KN LV č. Výmera v m2 Druh pozemku 

442/2 C 1475 53 Záhrady 
364/1 C 1475 3 179 Vodné plochy 

364/2 C 1475 1 077 Vodné plochy 
432/2 E 1475 935 Ostatné plochy 
432/1 E 1475 420 Ostatné plochy 

584/1 E 1475 3 222 Zastavané plochy a nádvoria  
370 E 1475 399 Zastavané plochy a nádvoria  

372/1 E 1475 11 657 Zastavané plochy a nádvoria  
 
Vecné bremená zriadené na základe zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien 
budú zriadené na dobu neurčitú bezodplatne. 
Za: 6  proti: 0  zdržal sa: 0 
 

Uznesenie č. 28/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo v Golianove: 
Berie na vedomie vyhlásenie výberového konania na miesto hlavného kontrolóra Obce 
Golianovo z dôvodu ukončenia funkčného obdobia. 
 

Uznesenie č. 29/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo v Golianove: 
Berie na vedomie žiadosť občanov o úpravu autobusového spoja. 
 

Uznesenie č. 30/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo v Golianove: 
Berie na vedomie vyhlásenie vzájomnej spolupráce obce Balassagyarmat a obce Golianovo. 
 

 

 



Uznesenie č. 31/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo v Golianove: 
Schvaľuje  zmenu č.2 v povolení banskej činnosti pre firmu Engas s.r.o., Nábrežie Mládeže, 
Nitra s podmienkou prev. GoPark Golianovo. 
Za:  6                proti:  0           zdržal sa: 0 
 

Uznesenie č. 32/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo v Golianove: 
Berie na vedomie žiadosť o zmenu v územnom pláne obce o vybudovanie miestnej 
komunikácie  na pozemkoch Antalová, Balla, Szökeová. Očakáva dohodu dotknutých 
vlastníkov pozemkov o bezplatný prevod  pozemkov pre miestne komunikácie pre obec. 
 

Uznesenie č. 33/2015 

 

Obecné zastupiteľstvo v Golianove: 
Berie na vedomie čerpanie a vyúčtovanie dotácií OFK za rok 2014. 
 
 
 
 
V Golianove, dňa 27.2.2015          

Mgr. Ľuboš Kolárik 
            starosta obce 
 
 


