
Zápisnica zo 4. zasadnutia OZ v Golianove  

konaného dňa 29.09.2022 

 
Dátum konania: 29.09.2022 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program: 1/ Otvorenie 

     2/ Procedurálne veci 

     3/ Kontrola uznesení 

     4/ Schválenie zverejnenia zámeru odpredať pozemok vo vlastníctve obce na základe    

                    Žiadosti – p. Jakabová 

           5/ Informácia o kanalizácii v časti Horné Lúky  

     6/ Úprava rozpočtu 

     7/ Informácia o Výzve – rozšírenie kapacít ZŠ 

     8/ Rôzne 

                9/ Návrh na uznesenia  

              10/ Záver 

  

1/ Otvorenie 

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

všetkých zúčastnených poslancov a hostí. 

Prítomní poslanci: Hana Bryndzová, Ivan Janič, Peter Pavelka, Mgr. Erik Šlosár, MUDr. Alena 

Kočalková, Miroslava Šlosárová, Ospravedlnení poslanci: Mgr. Lýdia Pilková, Peter Gugh 

 

 

2/ Procedurálne veci 

2a/ Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí: Mgr.Erik Šlosár   a   MUDr. Alena Kočalková 

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

Lucia Homová 

2b/ Overovatelia zápisnice a zapisovateľka boli poslancami jednohlasne schválení.  

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

2c/ voľba návrhovej komisie  

Do návrhovej komisie boli navrhnutí: predseda: Peter Pavelka 

       členovia : Mgr. Michal Áč    a   Hana   Bryndzová 

Návrhová komisia bola v tomto zložení jednohlasne schválená 

Hlasovanie: Za: 7    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) vyradenie traktorovej kosačky 

b) názvy ulíc 

c) úprava cien nájomného v KD a osvetlenia na OFK 

 

Poslanci predložený doplnený program zasadnutia OZ schválili a rokovanie bude prebiehať podľa 

schválených bodov programu.  

 

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

 



3/ Kontrola plnenia uznesení 

Kontrola plnenia uznesení z 3. zasadnutia OZ v Golianove konaného dňa 07.07.2022  

Starosta obce oboznámil poslancov s plnením uznesení z predchádzajúceho 3.zasadnutia obecného 

zastupiteľstva, ktoré sa konalo 07.07.2022  

Z celkového počtu 21 prijatých uznesení na zasadnutí OZ bolo: 

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

        kombináciou – 20 uznesení  

s výrokom: „ukladá“ –  1 uznesenie 

Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie kontrolu plnenia uznesení z OZ konaného 07.07.2022 

a skonštatovalo, že žiadatelia p. Jakabová a p. Filo predložili Geometrický plán, na základe ktorého 

môže byť schválený zámer o odpredaji obecného pozemku.   

 

4/ Schválenie zverejnenia zámeru – p. Jakabová 

Na základe prijatej žiadosti od p. Jakabovej a p. Fila o odkúpenie časti obecného pozemku parc. č. 

364/14 a 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, Nitra ako prípad hodný osobitného 

zreteľa vlastníkom, ktorí tieto časti dlhodobo užívajú, a 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.  OZ schválilo zverejnenie zámeru odpredaju obecného majetku podľa predloženého 

Geometrického plánu.  

 

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

 

5/ Informácia o kanalizácii v časti Horné Lúky 

Pán starosta spolu s poslancom Mgr. Erikom Šlosárom boli poverení na zastupovanie pri riešení 

situácie predmetnej splaškovej kanalizácie s prípojkami na stavbu 57 RD v časti Horné Lúky. 

Prebehlo stretnutie na Environmentálnom fonde (ďalej Envirofond), kde sa riešila aj možnosť 

financovania formou dotácie z Envirofondu. Po zvážení všetkých možností Envirofondu, jediná 

možnosť ako vyriešiť danú situáciu je formou úveru,  kde je minimálny úrok 0,1%.  

Poslanci OZ vzali na vedomie informáciu o riešení kanalizácie v časti Horné Lúky. 

 

6/ Úprava rozpočtu 

Pri úprave rozpočtu sa jednalo o presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu 

a o finančné prostriedky, t.j. dotácie, ktoré je potrebné čerpať na určený účel.  OZ vzalo na 

vedomie úpravu rozpočtu RO č.3/2022 povolené prekročenie a viazanie príjmov a povolené 

prekročenie výdavkov a presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu. 

Rozpočet je prílohou zápisnice.  

 

7/ Informácia o Výzve na rozšírenie kapacít ZŠ 

Starosta informoval poslancov OZ o vyhlásenej výzve na zvýšenie kapacít základných škôl. 

Nakoľko je projektová dokumentácia vypracovaná aj  na rozšírenie kapacít materskej školy, 

iniciovalo sa stretnutie s projektantom a s Riadiacim orgánom vyhlásenej výzvy, aby sa prerokovalo 

prípadné prerozdelenie výdavkov na stavebné práce ZŠ a MŠ. V zmysle výzvy „Zvýšenie kapacít 

základných škôl“ je maximálna výška poskytnutých prostriedkov na jednu vytvorenú kapacitu 

13 750 Eur. 

Poslanci OZ vzali na vedomie informáciu o výzve na rozšírenie kapacít ZŠ.  



8/ Vyradenie traktorovej kosačky 

Starosta obce navrhol poslancom obecného zastupiteľstva vyradiť z majetku traktorovú kosačku, 

ktorá už nemôže  slúžiť svojmu účelu z dôvodu opotrebovania, nefunkčnosti, poškodeniu 

a technického zastarania. Kosačka je nepojazdná od roku 2019, nakoľko oprava bola vyhodnotená 

ako nerentabilná. Poslanci OZ schválili vyradenie prebytočného hnuteľného majetku – Traktor XT 

220 HD zaobstaraného v roku 2011, a to podľa schválenej smernice Zásad hospodárenia s 

majetkom obce Golianovo uznesením č.5/2022. 

 

Hlasovanie: Za: 6                                            Proti:  0                               Zdržal sa: 1   

                                                                                                                                                              (M.Šlosárová) 

9/ Informácia o prijatých návrhoch názvov ulíc 

V obci boli do schránok rozposlané dotazníky, v ktorých sa mohli občania vyjadriť a taktiež 

navrhnúť názvy jednotlivých ulíc. Napriek nízkej spätnej väzbe od občanov boli prijaté návrhy ulíc 

predložené poslancom OZ. Starosta obce a poslanci OZ  diskutovali o určení názvov ulíc 

a verejných priestranstiev. Návrh ulíc a verejných priestranstiev sa následne schváli až prijatým 

Všeobecne záväzným nariadením o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev, ktoré sa 

bude schvaľovať až po komunálnych voľbách 2022. Prílohou VZN bude aj zoznam ulíc navrhnutý 

poslancami OZ. OZ vzalo na vedomie prijaté návrhy ulíc od občanov.  

 

10/ a) Úprava cien krátkodobého nájmu priestorov v Kultúrnom dome  

Ceny za krátkodobý prenájom nebytových priestorov v Kultúrnom dome v Golianove za zvyšovali 

naposledy v roku 2017. Taktiež z  dôvodu zvyšovania cien elektrickej energie a plynu sa poslanci 

OZ rozhodli schváliť zvýšenie cien nájomného podľa cenníku za každý využitý priestor o 10,- Eur. 

Zvýšenie bude platné od 01.12.2022.  

 

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

 

      b) Úprava cien osvetlenia na OFK Golianovo  

Starosta obce informoval poslancov OZ o využívaní osvetlenia na OFK počas futbalových 

tréningov a súkromných akcií. Poslanci OZ navrhli nainštalovať časovače elektrickej energie 

a spoplatniť osvetlenie, a to za každú 1,5 hodinu/10 Eur. Poslanci OZ schválili úpravu cien 

osvetlenia na OFK Golianovo. 

 

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

 

11/ Návrh na uznesenia  

Z dnešného rokovania obecného zastupiteľstva predniesol návrh na uznesenia predseda návrhovej 

komisie Peter  Pavelka. Uznesenia sú prílohou zápisnice. 

 

12/ Záver: Zasadnutie ukončil starosta obce, poďakoval prítomným za účasť.  

 

 

 

 

 

V Golianove, dňa 29.09.2022 

 



 

 

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

   Overovateľ zápisnice                        Overovateľ zápisnice 

       Mgr. Erik Šlosár                               MUDr. Alena Kočalková 

                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

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

                                                                                                                  Mgr. Ľuboš Kolárik 

                                                                                                                       Starosta obce 

 

 

 


