
 

Zápisnica 

z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Golianove 

konaného dňa 19.05.2022 

 

Dátum konania:        19.05.2022 

Prítomní:           podľa prezenčnej listiny 

Program:           1/ Otvorenie 

2/ Procedurálne veci 

3/ Kontrola plnenia uznesení z 1.zasadnutia Obecného zastupiteľstva 

v Golianove konaného dňa 03.03.2022 

4/ Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce  Golianovo na 2. polrok 

5/ Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce 

Golianovo za rok 2021 

6/ Záverečný účet obce Golianovo za rok 2021 a Rozpočtové hospodárenie za rok 

2021 

7/ Rozpočtové opatrenie č.1/2022 

8/ Správa nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky obce Golianovo za rok 

2021 

9/ Schválenie predaja časti pozemkov na základe geometrického plánu 

č.39/2022 vyhotoveného GEO NITRA s.r.o. 

10/ Schválenie VZN obce Golianovo o pravidlách času predaja v obchode 

a času  prevádzky služieb č.3/2022 

                                 11/ Informácia o kapacitách ZŠ a MŠ Golianovo 

                                 12/ Schválenie zriadenia novej triedy MŠ Golianovo – elokované pracovisko 

                                 13/ Informácia o projekte Kanalizácia obce Golianovo - dobudovanie 

                                 14/ Schválenie programu k Letným obecným slávnostiam 

                                 15/ Žiadosť - Individuálna bytovú výstavbu na parcele registra E č.422/1, kde je 

                                        naplánovaná aj výstavba prístupovej komunikácie na parceliach registra E 

                                        č.423 a 1244 

                                 16/  Investičný zámer – novostavba troch bytových domov na parc. č. 875/7 

                                        v k.ú. Golianovo 

                                 17/ Rôzne: 

a) schválenie zmeny v realizácii inkluzívneho detského ihriska Rodinka – 

prvok  kolotoč 

                                        b)   vybudovanie spevnenej plochy pri OFK Golianovo – parkovisko 

c) rozposlanie návrhu názvov ulíc obyvateľom obce Golianovo 

d) obstaranie mulčovača STARK KDL200 

                                 18/ Návrh na uznesenie 

                                 19/ Záver 

 

 



1/   Otvorenie  

Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Golianove (ďalej len OZ) otvoril a viedol starosta obce Mgr. Ľuboš 

Kolárik. Privítal všetkých prítomných. 

Prítomní poslanci : Mgr. Michal Áč, Mgr. Erik Šlosár, Ivan Janič, Peter Pavelka, Mgr. Lýdia Pilková, 

Hana Bryndzová, MUDr. Alena Kočalková 

Ospravedlnení poslanci: Miroslava Šlosárová, Peter Gugh 

 

2/   Procedurálne veci 

2a) za overovateľov zápisnice boli navrhnutí:  Mgr. Erik Šlosár    a    MUDr. Alena Kočalková 

2b) za zapisovateľku a zodpovednú osobu za vypracovanie zápisnice zo zasadnutia bola určená  

Mgr. Lucia Homová 

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:   Mgr. Michal Áč    

          členovia:    Mgr. Lýdia Pilková    a    Peter Pavelka 

Návrhová komisia bola v tomto zložení poslancami 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 horeuvedené body v rámci bodu Rôzne. 

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

schválených bodov programu.  

 

Hlasovanie: za: 7     proti: 0   zdržal sa: 0 

 

3/   Kontrola plnenia uznesení z 1.zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Golianove konaného dňa       

      03.03.2022 

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

zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 03.03.2022. 

Z celkového počtu 17 prijatých uznesení na zasadnutí OZ bolo:  

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

ich kombináciou  - 17 uznesení 

- výrok „ukladá“ neobsahovalo žiadne uznesenie OZ 

Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie Kontrolu plnenia uznesení z OZ konaného dňa 03.03.2022. 

 



4/   Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Golianovo na 2. polrok 2022 

Hlavná kontrolórka obce Ing. Gabriela Baková predniesla plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2022, 

ktorý zahŕňal podrobnú charakteristiku prác, ktoré bude hlavná kontrolórka vykonávať v jednotlivých 

oblastiach.  

OZ schválilo plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Golianovo na 2. polrok 2022, ktorý je aj 

prílohou tejto zápisnice.  

 

Hlasovanie: za: 7     proti: 0   zdržal sa: 0 

 

5/   Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce Golianovo za rok     

      2021  

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

obce Golianovo za rok 2021. Skonštatovala, že návrh bol spracovaný na základe finančných a účtovných 

výkazov vyhotovených obcou k 31.12.2021.  

OZ berie na vedomie odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2021. 

Odborné stanovisko je prílohou zápisnice. 

 

Hlasovanie: za: 7     proti: 0   zdržal sa: 0 

 

6/   Záverečný účet obce Golianovo za rok 2021 a Rozpočtové hospodárenie za rok  2021 

Obecné zastupiteľstvo v Golianove schvaľuje celoročné hospodárenie obce Golianovo za rok 2021 bez 

výhrad, a tiež schvaľuje použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo 

výške 117.119,77 €.  

 

Hlasovanie: za: 7     proti: 0   zdržal sa: 0 

 

7/   Rozpočtové opatrenie č.1/2022 

Na základe uznesenia OZ v Golianove č.16/2018  zo dňa 12.12.2018, ktorým obecné zastupiteľstvo 

delegovalo právomoc starostovi obce Mgr. Ľubošovi Kolárikovi vykonávať v odôvodnených prípadoch 

zmeny rozpočtu obce v priebehu rozpočtového roku do výšky 3000 € samostatne, spôsobom podľa 

§14ods. 2 písm. b) a c) zákona č.585/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, v znení 

neskorších predpisov, t.j. presun rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa 

nezmenia celkové príjmy a celkové výdavky.  

OZ vzalo na vedomie rozpočtové opatrenie č.1/2022 obce Golianovo.  

 

8/   Správa nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky obce Golianovo za rok  2021 

Starosta obce oboznámil prítomných poslancov so správou nezávislého audítora z overenia účtovnej 

závierky obce Golianovo za rok 2021. Správa nezávislého audítora je prílohou tejto zápisnice.  



OZ berie na vedomie správu nezávislého audítora.  

 

9/   Schválenie predaja časti pozemkov na základe geometrického plánu č.39/2022 vyhotoveného   

     GEO NITRA s.r.o. 

Poslanci OZ schválili priamy odpredaj obecných pozemkov odčlenených od parc.č.313/5 vyčlenených 

GP č. 39/2022  zo dňa 07.03.2022 vyhotoveným GEO NITRA s.r.o., Malý Lapáš 199, a overeným 

katastrálnym úradom v Nitre dňa 15.03.2022 pod číslom G1-511/2022 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. Ako dôvod žiadatelia uvádzajú, že na časti pozemku 

parc. KN-E č.313 majú postavenú garáž, časť obecného pozemku majú oplotený a dlhodobo ho 

využívajú. Jedná sa presne o pozemky občanov:  

Alžbeta Áčová, Miroslav Áč, Marek Áč, parc. č.313/11, diel 1,2 , o výmere 28m
2
 za cenu 8,00 €/m

2
=224  € 

PhDr.Barbora Alušicová, parc. č.313/12, diel 5, o výmere 20 m
2
za cenu 5,00 €/m

2
= 100  € 

 

Hlasovanie: za: 7     proti: 0   zdržal sa: 0 

 

10/   Schválenie VZN obce Golianovo o pravidlách času predaja v obchode  a času  prevádzky     

        služieb č.3/2022 

Obecný úrad v Golianove pripravil návrh VZN O určení pravidiel času predaja v obchode a času 

prevádzky služieb v Obci Golianovo pre fyzické osoby – podnikateľov, aj právnické osoby. Pán starosta 

prítomných oboznámil s jednotlivými časťami VZN, ako predmet úpravy, čas predaja v obchode, čas 

prevádzky služieb a i. Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce Golianovo a neboli k nemu 

doručené žiadne pripomienky.  

Poslanci OZ schválili Návrh VZN obce Golianovo o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky 

služieb č.3/2022. 

 

Hlasovanie: za: 7     proti: 0   zdržal sa: 0 

 

11/   Informácia o kapacitách ZŠ a MŠ Golianovo  

Obecného zastupiteľstva sa zúčastnila aj pani riaditeľka ZŠ s MŠ Golianovo PaedDr. Jana Ferenczyová, 

ktorá opakovane apelovala na nedostatočné kapacity v Základnej a Materskej škole v obci Golianovo. 

Poslancom OZ predložila aktuálne počty žiadostí na prijatie do Materskej školy, a taktiež ich oboznámila 

s novou vyhláškou, ktorá určuje počet možných prijatých detí. Počet prijatých žiadostí presahuje aktuálne 

kapacity. Obec Golianovo má podanú žiadosť o poskytnutie Nenávratného finančného príspevku na 

Rozšírenie kapacít v MŠ Golianovo na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie 

SR(ďalej len MIRRRI) ako riadiaceho orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program. Poslanci 



OZ navrhli počkať na vyhodnotenie žiadosti o dotáciu a na prijaté ROZHODNUTIE z MIRRI, na základe 

ktorého sa rozhodne, či sa vyhlási Verejné obstarávanie.  

OZ vzalo na vedomie informáciu o kapacitách ZŠ s MŠ Golianovo. 

 

12/   Schválenie zriadenia novej triedy MŠ Golianovo – elokované pracovisko 

Pri obhliadke Hasičskej zbrojnice zamestnancami Regionálneho úradu verejného zdravotníctva pre 

potreby umiestnenia utečencov vojnou postihnutých oblastí sa pán starosta informoval, či by bolo možné 

požiadať o vytvorenie elokovaného pracoviska ZŠ s MŠ Golianovo kvôli nedostatočným kapacitám. 

Zriadenie elokovaného pracoviska Základnej školy s  Materskou školou s výdajnou jedálňou v budove 

Dobrovoľného hasičského zboru by podľa RÚVZ bolo možné po splnení viacerých podmienok, obdržaní 

súhlasných vyjadrení príslušných orgánov k povoleniu sprevádzkovať novovytvorené elokované 

pracovisko (príloha zápisnice). Poslanci OZ prejednali splnenie podmienok a rozhodli sa schváliť dočasné 

novovytvorené elokované pracovisko. 

OZ schválilo zriadenie elokovaného pracoviska Základnej školy s  Materskou školou s výdajnou jedálňou 

v budove Dobrovoľného hasičského zboru. 

 

Hlasovanie: za: 7     proti: 0   zdržal sa: 0 

 

13/    Informácia o projekte Kanalizácia obce Golianovo - dobudovanie  

Starosta obce informoval poslancov OZ o aktuálnom stave procesu VO k projektu „Kanalizácia obce 

Golianovo – dobudovanie“. V poradí až šiesty uchádzač na základe Žiadosti o predloženie dokladov 

potvrdzujúcich splnenie podmienok účasti podľa § 55 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, predložil doklady 

nahradené jednotným európskym dokumentom resp. čestným vyhlásením v určenej lehote . Úspešným 

uchádzačom sa stala spoločnosť ViOn a.s., Zlaté Moravce. Celá dokumentácia pôjde následne na kontrolu 

Sprostredkovateľským orgánom pod Riadiacimi orgánmi Nitrianskeho samosprávneho kraja. Po kladnom 

stanovisku, kde musí byť konštatované, že proces Verejného obstarávania je bez chýb, môžeme začať 

s dielom „Kanalizácie obce Golianovo – dobudovanie“.  

Poslanci OZ vzali na vedomie informáciu o projekte Kanalizácia obce Golianovo – dobudovanie. 

 

14/    Schválenie programu k Letným obecným slávnostiam  

Obec sa zapojila do výzvy Európskej únie Európa pre občanov – Town Twinning, v  ktorej bola po tretíkrát 

úspešná. V spolupráci s maďarskou agentúrou bol vypracovaný projekt s názvom „Budovanie Európy pre 

budúcnosť, partnerstvo a krízové riadenie v solidarite medzi ľuďmi a generáciami“. Obecnému zastupiteľstvu 

bol prednesený podrobný program Letných obecných slávností, ktorý bol pripravený aj vďaka schválenej 

dotácii z EACEA z programu Europe for Citizens v sume 25.000 EUR. V obci by sme mali privítať 

delegácie z Maďarska, Poľska, Albánska, Rumunska, Talianska a Českej republiky. Toto medzinárodné 



stretnutie bratských obcí bude obsahovať 5-dňový program, a to v termíne od 28.7. – 01.08.2022. 

Program bude prebiehať podľa schválenej žiadosti. 

OZ schválilo program k Letným obecným slávnostiam. 

 

Hlasovanie: za: 7     proti: 0   zdržal sa: 0 

 

15/    Žiadosť - Individuálna bytovú výstavbu na parcele registra E č.422/1, kde je   naplánovaná aj  

         výstavba prístupovej komunikácie na parcelách registra E  č.423 a č.1244                              

Obec Golianovo prijala dňa 13.05.2022 žiadosť na výstavbu rodinných domov na parcele registra E 

č.422/1. V danej lokalite, konkrétne na parcelách registra E č.423 č.1244  je naplánovaná aj výstavba 

prístupovej komunikácie. Uvedené parcely patria Slovenskému pozemkovému fondu, ktorý bezodplatne 

odstúpi pozemky, len za podmienky, že uvedenú prístupovú komunikáciu bude budovať obec Golianovo. 

Pri rozprave poslancov OZ a starostu obce sa rozhodlo o tom, že v súčasnej dobe je prioritou obce 

vybudovanie kanalizácie a s ňou spojené náklady. V rozpočte obce nebolo na rok 2022 plánované 

budovanie prístupových komunikácií a s tým spojené finančné náklady, preto poslanci OZ neschválili 

výstavbu prístupovej komunikácie obcou. 

 

Hlasovanie: za: 0     proti: 6   zdržal sa: 1 

 

16/    Investičný zámer – novostavba troch bytových domov na parc. č. 875/7 v k.ú. Golianovo  

Obec Golianovo prijala dňa 13.05.2022 žiadosť od Ing. R.W. o zmenu a začlenenie parcely č. 875/7 v k.ú. 

Golianovo do územného plánu obce Golianovo pre výstavbu troch bytových domov s funkciou bývania. 

V schválenom ÚPN obce Golianovo je táto časť vyčlenená na Individuálnu bytovú výstavbu, resp. na 

trvalý trávnatý porast. Obecné zastupiteľstvo schválilo zmenu Územného plánu, aby sa investičný zámer 

mohol realizovať s podmienkou, že žiadateľ bude zmenu platného ÚPN znášať v plnom rozsahu.  

 

Hlasovanie: za: 7     proti: 0   zdržal sa: 0 

 

17/   Schválenie zmeny v realizácii inkluzívneho detského ihriska Rodinka – prvok  kolotoč 

V obci Golianovo prebieha výstavba detského ihriska Rodinka, ktorého realizácia musí prebiehať podľa 

vypracovanej projektovej dokumentácie ako aj všetky prvky, ktoré majú byť osadené na ihrisku. 

Zhotoviteľ detského ihriska nám oznámil, že sa navyšuje rozpočet o 700 Eur z dôvodu zvýšenej sumy na 

nákup prvku kolotoč. OZ rozhodovalo podľa návrhu zhotoviteľa detského ihriska aj o variantách 

dopadovej plochy z gumy okolo kolotoča, ktoré tiež neboli v rozpočte detského ihriska.  Poslanci sa 

rozhodli kvôli bezpečnosti detí zvoliť variantu, kde sa položí gumová dopadová dlažba na celú plochu, 

nielen okolo prvkov.  Obe varianty sú prílohou zápisnice.  

 

Hlasovanie: za: 7     proti: 0   zdržal sa: 0 

 



18/   Vybudovanie spevnenej plochy pri OFK Golianovo – parkovisko 

V schválenom rozpočte kapitálových výdavkov na rok 2022 bolo zahrnuté aj vybudovanie spevnenej 

plochy pri OFK Golianovo. Spevnená plocha má spĺňať funkciu parkoviska. Prebehlo verejné 

obstarávanie pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. 

Ako úspešný uchádzač s najnižšou predloženou ponukou 18300 Eur s DPH skončila spoločnosť DHAP 

s.r.o. Termín ukončenia realizácie zákazky  a odovzdanie diela  podľa Zmluvy na realizáciu stavebných 

prác je do 15.07.2022. 

Obecné zastupiteľstvo schválilo vybudovanie spevnenej plochy pri OFK Golianovo – parkovisko. 

 

Hlasovanie: za: 7     proti: 0   zdržal sa: 0 

 

19/   Rozposlanie návrhu názvov ulíc obyvateľom obce Golianovo  

Poslanec Mgr. Erik Šlosár vyslovil interpeláciu na rozposlanie návrhu názvov ulíc v obci. Obecné 

zastupiteľstvo odporúča starostovi obce rozposlať občanom dotazníky, v ktorých sa môžu vyjadriť 

k výberu názvov ulíc. Na základe prijatých návrhov od občanov obce sa na ďalšom Obecnom 

zastupiteľstve bude rozhodovať o konkrétnych názvoch ulíc. OZ prerokovalo návrhy a konštatovalo, že 

názvy ulíc sa podľa zákona určujú s prihliadnutím na históriu obce, na významné nežijúce osobnosti, na 

veci, geografické údaje a pod. Neprípustné sú názvy po žijúcich osobách, názvy dlhé, duplicitné, 

urážajúce mravnosť, náboženské alebo národnostné cítenie, jazykovo nesprávne a názvy nepriliehavé 

vzhľadom na históriu obce. 

Poslanci OZ schválili rozposlanie návrhu názvov ulíc.  

 

Hlasovanie: za: 7     proti: 0   zdržal sa: 0 

 

20/   Obstaranie mulčovača STARK KDL200 

Starosta obce predniesol poslancom OZ návrh na zaobstaranie mulčovača Stark, ktorý je určený na 

mulčovanie rastlín od trávy až po kríky a menšie stromy. V obci je potrebný hlavne na kosenie ťažko 

dostupných jarkov. Je ideálny na kosenie krajníc ciest a orezávanie stromov. Môže pracovať vo zvislej 

polohe a v rôznych uhloch. Mulčovač je vhodný na udržiavanie kultivovaného prostredia.  

Poslanci obecného zastupiteľstva schválili zakúpenie mulčovača. 

 

Hlasovanie: za: 7     proti: 0   zdržal sa: 0 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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

 

            Mgr. Erik Šlosár                                                                        MUDr. Alena Kočalková 

        Overovateľ zápisnice                                                                        Overovateľ zápisnice 

                 

 

 

 

 

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

                                                                                                                    Mgr. Ľuboš Kolárik 

                                                                                                                         Starosta obce 


