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Zápisnica  
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Solčianky,  

konaného dňa 21.10 2020, o 17:00 hod.    
___________________________________________________________________________ 

 

Prítomní  poslanci :   Vlasta Božiková, Daniela Galatová, Miloš Lúchava, Peter Zaťko     

                            

Neprítomní:    Monika Pokrývková - PN 

                             

Ďalší prítomní:  Juraj Krištof, starosta obce   

                            Ing. Arch. Oto Hodál, hlavný kontrolór obce 

                      

PROGRAM : 

 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

5. Prerokovanie žiadosti zo dňa 08.10.2020 o vyjadrenie k projektu pre stavebné 

povolenie  a o vydanie záväzného stanoviska Obecného úradu pre stavbu 2 

rodinných domov: 

žiadateľ: Anna Kopecká, bytom ul. Brezová 4187/86 A, 955 01  Topoľčany. 

parcelné čísla: 388/2, 388/3, 387/5 

druh pozemku: ostatná plocha 

katastrálne územie: Solčianky – jedná sa o extravilán obce 

6. Schválenie kúpy novej zastávky umiestnenej pred rodinným domom číslo 13. 

7. Rôzne 

8. Záver 

 

 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

Starosta obce Juraj Krištof otvoril rokovanie Obecného zastupiteľstva a privítal všetkých 

prítomných. Na rokovanie boli pozvaní všetci poslanci Obecného zastupiteľstva písomnou 

pozvánkou s označením dňa, miesta a hodiny programu rokovania.   

Starosta obce skonštatoval, že  počet prítomných poslancov je  4 a Obecné zastupiteľstvo  je 

uznášania schopné. 

 

K bodu 2. Schválenie programu 

Starosta obce vyzval prítomných poslancov, aby sa vyjadrili k programu rokovania obecného 

zastupiteľstva. 

Poslanci nemali žiadne návrhy na doplnenie programu rokovania. Starosta dal hlasovať 

o programe rokovania. 

  

 

Uznesenie č. 20 /2020 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Solčianky v súlade s § 11b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v  z.n. 
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                             schvaľuje  
 

program rokovania tak ako bol navrhnutý.  

 

Hlasovanie:                     za:                                        4         

                                         proti :                                    0         

                                         zdržal sa:                               0 

                                         nehlasovali:                           0      

                                         neprítomní pri hlasovaní:      1 

 

Uznesenie č.  20/2020 bolo prijaté. 

 

Schválený program rokovania: 

 

PROGRAM : 

 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

5. Prerokovanie žiadosti zo dňa 08.10.2020 o vyjadrenie k projektu pre stavebné 

povolenie  a o vydanie záväzného stanoviska Obecného úradu pre stavbu 2 

rodinných domov: 

žiadateľ: Anna Kopecká, bytom ul. Brezová 4187/86 A, 955 01 Topoľčany. 

parcelné čísla: 388/2, 388/3, 387/5 

druh pozemku: ostatná plocha 

katastrálne územie: Solčianky – jedná sa o extravilán obce 

6. Schválenie kúpy novej zastávky umiestnenej pred rodinným domom číslo 13. 

7. Rôzne 

8. Záver 

 

 

K bodu 3.  
Do návrhovej komisie starosta obce odporučil poslancov: 

Návrhová komisia: Miloš Lúchava, Daniela Galatová        

 

 

 

K bodu 4. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 
Za zapisovateľku starosta určil poslankyňu :Vlasta Božiková 

Za overovateľov zápisnice starosta určil poslancov :  Miloš Lúchava, Galatová Daniela 
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Uznesenie č. 21/2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Solčianky v súlade so § 11 b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v  z. n. p. 

1. Schvaľuje  

                  návrhovú komisiu v zložení : Miloš Lúchava, Daniela Galatová        

2. Berie na vedomie 

                   že za overovateľov zápisnice boli starostom určení poslanci: Miloš Lúchava,  

                   Daniela Galatová a za zapisovateľku Vlasta Božiková 

 

 

Hlasovanie:                     za:                                         4         

                                         proti :                                    0         

                                         zdržal sa:                               0      

                                         nehlasovali:                           0      

                                         neprítomní pri hlasovaní:      1     

 

Uznesenie č.  21/2020 bolo prijaté 

 

 

K bodu 5.  

Prerokovanie žiadosti zo dňa 08.10.2020 o vyjadrenie k projektu pre stavebné povolenie, 

a o vydanie záväzného stanoviska Obecného úradu pre stavbu 2 rodinných domov: 

žiadateľ: Anna Kopecká, bytom ul. Brezová 4187/86 A , 955 01 Topoľčany. 

parcelné čísla: 388/2, 388/3, 387/5 

druh pozemku: ostatná plocha 

katastrálne územie: Solčianky – jedná sa o extravilán obce 

 

Starosta predložil poslancom žiadosť o vyjadrenie k projektu pre stavebné povolenie od 

žiadateľa pani Anny Kopeckej. Oboznámil ich s projektom rodinných domov, ktoré sú 

súčasťou žiadosti,  situačným riešením výstavby, že sa jedná o extravilán obce Solčianky. 

Poslanci nemali k výstavbe rodinných domov námietky, s podmienkou, že všetky ďalšie 

náležitosti spojené s výstavbou a  ďalším konaním pred orgánmi štátnej správy budú riešené 

na náklady stavebníka. 

 

 

 

Uznesenie č.22 /2020 

Obecné zastupiteľstvo  Obce Solčianky v súlade s § 11 ods.4 písmeno c zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. 

 

1. Berie na vedomie  
 

žiadosť Anny Kopeckej bytom ul. Brezová 4187/86A Topoľčany,   

o vydanie záväzného stanoviska OU pre výstavbu 2 rodinných domov.   
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            2.   Súhlasí 

 

 s výstavbu 2 rodinných domov v extraviláne obce Solčianky na parcelách typu C č. 

388/2, 388/3, 387/5,  uvedených na LV č. 411 katastrálneho územia obce Solčianky, 

druh pozemkov ostatná plocha. Pozemky sú sprístupnené miestnou komunikáciou 

a nachádzajú sa v bezprostrednej blízkosti inžinierskych sietí. 

Všetky ďalšie náležitosti spojené s výstavbou a  ďalším konaním pred orgánmi štátnej 

správy budú riešené na náklady stavebníka. 

Obec nemá vypracovaný územný plán obce. 

 

 

Hlasovanie:                     za:                                         4         

                                         proti :                                    0         

                                         zdržal sa:                               0      

                                         nehlasovali:                           0      

                                         neprítomní pri hlasovaní:      1  

 

    

Uznesenie č.   22/2020 bolo prijaté 

 

                                  

 

K bodu 6  
Schválenie kúpy novej zastávky umiestnenej pred rodinným domom číslo 13. 

 

Starosta obce predložil poslancom návrh na kúpu novej zastávky. Informoval ich o zlom stave 

starej autobusovej zastávky, ktorú z bezpečnostných dôvodov, musel svojpomocne odstrániť.  

Starosta predložil poslancom cenové ponuky. Poslanci vybrali najvýhodnejšiu ponuku. 

 

 

Uznesenie č. 23/2020 

Obecné zastupiteľstvo  Obce Solčianky v súlade s § 11 ods.4a zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z.n.p. 

 

                 Schvaľuje 

 

                 Kúpu novej zastávky od spoločnosti L-DEN Slovakia spol. s.r.o,, Kamenná 202/40 

                 966 22 Lutila, v sume 1540,- Eur 

 

 

Hlasovanie:                     za:                                        4         

                                         proti :                                    0         

                                         zdržal sa:                               0      

                                         nehlasovali:                           0      

                                         neprítomní pri hlasovaní:      1     

 

Uznesenie č. 23/2020 bolo prijaté 
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K bodu 7  - Rôzne  

 

Obecné zastupiteľstvo prerokovalo prijatie návratných zdrojov financovania poskytnutých 

vládou SR vo výške 3 362 € na vykrytie výpadku v podielových daniach na rok 2020 na 

financovanie bežných a kapitálových výdavkov obce Solčianky.  

Hlavný kontrolór oboznámil  OZ so svojim stanoviskom ku danej návratnej finančnej 

výpomoci, ktorú odporučil prijať. 

 

Uznesenie č. 24/2020 

Obecné zastupiteľstvo  Obce Solčianky v súlade s § 11 ods.4 písmeno b  zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. 

 

                                 1. Schvaľuje  

 

                                     prijatie návratných zdrojov financovania poskytnutých vládou SR vo   

                                     výške výpadku podielových daní, t. j. 3 362 € na rok 2020 za         

                                     nasledovných podmienok: 

 

a) návratnú finančnú výpomoc určenú na krytie výdavkov na výkon samosprávnych 

pôsobností s povinnosťou použitia do konca roka 2020  

b) bezúročná návratná finančná výpomoc  

c) štvorročná splatnosť návratnej finančnej výpomoci, splácanie v rovnomerných splátkach, 

pričom prvá splátka bude uhradená v roku 2024  

 

                                 2. Schvaľuje 

 

                                     financovanie nasledovných bežných a kapitálových výdavkov obce 

                                     Solčianky:   Bežné výdavky  - oprava strechy na Kultúrnom dome  

                                     Solčianky, ktorý je súčasťou Obecného úradu Solčianky 

                                     Kapitálové výdavky: - nákup novej autobusovej zastávky pri rodinnom  

                                     dome č. 13. 

 

                                  3. Berie na vedomie 

                                      stanovisko hlavného kontrolóra obce k prijatiu návratných zdrojov  

                                      financovania 

 

                                  4.  Splnomocňuje 

                                       starostu obce na podpísanie zmluvy s Ministerstvom financií SR na    

                                       prijatie návratných zdrojov financovania poskytnutých zo štátnych  

                                       finančných aktív na financovanie vyššie uvedených aktivít Obce  

                                       Solčianky. 

 

                                 5.   Poveruje 
                                       starostu obce vybrať najvýhodnejšiu ponuku na opravu strechy na 

                                       Kultúrnom dome Solčianky, vzhľadom na havarijný stav zatekajúcej 

                                       strechy. 
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Hlasovanie:                     za:                                         4         

                                         proti :                                    0         

                                         zdržal sa:                               0      

                                         nehlasovali:                           0      

                                         neprítomní pri hlasovaní:      1  

 

Uznesenie č. 24/2020 bolo prijaté 

 

K bodu 8  Záver 

 

Po prerokovaní posledného bodu programu starosta obce Juraj Krištof poďakoval všetkým za 

účasť a rokovanie ukončil. 

 

Zasadnutie OZ bolo ukončené  o 19:30 hod. 

 

 

 

 

 

Dňa, Zapísal/(a):  

Vlasta Božiková                  ....................................... 

 

                                                                                                         

                                                                                                      

Dňa, Overil/(a):  

Galatová Daniela.......................................... 

Lúchava Miloš....................................... 

 

 

 

 

                                                                                                            starosta obce 

                                                                                                            Juraj Krištof  

 

 


