Zápisnica
zo 4.zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 16.6.2011

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Program: 1. Privítanie
2. Procedurálne záležitosti
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Prejednanie platu starostu na základe zákona č. 154/2011
5. Záverečný účet za rok 2010
6. Rozpočet na rok 2011
7. Rôzne
8. Záver
K bodu 1. a 2.:

Pán starosta privítal prítomných poslancov. Určil zapisovateľku p. Eriku Zlatňanskú.
Ďalej určil overovateľov zápisnice: Vladimíra Plaštiaka a Mgr. Veroniku Švecovú – za 8, proti 0, zdržal
s 0. Návrhovú komisiu na zostavenie uznesenia – p. Ivanu Pavlovičovú a Rastislava Domaniského.
K bodu 3:
Pán starosta privítal prítomných poslancov, ďalej bol prítomný pán Rajtár a dal hlasovať za
program zasadnutia – za 8, proti 0, zdržal sa 0.

K bodu 4:
Pán starosta informoval, že nadobudol účinnosť zákon č. 154/2011, na základe ktorého je potrebné
prejednať plat starostu obce. Obecné zastupiteľstvo určuje plat starostu a to nasledovne:
Priemerná mzda 769 eur x 1,98 násobok t.j. 1522,62 eur. Obecné zastupiteľstvo môže určený plat
zvýšiť až o 70%, návrh na zvýšenie je 40%, t.j. 609,048 eur. Plat starostu bol schválený od 1.6.2011 vo
výške 2131,- eur. Hlasovanie – za 8, proti 0, zdržal sa 0. /Príloha č. 1 – Návrh platu starostu podľa
zák.č. 154/2011 Z.z./

K bodu 5:
Pán starosta informoval, že bol vypracovaný záverečný účet za rok 2010, materiály dostali v máji,
vyzval pani kontrolórku aby sa vyjadrila a následne dal hlasovať .
Ing. Čepcová – záverečný účet za rok 2010 bol vypracovaný podľa zákona. Hlasovanie za 8, proti 0,
zdržal sa 0. /Príloha č. 2 – Odborné stanovisko k záverečnému účtu/
K bodu 6:
Pán starosta informoval, že schvaľovanie rozpočtu sa oddialilo, nebolo to pripravené pri jeho nástupe
do funkcie. Návrh rozpočtu dostali poslanci domov a bol aj zverejnený na tabuli oznamov. Sú tam
základné veci, lebo bolo ťažké ho zostaviť nakoľko máme zlú finančnú situáciu, v priebehu roka sa
môžu robiť zmeny a presuny. P. Uhrinová informovala o doterajších výdavkoch na cestu Podlužie.
Pán starosta informoval, v apríli prišla za školu faktúra na sumu 9000,- eur, podielové dane sú
krátené, po minulé mesiace cca sme dostávali mesačne okolo 28 – 30 tis. eru, teraz sme dostali 13
tis. eur. Ďalej pán starosta informoval, že z celkovej fa za školu sme uhradili 4000,-eur, ostáva ešte
5000,-doplatiť, do konca júna je potrebné zaplatiť 7960,-eur za projekt zberový dvor. Sú to veľké
sumy a nemáme peniaze.
p. Polák – sú to veľké sumy, to len za projekty?
p. Uhrinová – zmluva bola podpísaná, ale ju nemáme, prišla v marci faxom, celková suma
bola 16 tis. eur, polovičku sme zaplatili minulý rok, žiadosť je podaná, projekty zabezpečovala RRA
p. Domaniský – nie je tá zmluva napadnuteľná?, je to veľmi veľa za projekty
p. starosta – keď nezaplatíme faktúru, tak my budeme napadnuteľný, bývalý starosta dostal súhlas
k projektu tak konal, podpísal zmluvu a rozbehol projekt, projektová dokumentácia sa zahŕňa do
spoluúčasti obce, povedal, že zmluvu preverí, zatiaľ sme neplatili, v zmluve by mala byť stanovená
hodnota projektu, či je tam všetko zahrnuté. Najskôr sa musí zaplatiť faktúra za školu, pretože bude
záverečná správa a je potrebné ukončiť projekt.
p. Horváth- zatiaľ faktúru za zberný dvor neplatiť a preveriť zmluvu do ďalšieho zasadnutia
p. starosta – splatnosť faktúry je do 30.6.2011
p. Domaniský – keď je zmluva a projekt členovia stavebnej komisie sú ochotní sa stretnúť
a preštudovať si ju, ale bude pravdepodobne tak ošetrená aby nebolo možné zmluvu napadnúť.
p. starosta povedal, že zmluvu ohľadom zberného dvora preverí. Ďalej informoval, že sa robila cesta
na cintorín, dal sa tam makadam, oceľová sieťovina a zabetónovalo sa to, aj v Mlyňanoch sa chystá
betonáž od bočnej brány ten bočný vchod.
p. Polák – navrhuje, robiť to tak aby bolo v budúcnosti možné robiť v cintorínoch chodníky z dlažby.
Pán starosta dal hlasovať za rozpočet na rok 2011 spolu s úpravami – hlasovanie za 8, proti 0, zdržal
sa 0. /Príloha č. 3 – Odborné stanovisko k rozpočtu obce na rok 2011 – 2013/.

K bodu 7: Rôzne:
p. Polák – spýtal sa, že nedoplatky na nájomnom či sa splácajú a do kedy sa dal termín zaplatenia
p. Uhrinová – termín bol do 30.6.2011, a splácajú nedoplatky
p. starosta- sú tam potrebné nejaké opravy, v minulosti to všetko hradila obec, pre obec to je
neúnosné, bude potrebné zvýšiť fond opráv, mali by si určiť domovníka, ktorý bude jednať s obcou za
celú bytovku, je potrebné hradiť aj elektrinu za spoločné priestory, tento dôverník by si to sledoval
a hladili by si spoločné priestory samy, majú to zahrnuté aj v nájomnej zmluve, platia čiastku spolu s
nájmom, len to nepokryje celkové náklady na osvetlenie spoločných priestorov.
Ing. Čepcová – nájomné zmluvy nie sú dobre urobené
p. Polák – spýtal sa či p. Horný bol zapojený do prác ohľadom kanalizácie
p. starosta – povedal, že áno
p. Solčiansky E. – spýtal sa čo je s Lipnickým M., ako je to s tou bunkou
p. starosta povedal, že je niekde v zahraničí a vyzve sestru p. Lipnického aby bunku čo najskôr
z pozemku odstránila
Mgr. Švecová – tie žalúzie v škole sú urobené?
p. starosta – je to už hotové, urobil to p. Rastilav Minár, ďalej informoval, že v MŠ bol urobený
altánok, peniaze sme dostali z KŠÚ
Ďalej pán starosta predniesol žiadosť p. Rajtára na odkúpenie pozemku – je to jeho susedný
pozemok, o ktorý sa stará a má záujem si ho odkúpiť.
Pán Rajtar povedal, že na katastrálnom úrade zistil, že tento pozemok je obecný a nejakú časť má
Green Energy, nakoľko ho užíva a je ihneď za jeho záhradou rád by ho odkúpil.
Pán starosta sa vyjadril, že nevie o tom, že práve túto čiastku vlastní Green Energy, je to spoločnosť,
s ktorou má obec zmluvu ohľadom prenájmu pozemkov na výstavbu solárne elektrárne, ale túto
skutočnosť preverí na katastrálnom úrade. Vyzval poslancov aby sa k žiadosti vyjadrili.
p. Plaštiak – prečo by sme ho mali odpredať, môžeme ho prenajať aj na dlhšie obdobie.
Poslanci boli informovaní, že aj predošlé zastupiteľstvo uvažovalo o možnosti v budúcnosti na tomto
pozemku riešiť prechod cez dolinku pre prípadné stavebné pozemky na pozemkoch z Lipovej ulice,
bola by tam možná realizácie novej ulice.
Pán starosta informoval poslancov, že o odkúpení tohto pozemku je možné hlasovať ak je za 2/3
väčšina prítomných poslancov ako o prípade osobitného zreteľa a preto dal hlasovať, kto je za aby sa
tento prípad posudzoval ako prípad osobitného zreteľa a následne sa bude hlasovať za odpredaj
pozemku: hlasovanie za 0, proti 0, zdržal sa 8. Poslanci vyjadrili nesúhlas s možnosťou odpredaja
pozemku.

Pán Rajtar sa vyjadril, že o prenájom pozemku nemá záujem.
p. Solčiansky – treba preveriť na katastri ako je to s tým pozemkom, my sme nič nepredávali, len sme
prenajali pozemky na výstavbu solárne elektrárne a potom zvolať mimoriadne zasadnutie.
Vyzvať písomne Ing. Vyskoča na predloženie projektu na kanalizáciu obce.
Pán starosta predniesol návrhy VZN č. 1/2011 a 2/2011, ktoré boli vypracované pre základnú školu
a školské zariadenia podľa normatívov, ktoré sú potrebné pre financovanie. Hlasovanie za
VZN č. 1/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských
zariadení so sídlom na území obce Tesárske Mlyňany – hlasovanie za 8, proti 0, zdržal sa 0.
Hlasovanie za VZN č. 2/2011 o výške príspevkov v školách a školských zariadenia zriadených obcou
Tesárske Mlyňany.
Pán starosta predniesol žiadosť p. Furmáneka občana ŤZP ohľadom finančného príspevku na
zakúpenie postele – polohovateľnej s nejakou zábranou.
Poslanci zobrali žiadosť na vedomie, nakoľko máme zlú finančnú situáciu, v prípade, že sa to zlepší
môžeme to riešiť.
p. Pavlovičová – požiadala o vypílenie tují na cintoríne v časti Tesáre, sťažujú sa ľudia, poškodzuje to
hrob a ničí platne
p. Horváth – je proti tomu tuje vypíliť, robí to chládok a patrí to na cintorín
p. starosta je za to, aby sa ešte vypílili tie čo sú vyschnuté a čo škodí občanom
p. Polák – radšej viacej dosadiť ako vypíliť
Mgr. Švecová – čo je s tými skleníkmi p. Augustína, urobili tam poriadok a zaplatili za ten plyn
Pán starosta informoval, že bolo zasadnutie stavebnej a finančnej komisie, členovia stavebnej
komisie boli na obhliadke pri skleníkoch, bol tam neporiadok, a je tam stále, nie je to upratané, sú
tam odpady, plastové kelímky, fľaše, zelina. Plyn nemali zaplatený od 2008, ešte zatiaľ nezaplatili.
V priebehu zasadnutia obecného zastupiteľstva boli členovia stavebnej komisie na tvaromiestnej
obhliadke pri skleníkoch a zistili, že ten neporiadok je tam stále.
p. Polák – treba odpísať posledný stav plynu a keď nezaplatia, tak sa to dá právnikovi aby to od nich
vymáhal. Vyzvať ich znova a keď nezaplatia dať ich odpojiť od plynu.
K bodu 8 záver:
Na záver pán starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Uznesenie č. 26/2011
zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa16.6.2011
Určenie zapisovateľky.
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 4. zasadnutí OZ konanom dňa 16.6.2011
prerokovalo
určenie zapisovateľky a
b e r i e n a v e d o m i e,
že Erika Zlatňanská bola určená za zapisovateľku zápisnice na 4. zasadnutí OZ konanom dňa
16.6.2011.
Uznesenie č. 27/2011
zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa16.6.2011
Určenie overovateľov zápisnice.
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 4. zasadnutí OZ konanom dňa 16.6.2011
prerokovalo
určenie overovateľov zápisnice a
berie na vedomie
overovateľov zápisnice: p. poslankyňu Mgr. Veroniku Švecovú a p. poslanca Vladimíra
Plaštiaka zo 4. zasadnutia OZ konaného dňa 16.6.2011
Uznesenie č. 28/2011
zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa16.6.2011
Voľba návrhovej komisie.
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 4. zasadnutí OZ konanom dňa 16.6.2011
prerokovalo
voľbu návrhovej komisie a
volí
členov návrhovej komisie: p. poslankyňu Ivanu Pavlovičovú a p. poslanca Rastislava
Domaniského

Uznesenie č. 29/2011
zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa16.6.2011
Schválenie programu rokovania.
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 4. zasadnutí OZ konanom dňa 16.6.2011
prerokovalo
návrh programu 4. zasadnutia OZ konaného dňa 16.6.2011
s ch v a ľ u j e
program 4. zasadnutia OZ konaného dňa 16.6.2011

Uznesenie č. 30/2011
zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 16.6.2011
Zníženie platu starostu obce podľa zákona č. 154/2011.
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 4. zasadnutí OZ konanom dňa 16.6.2011
prerokovalo
návrh na plat starostu obce na základe zákona č. 154/2011 Z.z.
s ch v a ľ u j e
zníženie platu starostu na základe zákona č. 154/2011 Z.z. na výšku 2 132,- eur od 1.6.2011

Uznesenie č. 31/2011
zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 16.6.2011
Záverečný účet obce za rok 2010.
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 4. zasadnutí OZ konanom dňa 16.6.2011
prerokovalo
záverečný účet obce za rok 2010
s ch v a ľ u j e
záverečný účet za rok 2010

Uznesenie č. 32/2011
zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 16.6.2011
Rozpočet obce Tesárske Mlyňany na rok 2011.
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 4. zasadnutí OZ konanom dňa 16.6.2011
prerokovalo
návrh rozpočtu obce Tesárske Mlyňany na rok 2011
s ch v a ľ u j e
rozpočet obce Tesárske Mlyňany na rok 2011

Uznesenie č. 33/2011
zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa16.6.2011
Rozpočet na roky 2012 - 2013.
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 4. zasadnutí OZ konanom dňa 16.6.2011
prerokovalo
rozpočet na roky 2012 - 2013
berie na vedomie
rozpočet na roky 2012 - 2013

Uznesenie č. 34/2011
zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa16.6.2011
Schválenie VZN č. 1/2011.
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 4. zasadnutí OZ konanom dňa 16.6.2011
prerokovalo
návrh VZN č. 1/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Tesárske Mlyňany
s ch v a ľ u j e
VZN č. 1/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka
školských zariadení so sídlom na území obce Tesárske Mlyňany
Uznesenie č. 35/2011
zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa16.6.2011
Schválenie VZN č. 2/2011.
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 4. zasadnutí OZ konanom dňa 16.6.2011
prerokovalo
návrh VZN č. 2/2011 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených
obcou Tesárske Mlyňany
s ch v a ľ u j e
VZN č. 2/2011 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou
Tesárske Mlyňany
Uznesenie č. 36/2011
zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa16.6.2011
Žiadosť p. Furmáneka o zakúpenie polohovateľnej postele.
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 4. zasadnutí OZ konanom dňa 16.6.2011
prerokovalo
žiadosť p. Furmáneka o zakúpenie polohovateľnej postele
berie na vedomie
žiadosť p. Furmáneka o zakúpenie polohovateľnej postele
zapísala: Erika Zlatňanská ............................... dňa 16.6.2011
overovatelia zápisnice: Vladimír Plaštiak .......................... ...... dňa .......................
Mgr. Veronika Švecová ...................... dňa ........................

Ing. Štefan Valkovič
starosta obce

