Zápisnica zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 11.5.2017
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Program: 1. Privítanie
2. Procedurálne záležitosti
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Žiadosť p. Jozefa Ivaničku
6. Žiadosť p. Františka Rajtára o odkúpenie obecného pozemku
7. Žiadosť o vydanie potvrdenia o prevode poľnohosp,. pôdy – Mgr. Orlík
8. Návrh na odkúpenie časti pozemku do vlastníctva obce
9. Žiadosť o finančný príspevok – MUDr. Jakubovič
10. Zmena stupnice pre stravovanie dôchodcov od 1.6.2017
11. VZN č. 1/2017 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Tesárske Mlyňany
12. VZN č. 2/2017 o výške úhrad za prenájom majetku vo vlastníctve obce Tesárske
Mlyňany
13. Rôzne
14. Interpelácie poslancov obecného zastupiteľstva
15. Záver

K bodu 1 a 2:

Na úvod pán starosta privítal prítomných poslancov a určil zapisovateľku Ing. Eriku
Zlatňanskú. Za overovateľov zápisnice určil pána poslanca Ing. Jána Končála a pána poslanca
Františka Poláka. Do návrhovej komisie na zostavenie uznesenia navrhol pána poslanca
Michala Pivarčiho a pani poslankyňu Ivanu Pavlovičovú, hlasovanie za 5 ( Ing. Ján Končál,
Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči, František Polák, Milan Polák ), proti 0, zdržal sa 0,
nehlasoval 0.

K bodu 3:
Pán starosta dal hlasovať, aby rokovanie zasadnutia prebiehalo podľa programu pozvánky, s
nasledovnou zmenou a to za bod 4 – Informácia o výzve ohľadom multifunkčného ihriska
a za bod 12 – Informácia komisie na ochranu verejného záujmu, hlasovanie za 5 ( Ing. Ján
Končál, Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči, František Polák, Milan Polák), proti 0, zdržal sa
0, nehlasoval 0.
K bodu 4:
Pani kontrolórka informovala, že uznesenia č. 164, 165, 166, 167 sú procedurálne záležitosti,
uzn,. 168 je splnené, nehnuteľnosť bola zakúpená, uzn. 169 – na vedomie, uzn. 170 –
splnené, uzn. 171 – splnené, uzn. 172 – dodatok pre ZŠ, uzn. 173 – schválená príloha k VZN.

Informácia o výzve ohľadom multifunkčného ihriska
Pán starosta informoval, že bola vyhlásená výzva na nové multifunkčné ihriská a aj na
rekonštrukciu už vybudovaných. V našej obci bolo postavené cca v roku 2009 na ihrisku
v Mlyňanoch a je už zničené. Sú pripravené podklady k predloženiu žiadosti na rekonštrukciu
multifunkčného ihriska. Môžeme žiadať maximálne 15 tis. eur, informoval sa, že rozpočet by
bol cca 18 – 20 tis. eur a schválená dotácia by bola približne 10 tisíc eur. Po schválení by
rozdiel musela znášať obec. V prípade, že by sme rozdiel nemohli finančne pokryť, môžeme
dotáciu aj odmietnuť. A môže sa stať aj situácia, že projekt nebude úspešný.
Ing. Končál – vieme cúvnuť keby schvália malú čiastku a tá by bola nepostačujúca?
p. starosta – áno
p. Polák – je záujem o to ihrisko?
p. Forgáč povedal, že záujem o ihrisko je, športový klub toto ihrisko využíva väčšinou
v zimnom období. Multifunkčné ihrisko je toho času neobmedzene prístupné verejnosti,
ihrisko je otvorené. V minulosti to bolo pod kontrolou kľúče odovzdávala p. Fazekašová.
Povrch je urobený aj pre hru tenisu. Je to zničené , v prípade rekonštrukcie treba ho ochrániť,
opäť zatvárať.
Pán starosta povedal, že v prípade uskutočnenia rekonštrukcie sa bude opäť zatvárať a kľúče
budú u ŠK a na obecnom úrade. V rámci rekonštrukcie budeme žiadať aby bol povrch
upravený už len pre hru futbalu a dal hlasovať, kto je za to, aby sa obec zapojila do tejto
výzvy rekonštrukcie multifunkčných ihrísk a bol podaný projekt – hlasovanie za 5, ( Ing. Ján
Končál, Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči, František Polák, Milan Polák), proti 0, zdržal sa
0, nehlasoval 0.

K bodu 5:
Pán starosta informoval, že na obecný úrad bola podaná žiadosť p. Ivaničku Jozefa, ul.
Pinárska ohľadom zápachu z kanalizácie a vlhnutia jeho rodinného domu. Ďalej povedal, že
úsek kanalizácie je v tejto časti obci kritický, je tu malý spád, býva zanesená. Dňa 18.4.2017
firma Hydrodynamik úsek ulice Pinárska ako aj Lúčna prečistil tlakom vody. Pán Ivanička
dostal písomnú odpoveď, v ktorej bol o tomto informovaný. V žiadosti uvádza, že pred
domom má umiestnenú šachtu, ktorej okolie je podmáčané a vlhne mu z toho stena domu.
Pán starosta povedal, že je to z tejto časti obce jediná sťažnosť na kanalizáciu. Dáme
premerať hĺbku šachty, zistíme hĺbku základov stavby, či vlhnutie spôsobuje kanalizácia.
Pán Ivanička by musel preukázať nejakým posudkom odborníka, že stena mu vlhne
z kanalizácie.

K bodu 6:
Pán starosta povedal, že materiál k žiadosti p. Rajtara bol poslancom doručený. Odovzdal
slovo prítomnému p. Rajtarovi Františkovi.
p. Rajtar povedal, že žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku parc.č. 66 bola
prejednávaná už v minulosti v roku 2011. Ide o pozemok, ktorý sa nachádza za jeho
pozemkom o výmere cca 200 m ², je tu len smetisko a rastie tu burina. Mal by o to záujem to
vyčistiť a skultúrniť a užívať si to. V minulosti to čistil staral sa o to, teraz je to opäť
zarastené.
Poslanci sa spýtali, či by bolo možné tento úsek v budúcnosti využiť ako prechod na pozemky
na Lipovej ulici, ktoré by sa dali využiť ako stavebné pozemky.
Pán Rajtar povedal, že je to zlé miesto, také najširšie. Pre tento účel vybudovania mosta je
vhodnejšie miesto za požiarnou zbrojnicou, tu je dolinka najužšia. Ide o parcelu č. 70.
Pán starosta povedal, že pozemok, o ktorý má záujem p. Rajtar, parc. č. 66 je to cvik, je ku
nemu zlý prístup cez dolinku nie je to tu pre obec využité. V minulosti tento pozemok čistil
a chcel by ho odkúpiť.
Ďalej starosta povedal, že by chcel objasniť záležitosť, ktorá sa ťahá už roky, ktorou bola
poverená právnička vo veci doriešenia požiarnej zbrojnice s manželmi Solčianskymi. Na obec
právna zástupkyňa zaslala návrh a požiadavku na kompenzáciu pozemku. Manželia
Solčiansky sú vlastníkmi pozemku, na ktorom stojí požiarna zbrojnica a ich oplotenie
zasahuje až do obecného pozemku. Ako riešenie navrhli zámenu pozemku, a to konkrétne
pozemok pod požiarnou zbrojnicou sú ochotní zameniť s obcou za pozemok, na ktorom sa
nachádza stavba ich oplotenia, k tomu žiadajú pozemok parc.č. 70 o rozlohe cca 236 m² za
požiarnou zbrojnicou a doplatiť v čistom sumu 3000 €, čo znamená vrátene dane z príjmu od
obce ešte doplatok sumu 3700 €. Požiarna zbrojnica je postavená o rozlohe cca 220 m²,
oplotený pozemok je cca na obecnom 60 m². Pozemok parc. č. 70, ktorý si žiadajú tiež ako
zámenu je o rozlohe cca 236 m².
p. Polák Milan – táto ponuka je pre nás nevýhodná, navrhoval by som postaviť novú
zbrojnicu, sú na to dotácie, napr. na ihrisku
p. starosta – je problém, že požiarna zbrojnica nie je zapísaná na LV ako stavba , bola stavaná
okolo roku 1979 a keby sme stavbu chceli zlegalizovať, vlastník pozemku musí dať súhlas.
Poslanci sa vyjadrili, že s návrhom manž. Solčianskych nesúhlasía. Pozemok pod požiarnou
zbrojnicou kúpili pri kúpe pozemku stavby rodinného domu a prišli k nemu neserióznym
spôsobom. Už v čase jeho kúpy vedeli, že je na ňom postavená obecná stavba požiarnej
zbrojnice. V tom čase sa to malo riešiť iným spôsobom. Pre obec sú toho času ich
požiadavky nevyhovujúce. Práve pozemok za požiarnou zbrojnicou parc. č. 70, ktorý žiadajú
ako zámenu si obec nechce vypustiť. Bol by neskôr aj zložitý prístup k požiarnej zbrojnici a
celkovo je ich ponuka pre obec nevýhodná. Dnes je možnosť žiadať o dotácie na výstavbu

novej požiarnej zbrojnice a naša, vlastne podľa súčasnej situácie postavená na cudzom
pozemku, už toho času ani nevyhovuje potrebám hasičov.
p. Polák Milan – navrhujem postaviť novú požiarnu zbrojnicu, terajšia už ani nevyhovuje
požiadavkám hasičov a pozemok parc. č. 70 si držať pre potreby obce a potom by sme
p. Rajtarovi mohli pozemok uvedený v jeho žiadosti predať.
Poslanci sa vyjadrili, že pozemok parc. č. 70 za požiarnou zbrojnicou je nutné si ponechať vo
vlastníctve obce, nezamieňať ho pre budúcnosť ani nepredávať. Je to už posledná prístupová
cesta cez dolinku pre vybudovanie mosta z Pinárskej ulice pre prípad, že sa tu v budúcnosti
vytvorenia nové stavebné pozemky, o ktoré je v obci záujem.
Pán starosta povedal, že je to záležitosť, ktorá sa ťahá už roky, ešte z bývalého vedenia úradu,
nesúhlas obecného zastupiteľstva bude tlmočiť právnej zástupkyni a manž. Solčianskym a po
ich vyjadrení sa k téme požiarnej zbrojnice obecné zastupiteľstvo ešte vráti.
Ing. Končál sa spýtal , či by pre p. Rajtára nebol zaujímavý prenájom pozemku
Nakoľko sa p. Rajtar vyjadril, že žiada o odkúpenie pozemku parc. č. 66, dlhodobý prenájom
je pre neho nevýhodný, pán starosta povedal, že necháme túto záležitosť otvorenú a po
vyjadrení sa manž. Solčianskymi vo veci požiarnej zbrojnice, prípadne inej alternatívy
riešenia sa k žiadosťou p. Rajtara o odkúpenie časti obecného pozemku bude obecné
zastupiteľstvo zaoberať na najbližšom zasadnutí.

K bodu 7:
Pán starosta predniesol žiadosť Mgr. Gabriela Orlíka právneho zástupcu predávajúceho ercon, s.r.o. Zlaté Moravce o vydanie potvrdenia, že pozemok parcela CKN p.č. 1376/69 v k.ú.
Mlyňany má iné, ako poľnohospodárske využitie. Potvrdenie je potrebné doložiť ku kúpnej
zmluve. Kupujúcim je Ústav ekológie lesa SAV, Zvolen a na predmetnom pozemku sa
nachádza vodárnička, ktorá slúži na závlahu Arboréta Mlyňany. Hlasovanie za vydanie
potvrdenia obce – hlasovanie za 5, ( Ing. Ján Končál, Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči,
František Polák, Milan Polák), proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0.

K bodu 8:
Pán starosta požiadal poslancov o predbežný súhlas k odkúpeniu časti pozemkov od
majiteľov nehnuteľností na Lúčnej ulici, na ktorých pozemku sa nachádza obecná kanalizácia.
Skutočnosť sa zistila pri vypracovaní geometrického plánu z dôvodu rozparcelovania
pozemkov pre stavebné účely. Majitelia týchto nehnuteľností si svoje pozemky ohradili tak,
aby v prípade potreby bol dostatočný prístup ku kanalizácii. Chcú sa dohodnúť, či je obec
ochotná pozemky odkúpiť a či je zo strany obce o tieto čiastky pozemkov záujem. Ide
konkrétne u p. Petra Kratku o rozlohu 5 m², u p. Martina Kratku o rozlohu 10 m², u p. Pavla
Kratku o rozlohu 42 m² a u p. Viery Mužíkovej o rozlohu 46 m², ktoré vypustili zo svojich

pozemkov v prospech obce. Poslanci vyjadrili súhlas, že je záujem, aby obec tieto čiastky
odkúpila od majiteľov, predbežný návrh je 10 € za m² a bude vypracovaná jedna kúpna
zmluva.

K bodu 9:
Ďalším bodom je prejednanie žiadosti MUDr. Jána Jakuboviča o poskytnutie finančného
príspevku na zakúpenie germicídneho žiariča na zabezpečenie prostredia bez baktérií
a vírusov v čakárni zdravotného strediska. Približná cena takého žiariča je cca 300 €. Starosta
obce dal hlasovať, kto nie je za zakúpenie žiariča pre tento účel – hlasovanie za predložený
návrh, za nezakúpenie: 3 (Ing. Ján Končál, Michal Pivarči, Ivana Pavlovičová). Ďalej dal
hlasovať- kto je za poskytnutie príspevku – hlasovanie za 1 (František Polák), hlasovania sa
zdržal 1 (Milan Polák), nehlasoval 0. To znamená, že žiadosti sa nevyhovuje.

K bodu 10:
Ing. Zlatňanská informovala, že návrh zmeny stupnice bolo potrebné urobiť z nasledovných
dôvodov: posledná úprava sa robila v septembri 2015, medzičasom sa zvyšovali dôchodky
a menila sa cena obeda v školskej jedálni na sumu 1,88 € od 1.4.2017. Úprava stupnice
zahŕňala zvýšenie ceny obeda o 0,04 € a posun výšky dôchodku v stupňoch cca 10 – 15 €
z dôvodu zvyšovania dôchodkov. Stupnica je uvedená v uznesení č. 180/2017 a zahŕňa sumu,
ktorú si bude platiť stravník za jeden obed a sumu, ktorú bude priplácať obec. Schválená
stupnica bude platná pre stravníkov - dôchodcov od 1.6.2017.
Hlasovanie za 5, ( Ing. Ján Končál, Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči, František Polák,
Milan Polák), proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0.

K bodu 11:
Návrh VZN č. 1/2017 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na územní obce Tesárske
Mlyňany bol v materiáloch poslancom doručený. Pán starosta povedal, že na základe žiadosti
pán poslanca Ing. Záhorského, ktorý pred konaním zasadnutia na obecný úrad doručil
pripomienky a navrhuje úpravu tohto VZN, ktorá sa časovo nedala do návrhu zapracovať,
starosta tento bod sťahuje z rokovania. Po zapracovaní navrhnutých úprav bude opäť
zaradený do programu rokovania na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva.

K bodu 12:
Návrh VZN č. 2/2017 o výške úhrad za prenájom majetku vo vlastníctve obce Tesárske
Mlyňany poslanci tiež obdržali v materiáloch. Po rozprave boli v návrhu vykonané zmeny
sadzieb za prenájom telocvične v základnej škole, za priestory posilňovne.

p. Polák František – povedal, že do posilňovne chodí cca 10 dospelých ľudí približne časovo
na 1 hodinu 5x do týždňa, všetko sme si to tam sami upravili. Po deťoch je tam spúšť, pokiaľ
sa za prenájom tohto priestoru má platiť väčšia suma prestanú tam dospelí chodiť a deti to
zničia. Navrhujem sumy za prenájom priestoru posilňovne upraviť za obdobie pol roka.
Ďalej poslanci navrhli aby bola doplnená sadzba za prenájom miestnosti v KSSL s kuchyňou
pre cudzích. Jednotlivé pripomienky poslancov a zmenené sadzby budú zapracované v novom
návrhu VZN č. 2/2017, ktorý bude tiež zaradený do programu rokovania na najbližšie obecné
zastupiteľstvo, nakoľko počet prítomných poslancov nebol postačujúci na schválenie VZN.
Ing. Končál sa spýtal, či toto VZN nebude zbytočné, že sadzby prenájmu majetku vo
vlastníctve obce treba presunúť do zásad hospodárenia s majetkom obce.
Pán starosta povedal, že zásady sa môžu prepracovať, ale mali sme kontrolu z NKÚ a žiadali
si aj predložiť spomínané zásady a neboli k tomu žiadne pripomienky. Bude dobré aj VZN č.
2/2017 na budúcom zasadnutí schváliť.

Informácia komisie na ochranu verejného záujmu:
Predseda komisie Ing. Končál informoval prítomných poslancov, že komisia na ochranu
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov zasadala pol hodinu pred
začatím obecného zastupiteľstva. Komisia dňa 11.5.2017 berie na vedomie predložené listiny
- majetkové priznanie štatutárneho zástupcu obce Ing. Štefana Valkoviča za roky 2015
a 2016, ktoré odovzdala na archiváciu pracovníčke obecného úradu Ing. Zlatňanskej.

K bodu 13:
Poslanci dostali v materiáloch monitorovaciu správu o plnení PHSR za rok 2016, ktorá zahŕňa
finančné plnenie naplánovaných aktivít, do ktorých prioritných vecí sa v tom roku
investovalo. PHSR je vypracované na obdobie 2014 – 2020 a každý rok je potrebné, aby boli
poslanci o tomto finančnom plnení informovaní. Obecné zastupiteľstvo predloženú
monitorovaciu správu za rok 2016 berie na vedomie a je prílohou zápisnice.
K bodu 14: Interpelácie poslancov obecného zastupiteľstva
Poslanci upozornili, že by bolo potrebné upraviť strechu na stavbe dreveného domčeku. Do
budúcna, ak by tam nebola prevádzka predajne, bolo by to vhodné miesto aj na presunutie
kaderníctva z kultúrneho strediska. V kultúrnom stredisku by mohol byť tento priestor využitý
na rozšírenie kuchynky, lebo terajšie podmienky sú veľmi stiesnené.
p. Pivarči povedal, že by bolo dobré dať pri obecné hojdačky tabulu, že na vlastnú
zodpovednosť.

Pán starosta povedal, že v MŠ bola vykonaná kontrola detských prvkov a kolotoča, kolotoč
bude musieť ísť preč. Povedal, že dáme aj na detské prvky umiestnené na obecných
priestoroch urobiť takéto bezpečnostné posúdenie.
Ing. Končál požiadal, či by bolo možné zabezpečiť umiestnenie tabule aby cez ulicu Krížnu
nechodili nákladné autá. Po uzavretí výjazdu zo Školskej ulice pri realizácii diaľnice si
tadiaľto skracujú cestu autá do Agrochemického podniku a cesta je úzka, už zničená, je to
tadiaľto nebezpečné.
Pán starosta povedal, že pre riešenie budeme musieť dať najskôr urobiť projekt dopravného
značenia , tento dať odobriť na dopravný inšpektorát a potom situáciu riešiť.
Ďalej pán starosta informoval, že na obecnom úrade bol vybudovaný betónový múrik, teraz je
oddelený dvor, neskôr sa pôvodná brána zruší, priestor sa vyčistí a rozšíri. Je objednaná nová
brána a máme tu v pláne vybudovať zberný dvor, bude tu jeden človek, ktorý bude odpady
odoberať.
Ďalej pán starosta dal poslancom na vedomie, že sme dostali upozornenie prokurátora vo veci
sťažnosti p. Kolomana Kuťku v stavebnej oblasti a riešenia priestupku s tým súvisiacim.
Zamestnanec obce - spoločného obecného úradu Ing. Michal Rafaj bol upozornený, aby pri
vybavovaní agendy konal bezodkladne, vykonal úkony smerujúce k skončeniu predmetnej
veci a držal sa upozornenia prokurátora.
K bodu 15:
Nakoľko neboli žiadne iné požiadavky pán starosta zasadnutie ukončil.

Uznesenie č. 174/2017
zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch
zo dňa 11.5.2017
Určenie zapisovateľky
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 14. zasadnutí OZ konanom dňa 11.5.2017
prerokovalo
určenie zapisovateľky a
b e r i e n a v e d o m i e,
že Ing. Erika Zlatňanská bola určená za zapisovateľku zápisnice na 14. zasadnutí OZ
konanom dňa 11.5.2017
Hlasovanie:
za: 5 ( Ing. Ján Končál, Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči, František Polák, Milan Polák)
Proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0
Uznesenie č. 175/2017
zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 11.5.2017
Určenie overovateľov zápisnice

Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 14. zasadnutí OZ konanom dňa 11.5.2017
prerokovalo
určenie overovateľov zápisnice a
berie na vedomie
overovateľov zápisnice: p. poslanca Ing. Jána Končála a p. poslanca Františka Poláka
zo 14. zasadnutia OZ konaného dňa 11.5.2017
Hlasovanie:
za: 5 ( Ing. Ján Končál, Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči, František Polák, Milan Polák)
Proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0
Uznesenie č. 176/2017
zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch
zo dňa 11.5.2017
Voľba návrhovej komisie
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 14. zasadnutí OZ konanom dňa 11.5.2017
prerokovalo
voľbu návrhovej komisie a
volí
členov návrhovej komisie: p. poslanca Michala Pivarčiho a p. poslankyňu Ivanu Pavlovičovú
Hlasovanie:
za: 5 (Ing. Ján Končál, Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči, František Polák, Milan Polák)
Proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0
Uznesenie č. 177/2017
zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch
zo dňa 11.5.2017
Schválenie programu rokovania
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 14. zasadnutí OZ konanom dňa 11.5.2017
prerokovalo
návrh programu 14. zasadnutia OZ konaného dňa 11.5.2017
schvaľuje
program 14. zasadnutia OZ konaného dňa 11.5.2017 s nasledovnou zmenou:
- za bod 4 - Informácia o výzve ohľadom multifunkčného ihriska
- za bod 12 – Informácia komisie na ochranu verejného záujmu
Hlasovanie:
za: 5 ( Ing. Ján Končál, Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči, František Polák, Milan Polák)
Proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0.
Uznesenie č. 178/2017
zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch
zo dňa 11.5.2017
Podanie projektu na rekonštrukciu multifunkčného ihriska
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 14. zasadnutí OZ konanom dňa 11.5.2017

prerokovalo
informáciu a návrh na podanie projektu na rekonštrukciu multifunkčného ihriska a zapojenie
sa do výzvy
schvaľuje
podanie projektu a zapojenie sa do výzvy na rekonštrukciu multifunkčného ihriska
Hlasovanie:
za: 5 ( Ing. Ján Končál, Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči, František Polák, Milan Polák)
Proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0
Uznesenie č. 179/2017
zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch
zo dňa 11.5.2017
Odsúhlasenie funkčného využitia pozemku parcela registra „C“ p. č. 1376/69 – orná
pôda v k. ú. Mlyňany
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 14. zasadnutí OZ konanom dňa 11.5.2017
pre rokovalo
žiadosť o odsúhlasenie, že funkčné využitie pozemku parcela registra „C“ p.č. 1376/69 – orná
pôda vo výmere 5105 m2, ktorý je zapísaný na LV č. 1528 v k.ú. Mlyňany, je iné ako na
poľnohospodárske účely, nakoľko pozemok je využívaný ako ostatné plochy, pretože na
pozemku je postavená vodáreň Arboréta Tesárske Mlyňany.
schvaľuje,
že funkčné využitie pozemku parcela registra „C“ p.č. 1376/69 – orná pôda vo výmere
5105 m2, ktorý je zapísaný na LV č. 1528 v k.ú. Mlyňany, je iné ako na poľnohospodárske
účely, nakoľko pozemok je využívaný ako ostatné plochy, pretože na pozemku je postavená
vodáreň Arboréta Tesárske Mlyňany.
Hlasovanie:
za: 5 ( Ing. Ján Končál, Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči, František Polák, Milan Polák)
Proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0
Uznesenie č. 180/2017
zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch
zo dňa 11.5.2017
Zmena stupnice pre stravovanie dôchodcov od 1.6.2017
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 14. zasadnutí OZ konanom dňa 11.5.2017
prerokovalo
Návrh na zmenu stupnice od 1.6.2017 pre posúdenie stravnej jednotky pre stravu dôchodcov
z dôvodu úpravy dôchodkov a zvýšenia stravnej jednotky v ZŠ od 1.4.2017 na sumu 1,88 € za obed.

Výška dôchodku
Pôvodne
návrh
do 315,- €
do 330,-€

do 325,- €
do 345,- €

obedy ZŠ
plná strava 1,88 €
platí dôchodca
1,23
1,30

prispieva obec
v€

0,65
0,58

obedy v Mlyňanke
plná strava 2,50 €
platí dôchodca
1,85
1,92

do 350,-€

do 360,- €

1,40

0,48

2,02

do 370,-€

do 380,- €

1,53

0,35

2,15

do 380,-€

do 395,- €

1,63

0,25

2,25

do 410,-€

do 430,- €

1,70

0,18

2,32

nad 410,-€

nad 430,- €

1,79

0,09

2,41

schvaľuje
Stupnicu pre posúdenie stravnej jednotky pre stravu dôchodcov od 1.6.2017
prispieva obec
v€

do 325,- €
do 345,- €

obedy ZŠ
plná strava 1,88 €
platí dôchodca
1,23
1,30

do 360,- €

1,40

0,48

2,02

do 380,- €

1,53

0,35

2,15

do 395,- €

1,63

0,25

2,25

do 430,- €

1,70

0,18

2,32

nad 430,- €

1,79

0,09

2,41

Výška dôchodku

0,65
0,58

obedy v Mlyňanke
plná strava 2,50 €
platí dôchodca
1,85
1,92

Hlasovanie:
za: 5 ( Ing. Ján Končál, Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči, František Polák, Milan Polák)
Proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0.

Zapísala: Ing Erika Zlatňanská dňa 11.5.2017 .................................

Overovatelia zápisnice: Ing. Ján Končál ................................. dňa .....................
František Polák .............................. dňa .....................

Ing. Štefan Valkovič
starosta obce

