Zápisnica
z 10. Zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 11.4.2012

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Program: 1. Privítanie
2. Procedurálne záležitosti
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Úprava rozpočtu na rok 2012
5. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2011
6. Odborné stanovisko k rozpočtu obce Tesárske Mlyňany na roky 2012 – 2014
7. Plán kontrolnej činnosti na rok 2012
8. Ponuka Komunal Energy s.r.o. na uzavretie kontraktu na obdobie 2013/2014 (zníženie
ceny elektriny oproti aktuálnym cenám o 6%)
9. Žiadosť o finančnú podporu pre kapelu Malý priestor
10. Rôzne
11. Záver
K bodu 1. a 2.:
Pán starosta privítal prítomných poslancov. Určil zapisovateľku Bc. Eriku Zlatňanskú. Ďalej
overovateľov zápisnice p. poslanca Ernesta Solčianskeho a p. poslanca Jána Horvátha – dal hlasov. za
7, proti 0, zdržal sa 0, nehlas.0. Určil návrhovú komisiu na zostavenie uznesenia p. poslanca
Rastislava Domaniského a p. poslankyňu Ivanu Pavlovičovú – hlasov. za 7, proti 0, zdržal sa 0,
nehlasoval 0.
K bodu 3:
Pán starosta dal hlasovať za program zasadnutia podľa pozvánky – za 8, proti 0, zdržal sa 0,
nehlasoval 0.
K bodu 4:
Úprava rozpočtu na rok 2012
p. Uhrinová povedala, že urobila úpravu rozpočtu na rok 2012, sú iné kritériá pre školstvo nové
koeficienty, preto bolo potrebné urobiť zmeny. Zatiaľ v úprave nie sú zahrnuté kapitálové výdavky
pre školu. Pán starosta dal hlasovať za úpravu rozpočtu podľa návrhu – hlasovanie za 8, proti 0, zdržal
sa 0, nehlasoval 0. /Rozpočet – úprava 26.3.2012 priložený ako príloha k zápisnici/

Nakoľko nebola ešte na zasadnutí prítomná pani kontrolórka pán starosta prešiel k bodu 8
Bod 8 – Ponuka Komunal Energy s.r.o. na uzavretie kontraktu na obdobie 2013/2014
Pán starosta informoval poslancov, že sme dostali e-mailom ponuku Komunal Energy s.r.o. na
uzavretie kontraktu na obdobie 2013/2014 na zníženie ceny elektriny oproti aktuálnym cenám o 6%.
p. Polák – táto firma sú obchodníci s elektrinou, distribúciu robí iná firma, tento rok by malo prísť
k zníženiu elektriny, nebudeme to meniť, necháme to zatiaľ tak. Pán Polák prezrel nejaké vyúčtovacie
faktúry a zistil, že táto firma je drahšia ako západoslovenská energetika.
Poslanci sa dohodli, že finančná komisia prezrie faktúry za odber elektriny, zistí výhodnejších
dodávateľov a prešetrí podmienky vypovedania zmluvy nakoľko obec má uzatvorené zmluvy so
Západoslovenskou energetikou a s firmou Komunal energy.
Bod 10 – Návrh dodatku č. 4 k VZN č. 2/2011 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach
s obcou Tesárske Mlyňany
Pán starosta informoval, že nakoľko do zariadenia MŠ prihlasujú aj deti z okolitých obcí a nakoľko
momentálne máme dostatočný počet detí, pani riaditeľka požiadala aby obecné zastupiteľstvo
odsúhlasilo uprednostniť pri zápise do MŠ deti z našej obce. Hlasovanie za 9, proti 0, zdržal sa 0,
nehlasoval 0.
K bodu 9 – Žiadosť o finančnú podporu pre kapelu Malý priestor
Pán starosta prečítal žiadosť kapely Malý priestor o finančnú pomoc na podporu pri vydaní prvého CD
vo výške 100-200 €. Sú to mladí ľudia, ktorí študujú a reprezentujú obec, podielajú sa na kultúrnych
akciách, je za to aby sa im finančne pomohlo. Viacerí poslanci vyjadrili súhlasné stanovisko.
Pán starosta dal hlasovať za to, aby obec prispela kapele Malý priestor sumou 200 €, hlasovanie za 9,
proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0.
K bodu 10 – Rôzne:
Pán starosta prečítal žiadosť p. Františka Danka nar. xxxxxxx, r.č. xxxxxxx a manželky Kvetoslavy
Dankovej rod. Horváthovej, nar. xxxxxxxxxx, r.č. xxxxxxxxxx, obaja bytom Kapusničky 191, 951 76
Tesárske Mlyňany o kúpu časti obecných pozemkov, k. ú. Mlyňany a to parcely: parcela č. 1177/4
zast. plochy a nádvoria o výmere 19 m2, p.č. 1177/5 zast. plochy a nádvoria o výmere 180 m2, p.č.
1360/2 ostatné plochy o výmere 1832 m2, p.č. 1360/3 ostatné plochy o výmere 1724 m2 podľa GP
221- 031/2012. V súčasnej dobe sa na týchto obecných pozemkoch nachádza nelegálna skládka
odpadu.
Parcely sa nachádzajú v k.ú. Mlyňany, a sú to susedné pozemky s pozemkom p. Danku. Odovzdal
slovo p. Dankovi. Pán František Danko povedal, že navrhuje odkúpenie za sumu 1500,- € za jeden
hektár, predložil aj uvedený geometrický plán 221-031/2012, ktorý pán starosta dal k nahliadnutiu
poslancom.
Svoju žiadosť o odkúpenie odôvodnil tým, že sa o časť tohto pozemku už 12 rokov stará a
nakoľko chová 3 danielov plánuje rozšíriť svoj pozemok. Pri stanovení výšky ceny požiadal
o zohľadnenie, že na tomto pozemku je dlhoročné smetisko, ktoré bude potrebné odpratať.
Najskôr poslanci odhlasovali prejednať odpredaj tohto pozemku ako prípad osobitného zreteľa podľa
žiadosti Františka Danku a manželky. Hlasovanie za 9, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0.

Pán Polák navrhol cenu určiť približne podľa ceny , za ktorú obec kúpila cestu na Podluží
s prihliadnutím, že pánovi Dankovi vzniknú náklady s odprataním skládky.
Pán starosta dal hlasovať za to aby sme odpredali časti obecných pozemkov v k.ú. Mlyňany podľa
geometrického plánu 221-031/2012 a to parcelu č. 1177/4 zast. plochy a nádvoria o výmere 19 m2,
p.č. 1177/5 zast. plochy a nádvoria o výmere 180 m2, p.č. 1360/2 ostatné plochy o výmere 1832 m2,
p.č. 1360/3 ostatné plochy o výmere 1724 m2 podľa GP 221- 031/2012 pre kupujúcich Františka
Danka nar. xxxxxx, r.č. xxxxxxxx a manželku Kvetoslavu Dankovú rod. Horváthovú, nar. xxxxxxxxxxx,
r.č. xxxxxxxxx, obaja bytom Kapusničky 191, 951 76 Tesárske Mlyňany za kúpnu cenu 3400,-€ Hlasovanie za 7, proti 0, zdržal sa 2, nehlasoval 0.
K bodu 5 a 6:
Pani kontrolórka Ing. Čepcová predložila poslancom vypracovanú Správu o kontrolnej činnosti za rok
2011 a Odborné stanovisko k rozpočtu obce Tesárske Mlyňany na roky 2012 – 2014 a Plán kontrolnej
činnosti na rok 2012. Poslanci uvedené správy berú na vedomie.
K bodu 10 – Rôzne:
Pán starosta informoval, že v piatok dňa 13.4.2012 sa uskutoční obecná brigáda, počas ktorej sa budú
v parku pri kostole vysádzať stromčeky, kríky a betónovať lavičky. Lavičky boli vyrobené vo firme p.
Salanciho ako aj poklopy na prečerpavacie šachty na kanalizácii. Kríčky a stromčeky dodala firma
Weigela a p. Helena Forgáčová. Požiadal poslancov, ktorí by mohli prísť pomôcť a uvedenej obecnej
akcie sa zúčastnili.
p. Solčiansky- tam pri pálenici by sa mala tiež prečerpávacia šachta ohradiť aby nedošlo k úrazu.
Pán starosta povedal, že sa urobil prieskum ohľadom záujmu občanov z časti ul. Š. Moysesa, ktorí
anonymne vyplnili anketu. Anketa a výsledky boli nasledovné :
a) zmena názvu ulice za ul. Júliusa Gábriša – súhlas prejavili 3 oslovení občania
b) časť pod sýpkou s postupným vysádzaním drevín nazvať ako PARK Júliusa Gábriša – súhlasili 6
občania
c) Materskú školu Tesárske Mlyňany premenovať na Materskú školu Júliusa Gábriša – s týmto
návrhom nesúhlasil žiadny oslovený občan
d) nesúhlasím ani s jednou z možností – túto možnosť zakrúžkovali 4 oslovení občania.
Pán starosta povedal, že s výsledkom ankety upovedomí pána farára, potom sa vyjadria poslanci.
Pán farár dá nejaké stanovisko a na ďalšom zasadnutí sa táto záležitosť môže doriešiť. Pán starosta
povedal, že zrekonštruovaná sýpka, sa taktiež môže pomenovať po nebohom arcibiskupovi.
Pán poslanec Solčiansky sa spýtal, ako je to s bytovkármi, či platia nájomné. V prípade, že budú
problémy s platením budú poslanci tento problém riešiť, nakoľko je poradovník, sú tu žiadosti aj 2,3
roky. Tieto ale potom bude potrebné aktualizovať.

Ďalej pán starosta informoval, že zmluva o prenájme cca 12 ha pôdy pre vybudovanie solárnej
elektrárne je platná do roku 2049, ročný prenájom je približne 2000 €, za minulý rok nemajú
zaplatené bude im zaslaná výzva.
Na záver zasadnutia poslanci schválili plat starostu obce podľa § 3 ods. 1 a podľa § 4 ods. 2 Zák. č.
253/1994 Z.z. vo výške 2193 € mesačne od 1.4.2012. Hlasovanie za 8, proti 0, zdržal sa 1, nehlasoval
0.
K bodu 11 – Záver
Pán starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Uznesenie č. 93/2012
z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 11.4.2012
Určenie zapisovateľky
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 10. zasadnutí OZ konanom dňa 11.4.2012
prerokovalo
určenie zapisovateľky a
b e r i e n a v e d o m i e,
že Bc. Erika Zlatňanská bola určená za zapisovateľku zápisnice na 10. zasadnutí OZ konanom
dňa 11.4.2012.
Uznesenie č. 94/2012
z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 11.4.2012
Určenie overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 10. zasadnutí OZ konanom dňa 11.4.2012
prerokovalo
určenie overovateľov zápisnice a
berie na vedomie
overovateľov zápisnice: p. poslanca Ernesta Solčianskeho a p. poslanca Jána Horvátha
z 10. zasadnutia OZ konaného dňa 11.4.2012
Uznesenie č. 95/2012
z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 11.4.2012
Voľba návrhovej komisie.
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 10. zasadnutí OZ konanom dňa 11.4.2012
prerokovalo
voľbu návrhovej komisie a
volí
členov návrhovej komisie: p. poslanca Rastislava Domaniského a p. poslankyňu Ivanu
Pavlovičovú

Uznesenie č. 96/2012
z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 11.4.2012
Schválenie programu rokovania
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 10. zasadnutí OZ konanom dňa 11.4.2012
prerokovalo
návrh programu 10. zasadnutia OZ konaného dňa 11.4.2012
s ch v a ľ u j e
program 10. zasadnutia OZ konaného dňa 11.4.2012
Uznesenie č. 97/2012
z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 11.4.2012
Úprava rozpočtu obce Tesárske Mlyňany na rok 2012
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 10. zasadnutí OZ konanom dňa 11.4.2012
prerokovalo
úpravu rozpočtu obce Tesárske Mlyňany na rok 2012
s ch v a ľ u j e,
úpravu rozpočtu obce Tesárske Mlyňany na rok 2012
Uznesenie č. 98/2012
z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 11.4.2012
Dodatok č. 4 k VZN č. 2/2011 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach
zriadených obcou Tesárske Mlyňany
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 10. zasadnutí OZ konanom dňa 11.4.2012
prerokovalo
návrh dodatku č. 4 k VZN č. 2/2011 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach
zriadených obcou Tesárske Mlyňany
s ch v a ľ u j e
dodatok č. 4 k VZN č. 2/2011 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach
zriadených obcou Tesárske Mlyňany
Uznesenie č. 99/2012
z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 11.4.2012
Finančný príspevok z rozpočtu obce pre kapelu Malý priestor v sume 200,- € na rok
2012
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 10. zasadnutí OZ konanom dňa 11.4.2012
prerokovalo
žiadosť kapely Malý priestor v Tesárskych Mlyňanoch o poskytnutie finančného príspevku
vo výške 200,- € z rozpočtu obce na rok 2012 za účelom nahratia CD
s ch v a ľ u j e,
finančný príspevok z rozpočtu obce na rok 2012 pre kapelu Malý priestor v Tesárskych
Mlyňanoch v sume 200,- €

Uznesenie č. 100/2012
z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 11.4.2012
Predaj obecného pozemku ako prípad osobitného zreteľa
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 10. zasadnutí OZ konanom dňa 11.4.2012
prerokovalo
návrh starostu obce Ing. Štefana Valkoviča prejednať predaj obecného pozemku ako prípad
osobitného zreteľa podľa žiadosti Františka Danka, bytom Tesárske Mlyňany, Kapusničky
191 ako vlastníka susedného pozemku
s ch v a ľ u j e,
predaj obecných pozemkov ako prípad osobitného zreteľa pre Františka Danka nar. xxxxxxx,
r.č. xxxxxxxx a manželku Kvetostavu Dankovú rod. Horváthovú nar. xxxxxxx, r.č. xxxxxxxx,
obaja bytom Tesárske Mlyňany, Kapusničky 191.
Ide o parcely v kat.ú. Mlyňany : parcela č. 1177/4 zast. plochy a nádvoria o výmere 19 m2,
p.č. 1177/5 zast. plochy a nádvoria o výmere 180 m2, p.č. 1360/2 ostatné plochy o výmere
1832 m2, p.č. 1360/3 ostatné plochy o výmere 1724 m2 podľa GP 221- 031/2012
Uznesenie č. 101/2012
z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 11.4.2012
Predaj časti obecných pozemkov podľa GP 221- 031/2012 k. ú. Mlyňany pre Františka
Danku a manželku Kvetoslavu Dankovú rod. Horváthovú, obaja bytom Tesárske
Mlyňany, Kapusničky 191
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 10. zasadnutí OZ konanom dňa 11.4.2012
prerokovalo
žiadosť p. Františka Danka, bytom Tesárske Mlyňany, Kapusničky 191 o kúpu časti obecných
pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. Mlyňany a to: parcela č. 1177/4 zast. plochy a nádvoria
o výmere 19 m2, p.č. 1177/5 zast. plochy a nádvoria o výmere 180 m2, p.č. 1360/2 ostatné
plochy o výmere 1832 m2, p.č. 1360/3 ostatné plochy o výmere 1724 m2
s ch v a ľ u j e,
odpredaj časti obecných pozemkov pre p. Františka Danka nar. xxxxxxx, r.č. xxxxxxxxxx
a manželku Kvetoslavu Dankovú rod. Horváthovú, nar. xxxxxxxxx, r.č. xxxxxxxxx, obaja
bytom Kapusničky 191, 951 76 Tesárske Mlyňany ako kupujúcich.
Kupujúcim sa týmto odpredávajú nasledovné parcely: parcela č. 1177/4 zast. plochy a
nádvoria o výmere 19 m2, p.č. 1177/5 zast. plochy a nádvoria o výmere 180 m2, p.č. 1360/2
ostatné plochy o výmere 1832 m2, p.č. 1360/3 ostatné plochy o výmere 1724 m2 podľa GP
221- 031/2012. Kúpna cena bola stanovená vo výške 3 400,-€.
Uznesenie č. 102/2012
z 10. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 11.4.2012
Plat starostu obce od 1.4.2012
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 10. zasadnutí OZ konanom dňa 11.4.2012
prerokovalo
návrh platu starostu obce Ing. Štefana Valkoviča v zmysle zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
predpisov v sume 2 193,- € mesačne od 1.4.2012
s ch v a ľ u j e,
plat starostu obce Ing. Štefana Valkoviča v sume 2 193,- € mesačne od 1.4.2012

zapísala: Bc. Erika Zlatňanská................................. dňa 11.4.2012
Overovatelia zápisnice - Ernest Solčiansky .................................. dňa ...........................
Ján Horváth ........................................... dňa ............................

Ing. Štefan Valkovič
starosta obce

