Zápisnica z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 16.6.2016

Prítomní : podľa priloţenej prezenčnej listiny
Program: 1. Privítanie
2. Procedurálne záleţitosti
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Komunitný plán obce Tesárske Mlyňany na roky 2016 – 2021
6. Záverečný účet obce Tesárske Mlyňany za rok 2015
7. Návrh kontrolnej činnosti na II. polrok 2016
8. Zásady poskytovania finančných výpomocí z rozpočtu obce Tesárske Mlyňany
9. Vyhodnotenie plnenia PHSR za rok 2015
10. Akčný plán PHSR na roky 2017 – 2018
11. Projekt MŠ
12. Ţiadosť o odkúpenie pozemku Z-Com
13. Návrh VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Tesárske Mlyňany
14. Rôzne
15. Interpelácie poslancov obecného zastupiteľstva
16. Záver
K bodu 1 a 2:
Na úvod pán starosta privítal prítomných poslancov a určil za zapisovateľku Ing. Eriku
Zlatňanskú. Za overovateľov zápisnice p. poslankyňu Ivanu Pavlovičovú a p. poslanca
Michala Pivarčiho. Do návrhovej komisie na zostavenie uznesenia navrhol p. poslanca Ing.
Jozefa Záhorského a p. poslanca Ing. Jána Končála. Hlasovanie za návrhovú komisiu za 5
(Ing. Ján Končál, Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči, František Polák, Ing. Jozef Záhorský),
proti 0, zdrţal sa 0, nehlasoval 0.

K bodu 3:
Pán starosta dal hlasovať za schválenie programu zasadnutia so zmenou nakoľko nebola ešte
prítomná pani kontrolórka, a to presun bodu 14 . Rôzne pred bod 4: Kontrola plnenia
uznesení, s tým, ţe v bode rôzne bude udelené slovo prítomným občanom obce. Hlasovanie
za program so zmenou – za 5 (Ing. Ján Končál, Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči , František
Polák, Ing. Jozef Záhorský), proti 0, zdrţal sa 0, nehlasoval 0.

K bodu 4:
Nakoľko zatiaľ nebola prítomná pani kontrolórka zasadnutie pokračovalo bodom programu
14. Rôzne.

K bodu 14. Rôzne:
Pán starosta udelil slovo prítomným občanom obce, prítomní boli PaedDr. Kuťková, p. Kéry,
p. Valent a p. Babocká z Hlavnej ulice z časti Mlyňany. Ich nehnuteľnosti zasiahla nárazová
daţďová voda v sobotu 3.6.2016 počas búrky a následne prívalová voda z priľahlých polí
a zatopila im dvory a domy.
PaedDr. Kuťková – neprišli sme so sťaţnosťou ale so ţiadosťou o pomoc. Viete pán starosta
čo sa stalo vo štvrtok a v sobotu asi pred dvomi týţdňami po búrke. Voda sa nám valila z polí
spoza cintorína po mostoch do dvorov a domov. Bude to problém dlhodobí z dôvodu
klimatických podmienok a prosíme o riešenie odvodu vody, aby v budúcnosti nedošlo
k takejto situácii.
Je to aj ľahostajnosť ľudí, porobili si na druhej strane parkoviská a uzavreli jarky a nával
vody, ako bolo aj teraz v sobotu nie je moţné odvádzať jarkami. Sú zanesené a roky sa
nečistili. U nás sú zbytočne tak hlboké jarky, keď na druhej strane nie sú ţiadne a voda sa
valí ku nám do dvorov po mostoch. Máme poukladané vrecia a drevá ale takto sa nedá tu byť.
Voda neodtekala cez ul. Za humnami dole ale sa do kopca vracala späť. To som ešte nevidela.
Prišli poslanci p. Vladimír Plaštiak a p. Lukáš Ivanička.
Pán starosta povedal, ţe sa ospravedlňuje, ţe v tú sobotu nebol prítomný pri záchranných
prácach z dôvodu odcestovania. Zastupoval ma môj zástupca, ktorý na môj pokyn zvolal
krízový štáb, bol privolaný DHZ a títo čerpali vodu a pomáhali dotknutým domácnostiam. My
sme tieţ mali doma v pivnici vodu, je to problém aj tu pri dolinke. Nemám s tým problém to
riešiť k spokojnosti občanov a spýtal sa čo by navrhovali.
Prišiel poslanec p. Milan Polák
p. Kéry Vladimír povedal, ţe jarky sú zanesené, bude potrebné ich prečistiť aj priepusty pod
mostami, všetko je to zanesené a voda nemala kade odtiecť a vracala sa späť na cestu, mosty a
vodu sme mali aţ v dome.
p. starosta – jarky nie sú udrţiavané cca 10 rokov
p. Plaštiak – keď sa to len na Hlavnej ulici vybágruje, voda sa potom nahrnie na ul. Za
humnami lebo aj ten jarok je plytký
prišla pani kontrolórka p. Zuzana Chrenová
p. Pivarči – ten jarok ide aţ do Ţitavy. Všetky jarky by sa mali spojazdniť aby boli funkčné.

p. starosta – áno všetky jarky sú zanesené, postupne by som navrhol vyčistiť všetky aj tu pri
dolinke, mali by sme navrhnúť nejaké riešenie, nie je to teraz tento rok ani v rozpočte
zahrnuté ale treba to riešiť hneď
p. Plaštiak – bude potrebné urobiť spád k Ţitave. Najväčší príval je z polí od koľajníc za
cintorínom v Mlyňanoch.
p. starosta – navrhujem pozrieť to priestranstvo za mostom, je tam lúka a vybudovať tu
zbernú nádrţ aby ten prvotný nával vody z polí nešiel na cestu do obce ale sem do nádrţe,
a potom to postupne nejako jarkami zviesť dolu k Ţitave
Prišiel p. poslanec Miloš Danko.
p. Ing. Končál – navrhujem vybagrovať kanál na ul. Za humnami alebo odkúpiť ten pozemok
od
na Hlavnej ulici oproti cintorínu čo bol v minulosti ponúknutý obci na vybudovanie
príjazdovej cesty a tu urobiť cestu na Podluţie a tadiaľ aj zviesť vodu dolu, ale to je
najnákladnejšie riešenie
p. Danko – tam to nie je kde odviesť
p. starosta – navrhujem prizvať človeka projektanta, ktorý by navrhol odvodňovacie ţľaby
aby to bolo na spád a odvedené do Ţitavy , aby to malo nejakú koncepciu a začal by sa čistiť
jarok od spodu od ulice Kapusničky smerom hore do obce po uliciach
p. Valent – treba prehĺbiť jarky a urobiť pri cintoríne ryhu a nejaký rošt a vodu zviesť tak aby
išla po oboch stranách cesty v jarku.
Ing. Záhorský – je to aj dôsledok toho, ţe keď si tu v minulosti robili niektorí občania
parkoviská pred domami zatvorili jarky a dali tam nedostatočne veľké rúry na odtok vody
Ing. Končál – dalo by sa to čistenie robiť našimi ľuďmi?
p. starosta – nie, to musí byť robené mechanizmami
p- Polák – tieţ som za návrh pána starostu urobiť za ţeleznicou za záhradami a za cintorínom
v tej časti veľkú zbernú nádrţ, kde by veľký nápor vody z rolí sem odtiekol, lebo tá voda
potom do obce steká aj so zemou a tá potom tie jarky upcháva. Potom by do obce jarkami išla
iba voda a tá by stiekla a jarky sa nebudú zanášať. To by bolo dobré urobiť na začiatok.
p. starosta – navrhujem aby to posúdil projektant a ten potom povie do čoho hneď investovať
p. Ing. Končál – navrhujem krátkodobý plán aspoň jarky vyčistiť a potom osloviť projektanta
p. starosta dal hlasovať za to aby sa jarky pomocou mechanizmov vyčisili čím skôr a potom
dať vypracovať ponuku na projekt odvádzania daţďovej vody jarkami do Ţitavy – hlasovanie
za 9 (Miloš Danko, Lukáš Ivanička, Ing. Ján Končál, Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči,
Vladimír Plaštiak, František Polák, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský), proti: 0, zdrţal sa 0,
nehlasoval 0.

Ďalej pán starosta odovzdal slovo prítomným občanom manţelom Kuťkovým:
p. Kuťka – prišli vo veci toho istého problému, s ktorým sme boli v decembri minulý rok, nič
sa nevyriešilo, u Ing. Rafaja je sťaţnosť uţ dva roky, zo 40 m dĺţky zo stavby na susednom
pozemku nám tečie voda na dvor a záhradu, tieto stavby nie sú zlegalizované. Ďalej sme sa v
minulosti informovali v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám len koľko býva
osôb na č. domu 172. Po toto potvrdenie sme chodili dva týţdne nebolo podpísané, bolo treba
sa radiť s právnikom. Ďalej som sa chcel opýtať, koľko dala obec susedovi pokút, obecná
kasa je prázdna, načierno uţíva budovy kde chová 20 psov. Bolo mi odpovedané, ţe také
informácie sa neposkytujú.
p. starosta povedal, ţe uvedené nemá nič s obecným zastupiteľstvom. Čo sa týka pokút tak to
nie je verejný dokument aby sme o tejto výške mohli Vás informovať. V ostatných
stavebných veciach koná za obec Ing. Rafaj. Písali ste aj na krajský úrad a ten len potvrdil, ţe
Ing. Rafaj konal správne. Nemáme záujem nikomu škodiť. Čo sa týka rady
s právnikom, nakoľko mám uţ z minulosti skúsenosti, ţe som obec zastupoval na súde, som
uţ opatrný a radšej sa poradím. Čo sa týka času na vybavenie podania, sú určité lehoty na
vybavenie a tie som dodrţal. Vţdy som bol ku Vám slušný. Uţ ste ma na obecnom
zastupiteľstve osočoval.
p. Kuťka – dostal som odpoveď z úradu, ţe na pobyte na č. domu 172 je prihlásená jedna
osoba a viem, ţe tam bývajú tri osoby a vykladajú sa tu štyri smetné nádoby.
Ing. Zlatňanská – my sme potvrdili koľko osôb má trvalý alebo prechodný pobyt, koľko osôb
sa tam zdrţuje viete Vy lebo ste v susedstve. Sme veľká obec a takúto vec, kto sa kde zdrţuje
vieme len vtedy keď sa občania prihlásia aspoň na prechodný pobyt alebo to oznámia, ţe si za
smete chcú platiť u nás v obci. Podľa zákona sa za vývoz smetí platí podľa trvalého pobytu.
Ing. Končal – je tu problém, p. Sendali má stavby, ktorá nie sú skolaudované, tým obmedzuje
ţivot susedov. Mám pravdu?
p. starosta – áno
Ing. Končal – p. Kuťka, boli ste tu na obecnom zastupiteľstve uţ v minulosti, keď je tam
obťaţovanie zo strany suseda vo veci chovu psov tak to treba ohlásiť na hygienu
p. starosta – stavebný úrad vo veci stavieb koná správne, potvrdil to aj krajský úrad na ktorý
ste sa sťaţovali, čo sa týka obťaţovania písali ste uţ na hygienu?
p. Končal – v tej čiernej stavbe chová psov, poslúchnite starostu a píšte na hygienu
Ing. Záhorský – keď je sám čo tam dáva keď vykladá štyri smetiaky? My sme traja a stačí
nám jeden.
Máme v programe aj vzn o odpadoch, môţeme aj počet nádob stanoviť.
p. Kuťka – vykladá štyri smetiaky

p. starosta – je tu návrh vzn o odpadoch, môţe sa limitovať počet smetných nádob. Zo
začiatku volebného obdobia sme len likvidovali čierne skládky. Nemám s tým problém to vo
VZN ošetriť.
p. Kuťková – má postavené stavby bez povolenia kde chová psy
p. Danko – dajte to na tú hygienu ako Vám uţ bolo povedané v minulosti.
K bodu 5:
Pán starosta informoval, ţe podľa zákona je obec povinná mať vypracovaný Komunitný plán
v oblasti sociálnych sluţieb, ktorý je potrebný v prípade, ţe obec by v budúcnosti ţiadala
dotáciu z fondov na realizáciu buď denného stacionára alebo zariadenia sociálnych sluţieb.
Návrh komunitného plánu bol vypracovaný dodávateľsky a bol zverejnený
k pripomienkovaniu verejnosti dňa 30.5.2016.
Ing. Záhorský sa spýtal, ţe nedostal materiál ku komunitnému plánu.
Ing. Zlatňanská – materiál bol zverejnený na stránke a preto uţ nebol poslancom poslaný.
Bola iba pripomienka kde si ho môţete pozrieť.
Pán starosta dal hlasovať za Komunitný plán obce Tesárske Mlyňany 2016 – 2021, hlasovanie
za 8 (Miloš Danko, Lukáš Ivanička, Ing. Ján Končál, Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči,
Vladimír Plaštiak, František Polák, Milan Polák, proti: 0, zdrţal sa 1 (Ing. Jozef Záhorský),
nehlasov.0.
K bodu 6:
Pán starosta povedal, ţe poslanci obdrţali záverečný účet obce za rok 2015, spýtal sa či má
niekto nejaké otázky alebo pripomienky. Pani Uhrinová sa vyjadrila, ţe ide o celoročné
hospodárenie, ktoré bolo také ako je uvedené v záverečnom účte a podľa zákona sa záverečný
účet schvaľuje do 30.6. za predchádzajúci kalendárny rok.
Pán starosta dal hlasovať, kto je za schválenie záverečného účtu za rok 2015 a celoročné
hospodárenie bez výhrad, hlasovanie za 9 (Miloš Danko, Lukáš Ivanička, Ing. Ján Končál,
Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči, Vladimír Plaštiak, František Polák, Milan Polák, Ing.
Jozef Záhorský ), proti: 0, zdrţal sa 0, nehlasoval 0.
K bodu 7:
Poslanci dostali v materiáloch Návrh kontrolnej činnosti na II. polrok 2016. Pán starosta dal
hlasovať, kto je za predmetný plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2016, za 9 (Miloš
Danko, Lukáš Ivanička, Ing. Ján Končál, Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči, Vladimír
Plaštiak, František Polák, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský ), proti: 0, zdrţal sa 0, nehlas.0..

K bodu 8:
Poslanci boli informovaní o tom, ţe obec poskytuje zo svojho rozpočtu nenávratné
prostriedky v oblasti sociálnych vecí a to: jednorázové sociálne výpomoci pri narodení
dieťaťa, pri osirení, pri stravovaní dôchodcov, pri mimoriadnych nepriaznivých udalostiach
v prípade sociálnej odkázanosti občana a osamelým matkám v hmotnej núdzi s deťmi.

Podmienky poskytnutia týchto jednotlivých finančných výpomocí boli ošetrené v „Zásadách
poskytovania finančných výpomocí z rozpočtu obce Tesárske Mlyňany“, ktoré po schválení
budú v platnosti od 1.7.2016. Hlasovanie za 9 (Miloš Danko, Lukáš Ivanička, Ing.Ján
Končál, Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči, Vladimír Plaštiak, František Polák, Milan Polák,
Ing.Jozef Záhorský), proti: 0, zdrţal sa 0, nehlasoval 0.

K bodu 9:
Pán starosta informoval, ţe v PHSR na roky 2014 – 2020 máme plán komunikácie,
hodnotenia a monitoringu realizácie obce Tesárske Mlyňany. V PHSR je smerovanie
v rozvoji obce, keby sme tento dokument nemali nemôţeme ţiadať o prostriedky z fondov.
Jeho súčasťou je aj Vyhodnotenie plnenia PHSR za rok 2015, hodnotiaca a monitorovacia
správa, ktorá je spracovaná na základe podkladov z realizácie projektov v roku 2015 a to
napr.: počet kultúrnych akcií, počet vymenených svietidiel, počet zakúpených čerpadiel...
a finančných prostriedkov, ktoré boli pouţité za zabezpečenie týchto aktivít. V pláne
komunikácie máme stanovené schválenie tejto správy poslancami obecného zastupiteľstva.
Na základe týchto skutočností dal pán starosta hlasovať za Vyhodnotenie plnenia PHSR za
rok 2015 – za 9 (Miloš Danko, Lukáš Ivanička, Ing. Ján Končál, Ivana Pavlovičová, Michal
Pivarči, Vladimír Plaštiak, František Polák, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský ), proti: 0,
zdrţal sa 0, nehlasoval 0.
K bodu 10:
Ďalej pán starosta informoval, ţe „Akčný plán PHSR „ je pre obec potrebný dokument, tak
ako napr. rozpočet obce a tieţ sa vypracováva s výhľadom na ďalšie dva roky. Doposiaľ sme
mali akčný plán spracovaný na roky 2015 – 2016. V tomto roku je preto potrebné spracovať
akčný plán na roky 2017 – 2018. Spracovaný je podľa jednotlivých prioritných oblastí PHSR
a obsahuje všetky projekty opatrení. Neaktívne projekty sú označené skratkou N/A.
V pláne komunikácie máme stanovené schválenie návrhu akčného plánu na roky 2017 – 2018
a preto dal pán starosta hlasovať kto je za jeho schválenie - za 9 (Miloš Danko, Lukáš
Ivanička, Ing. Ján Končál, Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči, Vladimír Plaštiak, František
Polák, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský ), proti: 0, zdrţal sa 0, nehlasoval 0.
K bodu 11:
Pán starosta povedal, ţe materiál k projektu MŠ nedostali, stručne by k tomuto bodu
rokovania informoval. Budova MŠ je dobre situovaná v obci, je uţ čiastočne rekonštruovaná,
sú tu nové plastové okná, robila sa rekonštrukcia toaliet, budova má hrubé múry, má ale starú
strechu. V minulosti sme mali záujem o podanie projektu ale sme nespĺňali podmienky tak
sme do toho nešli. Teraz vyšla výzva štátu pre zriaďovateľov na „Zvýšenia kapacít
infraštruktúry materských škôl“ , ktorá zahŕňa aktivity a to: výstavbu nových objektov,
rozšírenie kapacít, úpravu areálu, obstaranie materiálno-technického vybavenia a zvýšenie
energetickej hospodárnosti budov materských škôl.
Pre bliţšiu informáciu odovzdal slovo prítomnej riaditeľke MŠ p. Kullovej.

p. Kullová – tieto výzvy sú limitované na počet ţiakov, bola by to veľká šanca pre obec na
získanie finančných prostriedkov pre MŠ, je len otázkou času kedy bude potrebné napr. riešiť
opravu strechy budovy, ţe začne do budovy tiecť.
Urobila som si prieskum v počte detí za posledných 8 rokov, detí je kaţdý rok viac, zatiaľ
bolo vyhovené všetkým ţiadostiam o prijatie detí do MŠ, ale uţ teraz mám viac detí v MŠ ako
máme kapacitu a podľa matriky to bude v budúcnosti ešte horšie, nebudem môcť prijať
všetky deti. Ku dnešnému dňu máme nadstav 15 detí. Je tu moţnosť riešiť túto situáciu, touto
výzvou by bola moţnosť, ţe by sa zvýšila kapacita detí a rozšírili sa priestory materskej
školy. Máme teraz tri triedy, jedna ale musí byť v jedálne. Bol tu projektant, aţ budeme
spĺňame podmienky výzvy, poradí či pristaviť k budove alebo postaviť ešte jednu novú časť.
Len je potrebné vedieť či ísť do toho, či je záujem zriaďovateľa o podanie ţiadosti a zapojiť
sa do výzvy.
Pán starosta povedal, ţe v prípade, ţe sa obec do tejto výzvy zapojí, boli by obci refundované
oprávnené výdavky na kaţdého nového ţiaka 6700 € /t.j. 6700 € x 15 detí nad limit/ a pri
rekonštrukcii by sme dostali na kaţdého existujúceho ţiaka max 2500 € /t.j. 2500 € x 54 detí/.
Takţe keď je teraz navyše 15 detí a celkovo máme 54 detí, bola by to zaujímavá suma do
rozpočtu obce, s ktorou by si obec pomohla. Pri ţiadosti o financie z dotácie je potrebná
spoluúčasť obce vo výške 5%. Z financií zo štátu by sa mohla dostaviť nová časť MŠ alebo
urobiť prístavba a aj priestory MŠ by sme zrekonštruovali.
Ing. Končál – sa spýtal nakoľko je vyuţitá základná škola? Nebolo by aj riešenie jednu triedu
presunúť do základnej školy?.
p. starosta – učiteľky sú delené na zmeny, na 2 triedy sú 2 učiteľky, jedna je tam tak, aby si
nechávali len na doobede. MŠ je dobre situovaná, len je zlý vstup do MŠ od cesty a tieţ nie je
tu dobré parkovanie. Pokiaľ by štát dal na to peniaze, to by sa všetko potom doriešilo.
Parkovanie a vstup by bolo moţné riešiť od zadu za budovou. Mali by sme to vyuţiť.
p. Kullová – uţ v minulosti to tak bolo, ţe boli predškoláci uţ v škole, nebolo to výhodné, deti
boli odtrhnuté a teraz by sme uţ nemohli ani pouţiť staré zariadenie z MŠ, nábytok, stoly,
stoličky, priestor na spanie a pod. všetko by sa muselo kúpiť nové uţ by to nespĺňalo normu
ako je to teraz.
p. Polák Milan – bol som v minulosti tieţ za návrh presunúť MŠ do priestorov ZŠ, ale ked by
bola teraz táto moţnosť, treba vyuţiť výzvu, som za to ţiadať financie na prístavbu
a rekonštrukciu MŠ. V opačnom prípade by nám táto budova ostala len tak chátrať.
p. starosta – je to naša budova, bola by zveladená.
Ing. Záhorský sa vyjadrili, ţe pokiaľ by sme nespĺňali podmienky výzvy tak by navrhoval
predškolákov presunúť do ZŠ

p. Danko – ja navrhujem presunúť celú MŠ do ZŠ, keď toho času budova ZŠ nie je plne
vyťaţená. Viem, ţe je to od ruky ale ekonomicky je to lepšie riešenie.
p. starosta – čo potom budem robiť s terajšou budovou MŠ? Počtom detí sme v dolnej
kategórii, či by s tým nebol neskôr v ZŠ problém.
p. Polák – tie prostriedky z fondov budú uţ len do roku 2021, treba to vyuţiť.
p. Kullová – treba ale konať rýchlo, lebo 1. termín na podanie ţiadosti je do konca septembra
2016.
Pán starosta dal hlasovať za to aby sa obec zapojila do výzvy „Zvýšenie kapacity MŠ“
prípadne „Rekonštrukcie MŠ“ z dotácie ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka so
spoluúčasťou obce 5 % - hlasovanie za 9 (Miloš Danko, Lukáš Ivanička, Ing. Ján Končál,
Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči, Vladimír Plaštiak, František Polák, Milan Polák, Ing.
Jozef Záhorský ), proti: 0, zdrţal sa 0, nehlasoval 0.
K bodu 12:
Pán starosta povedal, ţe firma Z-Com, s.r.o. Zlaté Moravce /prevádzka Tesárske Mlyňany/
mala uţ na minulom zasadnutí OZ ţiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku. Ide
konkrétne o plochu 5 m², sú to vlastne schody do budovy, ktoré uţívajú a udrţiavajú tento
priestor .
Informoval, ţe bol vypracovaný znalecký posudok, v ktorom je táto časť pozemku ocenená
sumou 50,10 €, t.j. suma na odkúpenie cca 10,20 € za m². Zároveň oslovil poslancov či
povaţujú predmetný odpredaj časti obecného pozemku ako prípad osobitného zreteľa hlasovanie za 9 (Miloš Danko, Lukáš Ivanička, Ing. Ján Končál, Ivana Pavlovičová, Michal
Pivarči, Vladimír Plaštiak, František Polák, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský ), proti: 0,
zdrţal sa 0, nehlasoval 0.
Následne dal hlasovať za odpredaj časti obecného pozemku podľa ţiadosti firmy Z-Com
s.r.o., Zlaté Moravce o výmere 5 m² podľa GP č. 11/2016 vypracovaného Tiborom
Drienovským za sumu 15,- za m² s tým, ţe všetky náklady ohľadom kúpy znáša kupujúci –
hlasovanie za 9 (Miloš Danko, Lukáš Ivanička, Ing. Ján Končál, Ivana Pavlovičová, Michal
Pivarči, Vladimír Plaštiak, František Polák, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský ), proti: 0,
zdrţal sa 0, nehlasoval 0.
K bodu 13:
Pán starosta informoval, ţe nakoľko bol schválený nový zákon o odpadoch bol vypracovaný
návrh VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
na území obce Tesárske Mlyňany. Návrh bol zverejnený dňa 30.5.2016. Ide tu vlastne
o zmeny v systéme triedeného zberu, tento budú zabezpečovať oprávnené organizácie
zodpovednosti výrobcov, ktoré budú mať zmluvy s firmami, ktoré nám zber triedeného
odpadu doteraz zabezpečovali a obec vlastne na separovaný zber nebude mať ţiadne náklady.
Nový systém by mal fungovať od 1.7.2016.

Ing. Končál – bola tu dnes poznámka od p. Kuťku ohľadom počtu nádob, navrhujem
zakomponovať do VZN počet smetných nádob na osobu. Teraz nemáme limit na počet kuka
nádob.
Ing. Záhorský – upozornil na niektoré nedostatky v návrhu, ktoré sú v rozpore so zákonom
a tieto boli hneď po konzultácii priamo v návrhu všeobecne záväzného nariadenia upravené.
Tieţ sa vyjadril za limitovanie smetných nádob, pretoţe aj zmyslom nového zákona je väčšie
triedenie odpadu v domácnostiach, v budúcnosti bude väčší tlak na separovanie.
Poslanci v prvej alternatíve limitovania zberných nádob zahrnutých vo VZN navrhli, ţe 1-2
osoby môţu mať jedna kuka nádoba, 3-4 osoby dve kuka nádoby, tzn., ţe jedna smetná
nádoba by mala postačiť na dve osoby.
Následne bola navrhnutá druhá alternatíva limitovania počtu zberových nádob na domácnosť,
za ktorú poslanci aj zahlasovali a bola doplnená do pôvodného návrhu VZN. Jej znenie je
nasledovné : Jedna domácnosť môţe mať maximálne dve smetné nádoby, v prípade
domácnosti s viac ako 5 členmi si podľa potreby môţe zakúpiť tretiu smetnú nádobu.
Hlasovanie za druhú alternatívu limitovania počtu smetných nádob na domácnosť za 9 (Miloš
Danko, Lukáš Ivanička, Ing. Ján Končál, Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči, Vladimír
Plaštiak, František Polák, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský), proti: 0, zdrţal sa 0, nehlas. 0.
K bodu 14 a 15:
Pán starosta informoval, ţe dostal ponuku od p. Hegeduša na predbeţné projektové práce
v lokalite novej individuálnej bytovej výstavby v časti Tesárske Mlyňany smer Vieska nad
Ţitavou. Ide o PD na dobudovanie elektrickej prípojky, na verejné osvetlenie a ozvučenej
tejto novej obytnej časti obce. Na základe aj ústnych poţiadaviek občanov, ktorí v tejto časti
bývajú, majú o tieto sluţby záujem a bude to potrebné v budúcnosti riešiť. Cena projektovej
dokumentácie na nový rozvádzač by bola cca 120 € s DPH, na verejné osvetlenie novej časti
IBV cena 650 € a na ozvučenie bezdrôtovým rozhlasom cena 180 € s DPH.
p. Polák – koľko je tam stĺpov?
p. starosta – musíme to ťahať od rod. domu p. Mečkovej, ale tam v tej časti z obce na ul.
Ambrózyho nie sú ešte ţiadne stĺpy
Ing. Končál – nebolo by lepšie sa dohodnúť s obcou Vieska nad Ţitavou aby im to potiahli od
nich je to bliţšie a budeme za to platiť my.
p. Polák – je to potom veľa, je to ďaleko a vzduchom je to lepšie riešiť
p. starosta – aj tí ľudia si to tam uţ ţiadajú, v priebehu roka by som navrhol aspoň dať urobiť
nejakú projektovú dokumentáciu
Ing. Končal – povedal, ţe či to osvetlenie a rozhlas, je to čo ich tam najviac trápi
p. starosta – ďalej informoval, ţe sme začali opravovať výtlky práve v tejto časti obce na ul.
Ambrózyho, bolo to tam najhoršie. Postupne sa bude potom pokračovať na ďalších uliciach
podľa stavu kde to bude najnutnejšie riešiť.
p. Plaštiak – upozornil, ţe most pri našej bytovke stále klesá, prístup od chodníka je tu zlý
Ing. Záhorský - sa spýtal, kedy začnú robiť dlaţobné práce na ihrisku pri škole?
p. starosta – na budúci týţdeň sa začne ukladať dlaţba od vstupnej brány aţ po budovu

p. Pivarči – pripomenul, ţe keď tu budú mechanizmy aby sa nezabudlo na prehĺbenie jarkov
aj na
ul. Lipovej, tieţ tu tiekla veľká voda pri udalosti spred dvoch týţdňov, aj tu sú jarky plytké
alebo nie sú vôbec.
Ďalej pán starosta informoval, ţe Ing. Maňčušková si podala ţiadosť o stavebné povolenie na
stavbu rodinného domu v časti obce na domovine za traťou v smere na repnú skládku. Dostali
výnimku od ţelezníc a zastupiteľstvo by malo o tom vedieť, nakoľko pozemok sa nachádza
uţ v extraviláne obce. Napriek tomu je tu uţ cesta, osvetlenie a elektrina, to uţ obec nebude
riešiť .
Ing. Záhorský poznamenal, ţe suseda p. Anna Lipnická má záujem o odkúpenie časti
obecného pozemku. Nakoľko prítomní poslanci nevedeli bliţšie o akú časť ide a nie je
písomná ţiadosť, bude sa obecné zastupiteľstvo týmto zaoberať aţ po podaní oficiálnej
ţiadosti so situačným nákresom, s kompletnými informáciami o čo ide /miesto, výmera/.
Pán starosta informoval, ţe by mala byť vyhlásená výzva na likvidáciu čiernych skládok
v obci a spýtal sa poslancov, či sa má obec zaujímať o zapojenie sa do tejto výzvy so
spoluúčasťou obce 5 %. Hlasovanie za 9 (Miloš Danko, Lukáš Ivanička, Ing. Ján Končál,
Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči, Vladimír Plaštiak, František Polák, Milan Polák, Ing.
Jozef Záhorský ), proti: 0, zdrţal sa 0, nehl. 0.
p. Danko – povedal, ţe plot vedľa pekárne padá na chodník a ohrozuje chodcov. Je potrebné
aby boli opätovne vyzvaní majitelia Vodní. Napísať výzvu na základe prejednania tejto
záleţitosti v tomto obecnom zastupiteľstve.
K bodu 16:
Na záver pán starosta poďakoval prítomným poslancom za účasť a zasadnutie ukončil.

Uznesenie č. 121/2016
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 16.6.2016
Určenie zapisovateľky
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 11. zasadnutí OZ konanom dňa 16.6.2016
prerokovalo
určenie zapisovateľky a
b e r i e n a v e d o m i e,
ţe Ing. Erika Zlatňanská bola určená za zapisovateľku zápisnice na 11. zasadnutí OZ
konanom dňa 16.6.2016
Hlasovanie:
za: 5 (Ing. Ján Končál, Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči, František Polák, Ing. Jozef
Záhorský), proti: 0, zdrţal sa: 0, nehlasoval: 0

Uznesenie č. 122/2016
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 16.6.2016
Určenie overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 11. zasadnutí OZ konanom dňa 16.6.2016
prerokovalo
určenie overovateľov zápisnice a
berie na vedomie
overovateľov zápisnice: p. poslankyňu Ivanu Pavlovičovú a p. poslanca Michala Pivarčiho
z 11. zasadnutia OZ konaného dňa 16.6.2016
Hlasovanie:
za: 5 (Ing. Ján Končál, Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči, František Polák, Ing. Jozef
Záhorský), proti: 0, zdrţal sa: 0, nehlasoval: 0.

Uznesenie č. 123/2016
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 16.6.2016
Voľba návrhovej komisie
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 11. zasadnutí OZ konanom dňa 16.6.2016
prerokovalo
voľbu návrhovej komisie a
volí
členov návrhovej komisie: p. poslanca Ing. Jozefa Záhorského a p. poslanca Ing. Jána
Končála
Hlasovanie:
za: 5 (Ing. Ján Končál, Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči, František Polák, Ing. Jozef
Záhorský), proti: 0, zdrţal sa: 0, nehlasoval: 0.
Uznesenie č. 124/2016
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 16.6.2016
Schválenie programu rokovania
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 11. zasadnutí OZ konanom dňa 16.6.2016
prerokovalo
návrh programu 11. zasadnutia OZ konaného dňa 16.6.2016 so zmenou a presunom bodov,
schvaľuje
program 11. zasadnutia OZ konaného dňa 16.6.2016 s tým, v bod 14. Rôzne bude
prerokovaný pred bodom 3. Kontrola uznesení, pretoţe ešte nebola prítomná pani kontrolórka
a v bode 14. Rôzne bude udelené slovo prítomným občanom obce.
Hlasovanie:
za: 5 (Ing. Ján Končál, Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči, František Polák, Ing. Jozef
Záhorský), proti: 0, zdrţal sa: 0, nehlasoval: 0.

Uznesenie č. 125/2016
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 16.6.2016
Vyčistenie jarkov regulujúcich odtok vody
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 11. zasadnutí OZ konanom dňa 16.6.2016
prerokovalo
ústnu ţiadosť prítomných občanov obce p. PaedDr. Kuťkovej, p. Valenta, p. Kéryho a p.
Babockej z Hlavnej ulice v časti Mlyňany o prečistenie jarkov regulujúcich odtok prívalovej
vody
schvaľuje
objednanie mechanizmov na vyčistenie jarkov regulujúcich odtok prívalovej vody
Hlasovanie:
za: 9 (Miloš Danko, Lukáš Ivanička, Ing. Ján Končál, Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči,
Vladimír Plaštiak, František Polák, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský)
proti: 0, zdrţal sa: 0, nehlasoval: 0.
Uznesenie č. 126/2016
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 16.6.2016
Komunitný plán obce Tesárske Mlyňany na roky 2016 - 2021
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 11. zasadnutí OZ konanom dňa 16.6.2016
prerokovalo
návrh Komunitného plánu obce Tesárske Mlyňany na roky 2016 - 2021
schvaľuje
Komunitný plán obce Tesárske Mlyňany na roky 2016 - 2021
Hlasovanie:
za: 8 (Miloš Danko, Lukáš Ivanička, Ing. Ján Končál, Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči,
Vladimír Plaštiak, František Polák, Milan Polák, )
proti: 0, zdrţal sa: 1 (Ing. Jozef Záhorský), nehlasoval: 0.
Uznesenie č. 127/2016
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 16.6.2016
Záverečný účet obce Tesárske Mlyňany za rok 2015
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 11. zasadnutí OZ konanom dňa 16.6.2016
prerokovalo
Záverečný účet obce Tesárske Mlyňany za rok 2015
schvaľuje
Záverečný účet obce Tesárske Mlyňany za rok 2015 a celoročné hospodárenie bez výhrad
Hlasovanie:
za: 9 (Miloš Danko, Lukáš Ivanička, Ing. Ján Končál, Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči,
Vladimír Plaštiak, František Polák, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský )
proti: 0, zdrţal sa: 0, nehlasoval: 0.

Uznesenie č. 128/2016
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 16.6.2016
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2016
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 11. zasadnutí OZ konanom dňa 16.6.2016
prerokovalo
Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2016
schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2016
Hlasovanie:
za: 9 (Miloš Danko, Lukáš Ivanička, Ing. Ján Končál, Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči,
Vladimír Plaštiak, František Polák, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský )
proti: 0, zdrţal sa: 0, nehlasoval: 0.

Uznesenie č. 129/2016
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 16.6.2016
Zásady poskytovania finančnej výpomoci z rozpočtu obce Tesárske Mlyňany
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 11. zasadnutí OZ konanom dňa 16.6.2016
prerokovalo
Návrh zásad poskytovania finančnej výpomoci z rozpočtu obce Tesárske Mlyňany
schvaľuje
Zásady poskytovania finančnej výpomoci z rozpočtu obce Tesárske Mlyňany
Hlasovanie:
za: 9 (Miloš Danko, Lukáš Ivanička, Ing. Ján Končál, Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči,
Vladimír Plaštiak, František Polák, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský )
proti: 0, zdrţal sa: 0, nehlasoval: 0.

Uznesenie č. 130/2016
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 16.6.2016
Vyhodnotenie plnenia PHSR za rok 2015
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 11. zasadnutí OZ konanom dňa 16.6.2016
prerokovalo
Vyhodnotenie plnenia PHSR za rok 2015
schvaľuje
Vyhodnotenie plnenia PHSR za rok 2015
Hlasovanie:
za: 9 (Miloš Danko, Lukáš Ivanička, Ing. Ján Končál, Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči,
Vladimír Plaštiak, František Polák, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský )
proti: 0, zdrţal sa: 0, nehlasoval: 0.

Uznesenie č. 131/2016
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 16.6.2016
Akčný plán PHSR na roky 2017 - 2018
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 11. zasadnutí OZ konanom dňa 16.6.2016
prerokovalo
Návrh Akčného plánu PHSR na roky 2017 - 2018
schvaľuje
Akčný plán PHSR na roky 2017 - 2018
Hlasovanie:
za: 9 (Miloš Danko, Lukáš Ivanička, Ing. Ján Končál, Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči,
Vladimír Plaštiak, František Polák, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský )
proti: 0, zdrţal sa: 0, nehlasoval: 0.
Uznesenie č. 132/2016
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 16.6.2016
Výzva „Zvýšenie kapacity MŠ“ prípadne „Rekonštrukcia MŠ“
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 11. zasadnutí OZ konanom dňa 16.6.2016
prerokovalo
návrh aby sa obec zapojila do výzvy „Zvýšenie kapacity MŠ“ prípadne „Rekonštrukcie MŠ“
z dotácie štátu so spoluúčasťou obce 5 %
schvaľuje
zapojenie sa obce Tesárske Mlyňany do výzvy „Zvýšenie kapacity MŠ“ prípadne
„Rekonštrukcie MŠ“ z dotácie štátu so spoluúčasťou obce 5 %
Hlasovanie:
za: 9 (Miloš Danko, Lukáš Ivanička, Ing. Ján Končál, Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči,
Vladimír Plaštiak, František Polák, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský )
proti: 0, zdrţal sa: 0, nehlasoval: 0.
Uznesenie č. 133/2016
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 16.6.2016
Odpredaj obecného pozemku ako prípad osobitného zreteľa
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 11. zasadnutí OZ konanom dňa 16.6.2016
prerokovalo
prevod novovzniknutej parcely registra „C“ KN č. 2337/2, kat. úz. Tesáre nad Ţitavou,
zastavané plochy a nádvoria o výmere 5 m2 podľa GP č. 11/2016 vypracovaným Tiborom
Drienovským, Jedľové Kostoľany, ktorá vznikla z pôvodnej parcely 2839/1, kat. úz. Tesáre
nad Ţitavou vo vlastníctve Obce Tesárske Mlyňany do vlastníctva ţiadateľa spoločnosti
Z-Com, s.r.o., Čajkovského 3359/1, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 36560774
schvaľuje,
prevod novovzniknutej parcely registra „C“ KN č. 2337/2, kat. úz. Tesáre nad Ţitavou,
zastavané plochy a nádvoria o výmere 5 m2 podľa GP č. 11/2016 vypracovaným Tiborom
Drienovským, Jedľové Kostoľany, ktorá vznikla z pôvodnej parcely 2839/1, kat. úz. Tesáre

nad Ţitavou vo vlastníctve Obce Tesárske Mlyňany do vlastníctva ţiadateľa spoločnosti
Z-Com, s.r.o., Čajkovského 3359/1, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 36560774. Tento prevod
obecné zastupiteľstvo uznalo ako dôvod hodný osobitného zreteľa v zmysle s § 9a, ods. 8,
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení hlavne z nasledovných
dôvodov:
- pozemok sa nachádza pod časťou budovy so súpisným číslom 542, nachádzajúcej sa
na Orechovej ulici. Táto budova je vo vlastníctve ţiadateľa, pričom ţiadateľ ju
dlhodobo vyuţíva a dlhodobo sa stará o okolie budovy.
- pozemok nie je samostatne vyuţiteľný pre potreby Obce Tesárske Mlyňany
Hlasovanie:
za: 9 (Miloš Danko, Lukáš Ivanička, Ing. Ján Končál, Ivana Pavlovičová, Vladimír Plaštiak,
Michal
Pivarči,
František
Polák,
Milan
Polák,
Ing.
Jozef
Záhorský)
proti: 0, zdrţal sa: 0, nehlasoval: 0.
Uznesenie č. 134/2016
Z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 16.6.2016
Odpredaj časti obecného pozemku v k. ú. Tesáre nad Ţitavou pre spoločnosť Z-Com,
s.r.o., Čajkovského 3359/1, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 36560774
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 11. zasadnutí OZ konanom dňa 16.6.2016
prerokovalo
ţiadosť o odpredaj novovzniknutej parcely registra „C“ KN č. 2337/2, kat. úz. Tesáre nad
Ţitavou, zastavané plochy a nádvoria o výmere 5 m2 podľa GP č. 11/2016 vypracovaným
Tiborom Drienovským, Jedľové Kostoľany, ktorá vznikla z pôvodnej parcely 2839/1, kat. úz.
Tesáre nad Ţitavou vo vlastníctve Obce Tesárske Mlyňany do vlastníctva ţiadateľa
spoločnosti Z-Com, s.r.o., Čajkovského 3359/1, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 36560774
schvaľuje
v zmysle s § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
prevod novovzniknutej parcely registra „C“ KN č. 2337/2, kat. úz. Tesáre nad Ţitavou,
zastavané plochy a nádvoria o výmere 5 m2 podľa GP č. 11/2016 vypracovaným Tiborom
Drienovským, Jedľové Kostoľany, ktorá vznikla z pôvodnej parcely 2839/1, kat. úz. Tesáre
nad Ţitavou vo vlastníctve Obce Tesárske Mlyňany do vlastníctva ţiadateľa spoločnosti
Z-Com, s.r.o., Čajkovského 3359/1, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 36560774.
Kúpna cena za pozemok bola stanovená vo výške 15,- € za 1 m2.
Poplatky súvisiace s kúpnou zmluvou a prepisom pozemku znáša kupujúci.
Hlasovanie:
za: 9 (Miloš Danko, Lukáš Ivanička, Ing. Ján Končál, Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči,
Vladimír Plaštiak, František Polák, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský)
proti: 0
zdrţal sa: 0
nehlasoval: 0

Uznesenie č. 135/2016
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 16.6.2016
VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi
na území obce Tesárske Mlyňany
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 11. zasadnutí OZ konanom dňa 16.6.2016
prerokovalo
návrh VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi
na území obce Tesárske Mlyňany so zmenami
schvaľuje
VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na
území obce Tesárske Mlyňany
Hlasovanie:
za: 9 (Miloš Danko, Lukáš Ivanička, Ing. Ján Končál, Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči,
Vladimír Plaštiak, František Polák, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský )
proti: 0, zdrţal sa: 0, nehlasoval: 0
Uznesenie č. 136/2016
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 16.6.2016
Výzva na likvidáciu nelegálnych skládok
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 11. zasadnutí OZ konanom dňa 16.6.2016
prerokovalo
návrh aby sa obec Tesárske Mlyňany zapojila do výzvy na likvidáciu nelegálnych skládok
odpadu so spoluúčasťou obce 5 %
schvaľuje
aby sa obec Tesárske Mlyňany zapojila do výzvy na likvidáciu nelegálnych skládok odpadu
so spoluúčasťou obce 5 %
Hlasovanie:
za: 9 (Miloš Danko, Lukáš Ivanička, Ing. Ján Končál, Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči,
Vladimír Plaštiak, František Polák, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský )
proti: 0, zdrţal sa: 0, nehlasoval: 0.
Zapísala Ing. Erika Zlatňanská .............................. dňa 16.6.2016
Overovatelia zápisnice Ivana Pavlovičová ............................ dňa .............................
Michal Pivarči
........................... dňa ............................

Ing. Štefan Valkovič
starosta obce

