
Zápisnica z 2. zasadnutia OZ v Golianove  

konaného dňa 08.12.2022 

 
Dátum konania: 08.12.2022 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program:                                1/ Otvorenie 

    2/ Procedurálne veci 

    3/ Kontrola uznesení 

    4/ Plán kontrol hlavnej kontrolórky obce na rok 2023 

    5/ Stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtu obce na rok 2023 

  6/ Schválenie rozpočtu na rok 2023 

    7/ Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Golianovo   

                                                   č. 1/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za  

    komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

    8/ Schválenie Všeobecne záväzné nariadenie Obce Golianovo  

    č.2/2023 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na  

    žiaka a dieťa materskej školy školských zariadení so sídlom   

    na území Obce Golianovo 

    9/ Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Golianovo  

     č.3/2023 o miestnom poplatku za rozvoj 

    10/ Schválenie zásad odmeňovania poslancov 

                                               11/ Schválenie kompetencie starostu obce k úprave rozpočtu 

    12/ Zvýšenie príspevku na obedy pre dôchodcov   

    13/ Sadzby nájomného za kultúrny dom 

    14/ Schválenie odpredaja obecného majetku – p. Jakabová,  

      p. Filo  

15/ Schválenie odpredaja obecného majetku – p. Stražancová 

16/ Sťažnosť p. Bartkovej 

17/ Projekt Zvýšenie kapacít MŠ a ZŠ – dotácia  

18/ Návrh na uznesenie 

19/ Záver 

  

1/ Otvorenie 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Golianove otvoril a viedol Mgr.Ľuboš Kolárik, ktorý privítal 

všetkých zúčastnených poslancov a hostí. 

Prítomní poslanci: Mgr. Michal Áč, Mgr. Lýdia Pilková, Mgr. Ľubor Ferenczy, Mgr. Dávid 

Pavelka, Ing. Pavol Franek, Ondrej Grman, Patrik Kolárik, Juraj Boháč 

Ospravedlnení poslanci: Andrea Ballová 

Hlavná kontrolórka: Ing. Gabriela Baková 

 

2/ Procedurálne veci 

2a/ Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Mgr. Lýdia Pilková   a   Patrik Kolárik 

Za zapisovateľku a osobu zodpovednú za vypracovanie zápisnice zo zasadnutia  bola určená Mgr. 

Lucia Homová 

Overovatelia zápisnice a zapisovateľka boli poslancami jednohlasne schválení.  

 

Hlasovanie: Za: 8    Proti: 0    Zdržal sa : 0 



2b/ Do návrhovej komisie boli navrhnutí: predseda: Mgr. Dávid Pavelka 

             členovia : Mgr. Ľubor Ferenczy    a   Juraj Boháč 

Návrhová komisia bola v tomto zložení jednohlasne schválená. 

 

Hlasovanie: Za: 8    Proti: 0    Zdržal sa : 0 

 
Predseda návrhovej komisie potvrdil, že OZ je uznášaniaschopné. Starosta obce predniesol program 

rokovania, ktorý bol doplnený o nasledovné body: 

   

a) Informácia o rokovaní so spoločnosťou Energie Direct  

b) Žiadosti o dotácie z rozpočtu obce miestnym organizáciám 

c) Informácia o rozhodnutí ministra ŽP SR o poskytnutí podpory formou úveru 

 

Starosta obce navrhol presunúť prerokovanie bodu 17/ Projekt Zvýšenie kapacít MŠ a ZŠ – dotácia 

ešte pred bodom 6/ Schválenie rozpočtu na rok 2023. Dôvod: V prípade schválenia odstúpenia od 

Zmluvy, bude mať vrátenie dotácie vplyv na rozpočet, ktorý poslanci OZ schvaľujú. 

 

Poslanci predložený doplnený a pozmenený program zasadnutia OZ schválili a rokovanie bude 

prebiehať podľa schválených bodov programu.  

 

Hlasovanie: Za: 8                                            Proti:  0                               Zdržal sa: 0   

 

3/ Kontrola plnenia uznesení 

Kontrola plnenia uznesení z 2. zasadnutia OZ v Golianove konaného dňa 08.12.2022.  

Starosta obce oboznámil poslancov s plnením uznesení z predchádzajúceho 1.zasadnutia obecného 

zastupiteľstva, ktoré sa konalo 10.11.2022  

Z celkového počtu 12 prijatých uznesení na zasadnutí OZ bolo: 

s výrokom: „schvaľuje, odporúča, poveruje, konštatuje, určuje, berie na vedomie“, prípadne ich  

        kombináciou – 11 uznesení  

s výrokom: „ukladá“ –  1 uznesenie  (uvedené v zápisnici zo dňa 10.11.2022) 

 

Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie kontrolu plnenia uznesení z OZ konaného 10.11.2022 

a skonštatovalo, že úloha dohodnúť a zorganizovať stretnutie bola splnená. Prílohou zápisnice je 

prezenčná listina z pracovného stretnutia so spoločnosťou Energie Direct konaného dňa 05.12.2022. 

 

4/ Plán kontrol hlavnej kontrolórky obce na rok 2023 

Hlavná kontrolórka obce Golianovo predniesla Plán kontrolnej činnosti na 1.polrok 2023, ktorý je 

prílohou zápisnice. Podrobne v ňom opísala oblasti, na ktoré sa chce pri svojej kontrole zamerať.  

OZ schválilo plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky.  

 

Hlasovanie: Za: 8                                            Proti:  0                               Zdržal sa: 0   

 

5/ Stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtu obce na rok 2023 

Hlavná kontrolórka obce Ing. Gabriela Baková predniesla svoje odborné stanovisko k návrhu 

rozpočtu obce Golianovo na roky 2023-2025. Skonštatovala, že návrh bol spracovaný na základe 

posúdenia návrhu viacročného rozpočtu na roky 2023-2025, ďalej posudzovala zákonnosť aj 

metodickú správnosť jeho zostavenia a predloženia na schválenie.   



OZ berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Golianovo 

na roky 2023-2025. 

 

6/ Projekt Zvýšenie kapacít MŠ a ZŠ – dotácia  

V máji minulého roka (2022) obec Golianovo prijala Rozhodnutie o schválení žiadosti 

o poskytnutie NFP z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci 

orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len IROP). Starosta obce informoval 

poslancov OZ o tom, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) vyhlásilo 

výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy 

a odolnosti pre oblasť zvýšenia kapacít základných škôl aj materských škôl. Výzva cez Plán obnovy 

poskytuje maximálnu výšku finančných prostriedkov na jednu novovytvorenú kapacitu  17 388,00 

EUR (MŠ). Z toho vyplýva, že v prípade financovania z Plánu obnovy by bola výška 

spolufinancovania približne o polovicu nižšia v porovnaní so spolufinancovaním cez IROP. Starosta 

apeloval na poslancov, že je potrebné sa rozhodnúť, či sa financovanie prestavby MŠ bude riešiť 

cez IROP alebo sa odstúpi od Zmluvy o NFP a o dotáciu požiadame cez Plán obnovy 

s výhodnejším spolufinancovaním.  

Po diskusii a prerokovaní sa poslanci OZ rozhodli schváliť odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí 

NFP č.IROP-Z-302021BKU1-221-67 z dôvodu, že obec Golianovo ako Prijímateľ nie je schopná 

realizovať Projekt tak, ako sa zaviazala v Zmluve o poskytnutí NFP a nie je schopná dosiahnuť cieľ 

Projektu. 

 

Hlasovanie: Za: 8    Proti: 0    Zdržal sa : 0 

 

7/ Schválenie rozpočtu na rok 2023 

Obecné zastupiteľstvo schválilo  rozpočet obce Golianovo na rok 2023 a orientačný rozpočet pre 

roky 2023 a 2024 vzalo na vedomie. Prerokované boli všetky položky rozpočtu, ktorý je prílohou 

zápisnice.  

 

Hlasovanie: Za: 8                                            Proti:  0                               Zdržal sa: 0   

 

8/ Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Golianovo č. 1/2023 o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady (KO) a drobné stavebné odpady (DSO) 

Starosta obce predniesol návrh znenia VZN Obce Golianovo číslo 1/2023 o miestnych daniach a 

miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Tento návrh poslanci obdržali 

aj v materiáloch pred Obecným zastupiteľstvom. Zmeny v návrhu sa týkali aj sadzby poplatku za 

TKO, nakoľko obci vznikli vyššie výdavky za odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu, stavebného 

odpadu a veľkoobjemného odpadu ako boli prijaté úhrady od občanov za komunálne odpady. 

Poslanci OZ po prerokovaní poplatkov a vývozov, skonštatovali, že zberný dvor s kontajnermi pre 

veľkoobjemový odpad bude občanom sprístupnený iba 4 krát do roka, a to v termínoch 12.04.2023, 

14.06.2023 , 16.08.2023  a 18.10.2023. Taktiež bol prerokovaný aj zber BIO odpadu a sprístupnenie 

zberného dvora počas zimných mesiacov, kedy sú povolené výruby a opilovanie stromov(od 

01.10.20xx – 28.02.20xx). Zberný dvor pre likvidáciu bio odpadu bude otvorený dva krát mesačne, 

a to v stredu v období od 15.11.2023 – 28.02.2023. 

Ďalšia zmena, ktorá bola prerokovaná na Obecnom zastupiteľstve sú nádoby na komunálny 

a separovaný odpad, ktoré boli pri zaobstaraní hradené obcou a následne odovzdané občanom.  Od 

januára 2023 si každý občan bude musieť nádoby na odpad zabezpečiť vo vlastnej réžii. Obec vie 



tieto nádoby objednať u dodávateľa a občania si ich môžu prísť na obecný úrad uhradiť 

a vyzdvihnúť.  

Navrhnuté zmeny vo VZN č.1/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO: 

 Výška sadzby poplatku (VZN IX.časť, §25 bod 1a)) sa preto mení z výšky 30,- € osoba/rok 

na 35,- € osoba/rok pre fyzickú osobu  

 a sadzba poplatku (VZN IX.časť, §25 bod 1b)) pre právnickú osobu z výšky 0,025 € na 

0,030 €/ liter nádoby, 

 poplatok pre drobné stavebné odpady bez obsahu škodlivín (VZN IX.časť, §25 bod 1c))sa 

zvyšuje z 0,015€/kg na 0,020€/kg 

V návrhu bolo aj zvýšenie sadzby dane z pozemkov, stavieb a bytov.  

 Tieto sadzby sa zvýšili o 15% (VZN II.časť, §4 bod1, §5 bod1,§6 bod1), 

 daň za psa chovaného vo viacbytovom dome na území celej obce (VZN III.časť,§8 bod 1a)) 

sa zvýši z 10,00 €  na 15 ,00 €,  

 daň za psa, ktorý má známku „nebezpečný pes“ (VZN III.časť, §8 bod 1c)) sa sadzba zvýši 

z 15,00 €  na 20,00 €.  

Obec Golianovo zvyšuje sadzbu dane za jeden predajný automat a kalendárny rok, ak ponuka 

neobsahuje alkohol a tabakové výrobky  zo 70,00 € na 100,00 € (VZN VI.časť, §16 bod1).  

Znížený poplatok držiteľom Jánskeho plakety za zmení zo 100% zľavy na 50%-nú (VZN IX. Časť, 

§28 bod 1c)). 

 

Poslanci OZ schválili VZN Obce Golianovo č. 2/2022.  Poslanci Obecného zastupiteľstva 

prerokovali tento návrh VZN a schválili ho aj s navrhnutými zmenami. 

 

Hlasovanie: Za: 7                                            Proti:  0                               Zdržal sa: 1   

                                                                                                                                                                 (O.Grman) 

 

9/ Schválenie Všeobecne záväzné nariadenie Obce Golianovo č.2/2023 o určení výšky dotácie 

na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa materskej školy školských zariadení so sídlom na 

území Obce Golianovo 

Poslanci OZ schválili VZN Obce Golianovo č. 2/2023 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy 

na žiaka a dieťa materskej školy školských zariadení so sídlom na území Obce Golianovo. VZN 

Obce Golianovo je prílohou zápisnice a zverejnené na webovom sídle obce. 

 

Hlasovanie: Za: 8                                            Proti:  0                               Zdržal sa: 0   

 

10/ Schválenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Golianovo  č.3/2023 o miestnom 

poplatku za rozvoj 

Zákon č.447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

podľa ktorého môže obec vyrubovať miestny poplatok za rozvoj nadobudol účinnosť 01.11.2016. 

Pán starosta predniesol návrh o miestnom poplatku za rozvoj, kde sa sadzby poplatku ustanovujú za 

každý aj začatý m
2 

podlahovej plochy nadzemnej časti stavby na celom území obce Golianovo 

v členení podľa druhu stavby. Lehota na pripomienkovanie návrhu VZN č.3/2023 o miestnom 

poplatku za rozvoj v obci Golianovo bola od 23.11.2022 do 08.12.2022. 

Výnos z poplatku obec využije na rozvoj v obci ako sú napr. komunikácie, verejné osvetlenie, 

zdravotnícke, školské zariadenia a iná infraštruktúra slúžiaca obyvateľom obce. 

 



Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu schválilo návrh VZN č.3/2023 o miestnom poplatku 

za rozvoj v obci Golianovo. VZN je prílohou tejto zápisnice. 

Hlasovanie: Za: 6                                            Proti:  0                               Zdržal sa: 2 

                                                                                                                                                        (O.Grman, J.Boháč) 

11/ Schválenie zásad odmeňovania poslancov 

Poslanci OZ schválili uznesením č.36/2022 odmeny poslancom podľa zásad odmeňovania 

poslancov a členov komisií obce Golianovo.  

 

Hlasovanie: Za: 7                                            Proti:  1                               Zdržal sa: 0   

                                                                                       (O.Grman) 

12/ Schválenie kompetencie starostu obce k úprave rozpočtu 

Podľa zákona č.369/1990 zb. o Obecnom zriadení §11 ods. 4 písm. b) hovorí, že schvaľovať 

rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať emisiu komunálnych 

dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzatvorenú podľa §20 ods. 1, rozhodovať o prijatí úveru alebo 

pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej pomoci zo štátneho rozpočtu; 

v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta obce. Návrh na 

schvaľovanie úprav a zmien v rozpočte obce podľa zákona 369/1990 o obecnom zriadení § 11 ods. 

4 písm. b schválilo Obecné zastupiteľstvo starostovi obce do výšky 4000,- €. 

 

Hlasovanie: Za: 8                                            Proti:  0                               Zdržal sa: 0   

 

13/ Zvýšenie príspevku na obedy pre dôchodcov 

Firma Gastrogal - Nitra s.r.o., ktorá dováža obedovú stravu pre dôchodcov v obci navýšila cenu 

obedového menu s dovozom o 0,40 € s DPH z dôvodu vyšších cien vstupných surovín a energií na 

výrobu stravy. Celková suma obedového menu s dovozom je od 1.12.2022 - 4,90 € s DPH. Obecné 

zastupiteľstvo po prerokovaní návrhov na zvýšenie schválilo zvýšenie príspevku na stravu pre 

dôchodcov, ktorý poskytuje obec o 0,40 €. 

 

Hlasovanie: Za: 8                                            Proti:  0                               Zdržal sa: 0  

  

14/ Sadzby nájomného za kultúrny dom 

a) Obecné  zastupiteľstvo  schválilo  uznesením  č.70/2022  dňa  29.09.2022  zvýšenie  cien  za  

krátkodobý prenájom nebytových priestorov v Kultúrnom dome v Golianove. Cenník bol 

rozpoložkovaný na užívanie priestorov do 4, 12,18,24,36 hodín. Kvôli prehľadnejšiemu  účtovaniu 

bol upravený a pripravený nový sadzobník s hodinovým prepočtom: 

 

Priestor € / hodinu 

Sála vrátane vstupných priestorov, šatne a WC 6,60 € / hod. 

Zasadačka vrátane vstupných priestorov, šatne 

a WC 

3 € / hod. 

Kuchyňa vrátane zariadenia a prípravy jedál 1,60 € / hod. 

 

K cene nájomného   sa  pripočíta suma za skutočne spotrebovanú energiu.  

Pre občanov Golianova (FO)  na neziskové akcie  zľava   20%  z ceny nájomného.  

Pre činnosť politických strán a hnutí Golianova úhrada spotrebovanej energie a nájmu.     

Na komerčné akcie záujmových organizácií (PO) Golianova úhrada spotrebovanej energie, zľava   

20% z ceny nájomného.  



Oslobodené od platenia nájomného sú akcie: Pochovávanie basy, Vianočné trhy, školské besiedky, 

Deň Matiek, Mikuláš, Darovanie krvi  (bez výberu vstupného) 

Elektrická energia: v zmysle platných cien energie v danom období 

Plyn: (zasadačka 40%, sála 65%) počas vykurovacieho obdobia 
 

OZ schválilo úpravu sadzieb nájomného za prenajaté nebytové priestory Kultúrneho domu 

používaných za účelom zábav, plesov, svadieb, osláv, posedení, prijímania a pod.   

 

Hlasovanie: Za: 7                                            Proti:  0                               Zdržal sa: 1   

                                                                                                                                                                 (O.Grman) 

 

b) Poslanci OZ schválili zvýšenie ceny nájomného za priestory v Kultúrnom dome Golianovo 

pre podnikateľské subjekty o 20%. 

 

Nájomné sa zvýši týmto subjektom : kaderníctvo, kozmetika, pedikúra, psychologické poradenstvo. 

 

Hlasovanie: Za: 8                                            Proti:  0                               Zdržal sa: 0   

 

15/ Schválenie odpredaja obecného pozemku – p. Jakabová 

Dňa 29.09.2022 uznesením č.64/2022 bolo schválené zverejnenie zámeru odpredaju obecného 

majetku podľa predloženého GP č.172/2022. Jednalo sa o odkúpenie časti obecného pozemku 

zapísaného  na liste vlastníctva 1475, parcely registra „C“ , parc. číslo 364/14 odčleneného od 

parc.č.364/1 vyčleneného GP č. 172/2022 zo dňa 18.7.2022 vyhotoveným Ing. Vladimírom Sabom, 

GEO-EKON, s.r.o., Dunajská č.4, a overeným katastrálnym úradom v Nitre dňa 29.09.2022 pod 

číslom G1-2116/2022. OZ schválilo priamy odpredaj obecného pozemku ako prípad hodný 

osobitného zreteľa v zmysle §9a, ods. 8, písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom 

znení, podľa schváleného VZN č.3/2019 o predaji majetku a pozemkov vo vlastníctve obce 

Golianovo za ceny pozemkov schválených OZ uznesením č.49/2019. Vzhľadom k nízkej výmere 

a tvaru pozemku je tento pozemok pre obec Golianovo nevyužiteľný a žiadatelia časť pozemku 

dlhodobo využívajú.  Jedná sa o pozemok občanov: 

Ing. Michal Filo, Ing. Jana Jakabová, parc.č. 364/14 o výmere 74 m
2
 za cenu 10 €/m

2
 = 740 € 

 

Hlasovanie: Za: 8                                            Proti:  0                               Zdržal sa: 0   

 

16/ Schválenie odpredaja obecného majetku – p. Stražancová 

Dňa 10.11.2022 uznesením č.18/2022 bolo schválené zverejnenie zámeru odpredaju obecného 

majetku. OZ schválilo priamy odpredaj obecného pozemku parc. č.944/37 reg. C, LV 1475 ako 

prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle §9a, ods. 8, písm. e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku 

obci v platnom znení, podľa schváleného VZN č.3/2019 o predaji majetku a pozemkov vo 

vlastníctve obce Golianovo za ceny pozemkov schválených OZ uznesením č.49/2019. Žiadateľka 

pozemok dlhodobo užíva, má ho oplotený a je priľahlý k pozemku, na ktorom má postavený 

rodinný dom. Vzhľadom k nízkej výmere je tento pozemok pre obec Golianovo nevyužiteľný. 

Jedná sa o pozemok občana:  

Kristína Stražancová, parc. č.944/37 o výmere 36 m
2
 za cenu 8 €/m

2
 =288  € 

 

Hlasovanie: Za: 8                                            Proti:  0                               Zdržal sa: 0   

 



17/ Sťažnosť p. Bartkovej  

Dňa 23.11.2022 bola na obecnom úrade prijatá žiadosť o prešetrenie opakovaného postrelenia 

domácich zvierat. Prílohou podnetu na prešetrenie boli aj RTG snímky a správy z veterinárnych 

vyšetrení. Pani Bartkovej boli už 4 krát postrelení pravdepodobne strelnou zbraňou dvaja kocúri.   

Poslanec OZ a zároveň predseda komisie verejného poriadku a životného prostredia p. Patrik 

Kolárik sa stretol s pani Bartkovou ohľadne prešetrenia podnetu. Pán Kolárik odporučil pani 

Bartkovej sa obrátiť na políciu, konkrétne oddelenie Environmentálnej kriminality, kde sa takéto 

prípady riešia, nakoľko sú v prípade znaky trestného činu.  

OZ vzalo na vedomie podnet p. Bartkovej na prešetrenie opakovaných postrelení domácich zvierat. 

 

18/ Informácia o rokovaní so spoločnosťou Energie Direct 

Dňa 05.12.2022 sa na obecnom úrade konalo pracovné stretnutie v súvislosti s riešením situácie 

s verejným osvetlením (ďalej len „VO“) v obci Golianovo. Na pracovnom stretnutí sa zúčastnili 7 

poslanci, pán starosta a zástupca spoločnosti Energie Direct. Starosta oboznámil poslancov, ktorí 

neboli prítomní na rokovaní, že sa prejednávalo odstúpenie od Koncesnej zmluvy na žiadosť 

spoločnosti Energie Direct, a  následné odkúpenie VO. Spoločnosť Energie Direct nám má zaslať 

na žiadosť poslancov OZ návrh na odkúpenie VO, kde vyčíslia zostatkovú hodnotu už 

vybudovaného osvetlenia. Poslanec Mgr. Michal Áč žiadal, aby bola vyčíslená a vzatá do úvahy pri 

kúpnej cene aj amortizácia VO, keďže investícia bola realizovaná v roku 2015.  

OZ vzalo na vedomie informáciu z pracovného stretnutia so spoločnosťou Energie Direct, ktoré sa 

konalo dňa 05.12.2022 za prítomnosti poslancov a pána starostu.  

 

19/ Žiadosti o dotácie z rozpočtu obce miestnym organizáciám 

Obec obdržala žiadosti o pridelenie dotácií z rozpočtu obce na rok 2023 z miestnych organizácií, 

o ktorých informovala aj poslancov Obecného zastupiteľstva. OZ schválilo jednotlivým 

organizáciám, ktoré požiadali o pridelenie dotácie nasledovne: 

a) O.z. Zvierací kamarát vo výške 200,- € 

Hlasovanie: Za: 8                                            Proti:  0                               Zdržal sa: 0   

b) Miestny spolok SČK vo výške 600,- € 

Hlasovanie: Za: 8                                            Proti:  0                               Zdržal sa: 0   

c) O.z. Ďarmočan vo výške 600,- € 

Hlasovanie: Za: 8                                            Proti:  0                               Zdržal sa: 0   

d) O.z. Cyklo-turistický klub (CTK) Dolná Nitra vo výške 400,- € (pod podmienkou,že 

žiadateľ zmení v žiadosti účel dotácie z položky majetok na činnosť klubu) 

Hlasovanie: Za: 8                                            Proti:  0                               Zdržal sa: 0   

e) Jednota dôchodcov na Slovensku (JDS) vo výške 500,- € 

Hlasovanie: Za: 8                                            Proti:  0                               Zdržal sa: 0   

 

20/ Informácia o rozhodnutí ministra ŽP SR o poskytnutí podpory formou úveru 

Dňa 02.12.2022 bolo na obecný úrad prijaté Rozhodnutie ministra životného prostredia SR 

č.U4578/2022 o poskytnutí podpory formou úveru z Environmentálneho fondu. Výška úveru tvorí 

celkom 1 074 892,77 € (suma zahŕňa DPH vo výške 439 497,60 €, 5 % spolufinancovanie vo výške 

131 849,27 € a doplatok asfalty 503 545,90 €/ jedná sa o práce naviac/). Úver musí prejsť kontrolou 

cez Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (SO pre IROP) 

v Nitrianskom samosprávnom kraji a následne sa môže spustiť čerpanie úveru.  

Poslanci OZ vzali na vedomie informáciu o rozhodnutí Ministra ŽP SR o poskytnutí podpory 

formou úveru z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU vo výške 1 074 892,78 € zabezpečeného 



blankozmenkou na financovanie investícií v zmysle podmienok špecifikácie podpory formou úveru 

pre Obce a Vyššie územné celky. 

 

21/ Návrh na uznesenie 

Návrh na uznesenia z dnešného rokovania predniesol predseda návrhovej komisie Mgr. Dávid 

Pavelka. Uznesenia sú prílohou zápisnice. 

 

22/ Záver 

Zasadnutie OZ ukončil starosta obce Mgr. Ľuboš Kolárik, a poďakoval prítomným za ich účasť.  

 

 

 

 

 

V Golianove, dňa 08.12.2022 

 

 

 

 

 

........................................                  ......................................... 

   Overovateľ zápisnice                        Overovateľ zápisnice 

    Mgr. Lýdia Pilková                                         Patrik Kolárik 

                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

              ......................................... 

                                                                                                                  Mgr. Ľuboš Kolárik 

                                                                                                                       Starosta obce 

 

 

 


