Zápisnica z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Tesárske Mlyňany zo dňa 18.8.2014
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Program zasadnutia: 1. Privítanie
2. Procedurálne záležitosti
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Znovu prerokovanie žiadosti p. Mareka Zrastáka týkajúca a parc.č. 1376/70
k.ú. Mlyňany
5. Autobusové zástavky v obci
6. Prejednanie vecí týkajúcich sa volieb do orgánov samosprávy obcí konaných
dňa 15.11.2014
7. Rôzne
8. Záver
K bodu 1 a 2:
Na úvod pán starosta privítal prítomných poslancov a určil za zapisovateľku Ing. Eriku Zlatňanskú.
Za overovateľov zápisnice pána poslanca Milana Poláka a pani poslankyňu Ivanu Pavlovičovú. Do
návrhovej komisie určil pána poslanca Jána Horvátha a pána poslanca Martina Králika. Hlasovanie za
návrhovú komisiu za 6, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0.
K bodu 3:
Pán starosta dal hlasovať za program zasadnutia s tým, že prítomní manželia Koloman Kuťka
a Anna Kuťková dostanú slovo hneď po prerokovaní žiadosti manželov Zrastákových za bodom 4,
hlasovanie za 6, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0.
K bodu 4:
Pán starosta povedal, že manželia Zrastákoví si dali vypracovať GP, kde sa z pôvodnej parcely
1376/70 k.ú. Mlyňany odčlenili parcely č. 1376/102 a 1376/103, ktoré vo februári tento rok odkúpili
od pôvodného majiteľa Er-con, s.r.o., pretože nemali priamy prístup k svojmu rodinnému domu ako
aj k plánovanej novostavbe. Uvedenú parcelu zakúpili za sumu 1275 €. Žiadajú aby obecné
zastupiteľstvo prijalo uznesenie, že uvedené parcely 1376/102 a 1376/103 sú určené na individuálnu
bytovú výstavbu, nakoľko je to orná pôda v extraviláne obce a je teraz problém to zapísať do
katastra. Obec uzatvorí s manželmi Zrastákovými zmluvu o budúcej kúpnej zmluve a približne do
jedného roka má obec záujem časť parcely pod cestou a ochranné pásmo vedľa cesty odkúpiť za
cenu, ktorá bude adekvátna k m² ktoré odkúpi obec.
p. Polák – ja som navrhol na predošlom zasadnutí, aby sme tú časť pozemku pod cestou odkúpila
obec od pôvodného vlastníka ako celok a nie len časť pred rodinným domom p. Zrastáka
p. starosta – už to nebude možné, nakoľko manželia Zrastákoví sú už vlastníkmi tohto pozemku
a preto to môžeme odkúpiť len od nich. Zvyšnú časť pozemku môže obec riešiť priamo od pôvodného
vlastníka.
p. Solčiansky – chcel som ešte k územnému plánu, bolo vypracované zadanie, poslal som na úrad
kópiu, tam mali byť tieto pozemky riešené
p. starosta povedal, že na obecnom úrade nemá k územnému plánu po predošlom vedení žiadne
materiály

p. Polák- boli sme dohodnutí, že sa pán starosta stretne s Judinom a bude riešiť odkúpenie tejto časti
pozemku pre obec, takto nás môže p. Judin a ostatní vlastníci predbehnúť
p. starosta – Zrastákoví to kupovali ešte vo februári tento rok, je to orná pôda a my Judinovi na jeho
parcely nedáme potvrdenie pre kataster, že je to pôda určená na individuálnu bytovú výstavbu,
nemal by tam byť problém a budeme riešiť tieto pozemky odkúpiť
p. Zrastáková sa vyjadila, že časť pozemku pred ich rodinným domom kupovali za 3 eurá za m², bola
to cena, ktorú navrhol p. Judin a nakoľko chceli mať prístup k nehnuteľnosti zo svojho pozemku tak
sumu akceptovali. Vyjadrili s manželom súhlas na odpredaj tej časti pozemku pod cestu
a v ochrannom pásme cesty pre obec. Súhlasia uzatvoriť zmluvu o budúcej kúpnej zmluve za sumu
ako ony odkupovali od p. Judina.
Pán starosta dal hlasovať, za vystavenie uznesenia, že parcela č. 1376/102 a 1376/103, k.ú. Mlyňany
extravilán obce Tesárske Mlyňany vedená ako orná pôda je určená na individuálnu bytovú výstavbu –
hlasovanie za 5, proti 0, zdržal sa 1, nehlasoval 0.
Následne dal pán starosta hlasovať za vypracovanie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve s manželmi
Zrastákovými na odkúpenie časti pozemku a to novovytvorenú parc.č. 1376/105 /časť pozemku pod
cestou a ochranné pásmo cesty na umiestnenie inžinierskych sieť v budúcnosti/ o rozlohe 175 m²
vyčlenenej z pôvodných parciel 1376/102 a 1376/103 podľa GP vypracovaného geodetickou
kanceláriou GEO-PRE, s.r.o. prev. Zlaté Moravce zo dňa 12.8.2014. Cena tohto pozemku sa bude
pohybovať cca 600 eur. Hlasovanie za 6, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0.
Ďalej pán starosta odovzdal slovo prítomným manželom Kolomanovi Kuťkovi a Anne Kuťkovej,
bytom Športová ul. 171.
Pán Kuťka povedal, že 17.6.2014 podal na obecný úrad sťažnosť na suseda p. Sendlaia, ktorý chová
20 psov, vybudoval si terasu za domom, z ktorej ich pozoruje nadáva im, že sú udavači, pretože
p. Kuťka v januári tohto roku podal na obecný úrad sťažnosť, že videl vyviezť suseda Sendlaia piliny do
chotára obce. Zatiaľ nedostal vyjadrenie k tejto sťažnosti.
Prišiel poslanec pán Domaniský.
Pani Kuťková pokračovala, povedala, že v sťažnosti zo dňa 17.6.2014 uviedli aj, že pán Sendlai má do
ich dvora okná, v pivnici domu má umiestnené psy, ktoré neustále štekajú. Aj v lete musia mať okná
zatvorené a aj tak ich to ruší, nakoľko všetko počuť.
Pán starosta povedal, že vo veci sťažnosti na piliny boli ústne informovaní o riešení, a nakoľko nie je
zrejmý páchateľ nie je možné aby obec túto vec riešila ako priestupok. Pri danom skutku ho nikto
nevidel. Čo sa týka psov, viem, že je to nepríjemné, môže sa dať podnet na prešetrenie ohľadom
hluku ale viem, že pán Sendlai má psov oficiálne prihlásených na obci a podľa vyjadrenia hygieny, má
to všetko v poriadku.
p. Kuťka sa spýtal starostu či má zo Sendlaia v gatiach či sa ho bojí.
Zároveň sa starosta spýtal p. Kuťku, ako dlho tu pán Senlai chová tieto psy?
p. Kuťka povedal, že 7 rokov.
Pán starosta sa opýtal, či im to doposiaľ nevadilo, pretože sa zatiaľ nikto na to nesťažoval.
p. Kuťka povedal, že všetko začalo tým, že ony majú natiahnutý cez pozemok suseda p. Sendlaia
elektrický kábel a sused chce aby urobili prekládku tohto kábla. P. Sendlai je už tretí vlastník
rodinného domu od času ako bol kábel na elektrinu napojený, od p. Kuťku žiada sumu 8 tis. Eru za
to, že kábel vedie cez jeho pozemok a zároveň jeho prekládku. Podľa požiadavky energetikov nie je
nutné elektrický kábel prekladať.
p. Horváth sa spýtal, či sa nikto iný zo susedov nesťažuje.

p. Kuťka povedal, že ony sú priamy susedia a celý tento ich susedský spor začal spomínaným
elektrickým káblom . Tiež uviedli, že p. Sendlai má postavené vo dvore stavby bez povolenia. Ďalej sa
opýtal, že keď bolo stavebné konanie u p. Sendlaia, prečo neboli ako susedia prizvaní aby sa mohli
vyjadriť.
Pán starosta povedal, že stavebné konania pre nás robí Spoločný obecný úrad Vráble, Ing. Rafaj zvolal
konanie aj si ho riadil. Ďalej mi Ing. Rafaj telefonoval, že Vás hľadá doma, ale nikto neotvaral. Avšak
pokiaľ by to bolo nutné ich prizvať zo zákona určite by sa tak stalo.
p. Polák sa spýtal či by sa stým nedalo niečo robiť, aby sa so susedom nejako dohodli aby sa vyhli
sporu
p. Kuťková povedala, že sa chceli dohodnúť, napísali p. Sendlaiovi list, v ktorom uviedli svoje
požiadavky ohľadom psov a aj aby sa nejako dohodli a pán Sendlai si list neprevzal.
p. Polák povedal, že keď je vysoká hlučnosť ak by sused Sendlai súhlasil, pán starosta by s ním tiež
pohovoril aby si dal urobiť protihlukovú stenu
p. Kuťková povedala, že teraz má postavené nejaké budovy a začal už psov triediť na väčšie časti, má
tam aj čierne stavby postavené. Opýtala sa či to nevie obec tých psov riešiť nejakým nariadením určiť
obmedzenie.
p. starosta povedal, že práve teraz sa stavby riešia cez Spoločný obecný úrad Vráble, pán Sendlai
dostane pokutu a stavby sa budú musieť zlegalizovať. Niečo tam bolo na čierno postavené už za
bývalých vlastníkov a on si to potom len postupne dostavoval. Ďalej povedal, že obec môže prijať
VZN, ktoré ale nie je možné postaviť nad zákon a tu v tomto prípade je dôležité vyjadrenie hygieny,
ktoré chov schválilo.
p. Polák povedal, že najlepšie by bolo urobiť pokus o zmier aj jedna aj druhá strana by mala trošku
povoliť a pohovoriť si.
p. Kuťková povedala, že ony pokus urobili tým listom, ktorý si sused neprevzal a nemal záujem
o komunikáciu. Všetko začalo tým, aby si kábel odstránili z pozemku suseda. Teraz sa prišli sťažovať
na chov psov a žiadajú poslancov o pomoc.
Ing. Záhorský povedal, že by sa to malo riešiť cez hygienu, hygiena by sem mala dať merač hlučnosti.
K bodu 5 – Autobusové zástavky v obci
Pán starosta odovzdal slovo prítomnému pánovi Belanovi, ktorý obecnému zastupiteľstvu
predložil zmenu návrhu dizajnu autobusových zastávok, dozadu umiestnil lexan, z boku nedával nič,
do vnútra umiestnil zadné operadlo a sedenie je z perforovaného plechu
p. Polák – bude to studené to sedenie...vôbec sa mi to nepáči, bavili sme sa o iných zmenách
p. starosta – môže sa tam navrhnúť na operadlo drevo
p. Belan – keď bude požiadavka dá sa drevo len to bude náročnejšie na údržbu
p. Polák ale my sme sa naposledy bavili o iných zmenách
p. Belan – viem o tom, ale to už bude potom úplne iná zástavka ako bola v projekte
p. Horváth – tie novšie v Mlyňanoch sú účelnejšie ako tieto navrhnuté, nepáči sa mi to
p. Domaniský - aký je rozmer tej zástavky
p. starosta – zástavka bude väčšia ako existujúce v obci, má dĺžku približne 3 m, je rozdelená sedením
2 x 1,50 m
p. Horváth – tie prvé tri plechové sú hrozné ale na tie druhé si nikto nesťažoval
p. Polák – tiež sa mi tieto nepáčia, minule sme tu sedeli, mali sme nejaké požiadavky a tu v tomto
návrhu to nie je zahrnuté. Pozeral som aj v iných obciach sú zástavky z lexanu ako boli tieto pôvodné
ale toto, tento návrh sa mi nepáči.

p. starosta - pozriete sa na zastávku pre MKS tak končia lexanové zastávky u nás. Úrad nemá toľko
zamestnancov aby sa starali o kanalizáciu, kosili 5 – 6x do roka plochy v obci čo je jednorázovo
do 6 ha.
p. Belan – ten plech bude prichytený šrobmi, bude sa to možné dať dole a natrieť podľa potreby
p. Solčiansky – sa spýtal, že keď by sa doplnil lexan, či by sa nejako zmenila suma
p. Belan sa vyjadril, že cena ostáva pôvodná aj keď zahŕňa tieto zmeny a pripomienky poslancov
p. starosta povedal, že cena týchto zastávok za cca 3 500 Eur za jednu sa poslancom zdá byť vysoká,
ale informoval som sa u kontrolórov z PPA, ktorí prišli na kontrolu realizácie projektu „parkoviská,
chodníky v parku a cesty Za humnami“, že v iných obciach robili zástavky aj v hodnote do 10 tis. Eur.
Niektorí poslanci sa spýtali, či by bolo možné podať nový projekt s iným dizajnom zástavky, pretože
tento návrh sa im nepáči.
p. starosta povedal, že zmenu by musela schváliť PPA, trvalo by to možno dva mesiace, to by bol
nový projekt
p. Horváth – keby sme mali viac typov napr. 6 ale dostali sme tento jeden návrh a nepáči sa mi to
Pán starosta odpovedal, že nikto nám zadarmo nebude robiť 6 návrhov.
p. Solčiansky – bolo výberové konanie a toto sú víťazi, ktorí predložili tento návrh
Pán starosta dal hlasovať, kto je zato aby boli takto urobené autobusové zástavky podľa
predloženého návrh p. Belana – hlasovanie za 1, proti 3, zdržal sa 2, nehlasoval 0.
Pán starosta povedal, že po tomto hlasovaní bude takýto postup: musíme s p. Belanom zrušiť
zmluvu, zaplatíme pokutu, musíme napísať na ministerstvo, že neprijímame dotáciu a zástavky
nebudú.
p. Domaniský – a tie nefunkčné si urobíme samy?
p. starosta – na to nemáme peniaze
K bodu 6: Prejednanie vecí týkajúcich sa volieb do orgánov samosprávy obcí konaných dňa
15.11.2014
Pán starosta odovzdal slovo p. Zlatňanskej aby informovala, čo je potrebné v zmysle harmonogramu
volieb zabezpečiť. Pani Zlatňanská povedala, že je potrebné aby obecné zastupiteľstvo utvorilo
volebný obvod pre voľbu poslancov obecného zastupiteľstva, určiť počet poslancov na nasledujúce
volebné obdobie a tiež určiť rozsah výkonu funkcie starostu obce na nasledujúce volebné obdobie.
p. Solčiansky povedal, že navrhuje vytvoriť v obci dva volebné obvody pre voľbu poslancov, zvlášť pre
časť Tesáre a pre časť Mlyňany
p. Polák – prečo chceš aby sme sa delili? Sme jedna obec.
p. Zlatňanská povedala, že máme zákon, ktorým sa máme riadiť a tiež predložila vyjadrenie
z Obvodného úradu Nitra, kde sa hovorí, že obecné zastupiteľstvo určí a zverejní najneskôr 65 dní
pred voľbami volebné obvody a počet poslancov v nich. Je možnosť utvoriť iba jeden volebný obvod
/12 alebo menej poslancov/, je to možnosť nie povinnosť. Je na poslancoch či schvália jeden alebo
dva volebné obvody. Informovala, že pri posledných voľbách do orgánov samosprávy obci v roku
2010, keď boli utvorené dva volebné obvody, sme boli otočení z Nitry a museli sme to prerobiť na
jeden volebný obvod. Ako občan obce a zároveň aj volič som toho názoru, že to pri posledných
voľbách bolo lepšie, mali sme možnosť vybrať si zo všetkých kandidátov na poslancov z celej obce,
nie len z tej časti, kde máme trvalý pobyt ako to bývalo v minulosti predtým, keď každá časť obce
mala iný hlasovací lístok na poslancov obecného zastupiteľstva. Nie sme až taká veľká obec, väčšinou
sa tu ľudia navzájom poznajú, nedelila by som to na dva obvody. A pravdepodobnosť, keď bude jeden

hlasovací lístok na poslancov za celú obec, že všetci poslanci budú zvolení len z jednej časti je
minimálna.
p. starosta povedal, že má vedomosť o tom, že už pri posledných voľbách sa obvod prerábal aby bol
iba jeden volebný obvod. A ako občan s trvalým pobytom v časti Tesáre by som rád dal hlas
kandidátom na poslancov z časti Mlyňany. Pri vytvorení dvoch volebných obvodov túto možnosť
voliči mať nebudú. Som za vytvorenie jedného volebného obvodu.
Ing. Záhorský – som za jeden volebný obvod je to lepšie, sme jedna obec prečo sa máme deliť
p. Polák – som tiež toho istého názoru, vytvoriť len jeden volebný obvod
Pán starosta dal hlasovať v zmysle § 9 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí,
kto je za vytvorenie dvoch volebných obvodov pre voľbu poslancov obecného zastupiteľstva vo
voľbách do orgánov samosprávy obcí dňa 15.11.2014 – hlasovanie za 1, proti 5, zdržal sa 1,
nehlasoval 0.
Následne dal hlasovať, kto je za vytvorenie jedného volebného obvodu pre voľbu poslancov
obecného zastupiteľstva vo voľbách do orgánov samosprávy obcí dňa 15.11.2014 – hlasovanie za 5,
proti 1, zdržal sa 1, nehlasoval 0. Vo Voľbách dňa 15.11.2014 bude pre voľbu poslancov obecného
zastupiteľstva vytvorený jeden volebný obvod a voliči si môžu vybrať z kandidátov z celej obce.
Ing. Záhorský povedal, že ešte by sa chcel vrátiť k zastávkam, mali by sme to hlasovanie ešte raz
prehodnotiť, pretože nemať nič, vrátiť peniaze a zaplatiť ešte pokutu za nedodržanie už uzatvorenej
zmluvy s p. Belanom by sme mali ešte zvážiť. Nemáme na to aby sme si tie zástavky urobili
z vlastných financií. Ešte sa k tomu vráťme.
p. Polák – bola to od p. Belana chyba, prečo tam nezahrnul naše požiadavky
p. Domaniský – tiež som za to ešte túto situáciu zvážiť, p. Belan mal nejakú víziu, ktorú nechcel meniť,
zástavky budú väčšie nové, vyzerajú moderne, ešte ak je možné o tom hlasujme
p. Polák - bavili sme, že dá aj niečo na bočné steny....koľko sme stratili, keď sme s tou verziu
nesúhlasili? Možno to dať robiť niekomu inému?
p. starosta – zástavky s bočnicami u nás v nočných hodinách používajú vandali ako WC, a lexan na
nich vydrží do prvej diskotéky
Ing. Záhorský – stratíme celú dotáciu cca 20 tis. Eur.
p. starosta – keď sa podával projekt, tak bola takáto možnosť ohľadom zastávok, ked by bol iný
dizajn, to by už musel byť podaný nový projekt, nové výberové konanie, prídeme o celú dotáciu
a nemáme na to si to urobiť samy a nebudú ani zástavky
p. Polák – tu si urobil chybu pán starosta , komisia bola urobená mimo nás, nemali sme možnosť sa k
tomu vyjadriť k cenovým ponukám, výberovú komisiu tvorila Lucia a Jozef, poslanci boli mimo toho
p. starosta bolo to narýchlo, projekt bolo treba rýchlo podať, zo zákona nie som na tieto veci povinný
zvolávať poslancov
P. Polák – je tu stavebná komisia, keď sa robí výberové konanie, je potrebná prítomnosť poslancov,
vyhli by sme sa tejto nepríjemnej situácii
p. starosta – treba sa pozrieť do dediny ako vyzerá výsledok práce zastupiteľstva z minulého obdobia
ohľadne zastávok. Je to na hanbu!
p. Horváth – tie druhé ponuky boli aké?
p. Polák – to je už teraz jedno
p. Domaniský – tie zástavky mohli byť a teraz nebudú žiadne a je to väčšia chyba ako keď budú tieto,
ktoré sa nám nepáčia

p. starosta – treba si to pozrieť tie profily a ešte to zvážiť, tie pôvodné zástavky, ktoré sú ešte funkčné
by sme dali na betónku a čo s tými plechovými, tie už občania žiadali dávnejšie dať preč z obce
p. Polák – koľko by to stálo....? koľko môžeme stratiť?
p. starosta – s našou spoluúčasťou to bude stáť cca 24 tis., stratíme celú dotáciu cca 20 tis. +
zaplatíme pokutu na nedodržanie zmluvy, musí sa podať nový projekt, nové výberové konanie všetko
nanovo a je to aj časovo na dlho
p. Polák – ak máme stratiť cca 20 tis. Eur je to hlúposť zrušiť tú akciu, radšej by som pôvodné
hlasovanie ešte prehodnotil
p. starosta – môžeme ešte s p. Belanom poriešiť druhú variantu s tým sedením, aby tam dal drevo na
operadlo.
Dal hlasovať kto je za zrušenie uznesenia, v ktorom bol zrušený projekt autobusové zástavky
a následne spolupráca s p. Belanom – hlasovanie za zrušenie uznesenia za 7, proti 0, zdržal sa 0,
nehlasoval 0.
Potom dal pán starosta hlasovať, kto je za to aby sa urobili zastávky podľa predloženého návrhu p.
Belana s doplnkami v rámci vysúťaženej ponuky – hlasovanie za 6, proti 0, zdržal sa 1, nehlasoval 0.
p. Polák povedal, že je potrebné čím skôr dať funkčné zastávky na betónku.
p. starosta sa spýtal či dať tie tri staré plechové do šrotu? Alebo vyhlásiť, kto je ochotný si ich zobrať
a zaplatiť niečo nad cenu šrotovného. Tie novšie lepšie zastávky sú tri, dve sa dajú na betónku
a jedna pri základnú školu.
Poslanci najskôr navrhovali dať staré plechové zástavky na ihrisko pri ZŠ pre prípadné využitie pri
akciách, ale nakoľko už nie sú v takom stave aby tam poslúžili, súhlasili s návrhom pána starostu,
vyhlásiť kto má záujem si ich odkúpiť, v prípade, že záujem nebude, popíliť ich a dať do šrotu.
Odišiel poslanec p. Králik.
Pán starosta pokračoval a povedal, že ešte je potrebné pre voľby do orgánov samosprávy obcí aby
obecné zastupiteľstvo určilo v súlade s §11 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. na celé nasledujúce
volebné obdobie 2014 – 2018 počet poslancov obecného zastupiteľstva , naša obec patrí do pásma
s počtom obyvateľov od 1001 do 3000 a podľa zákona môže mať 7 až 9 poslancov. Obecné
zastupiteľstvo hlasovaním určilo na ďalšie volebné obdobie 2014 – 2018 počet 9 poslancov
obecného zastupiteľstva obce Tesárske Mlyňany – hlasovanie za 6, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0.
Obecné zastupiteľstvo určuje v súlade s §11 ods. 4 písm. i) zák. SNR č. 369/1990 Zb. v znení
neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie 2014 – 2018 rozsah výkonu funkcie
starostu obce Tesárske Mlyňany na plný pracovný úväzok, hlasovanie za 6, proti 0, zdržal sa 0,
nehlasoval 0.
p. Solčiansky – ešte aj volebné okrsky treba schváliť, navrhujem len jeden volebný okrsok aby bol
v obci
Ing. Záhorský – prečo ? prečo by mali občania z jedného konca obce chodiť do volebnej miestnosti na
druhý koniec obce. Pán starosta dal hlasovať za dva volebné okrsky – hlasovanie za 4, proti 0, zdržal
sa 2, nehlasoval 0. Podľa zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí volebné okrsky a a volebnú
miestnosť v každom z nich určí starosta obce najneskôr 40 dní predo dňom volieb.
K bodu 7: Rôzne
Ing. Záhorský - povedal, že cesta na ul. Š. Moysesa pred rodinným domom Juraja Vodného je veľmi
zlá, je vybitá do pol cesty

p. starosta povedal, že na predošlom zasadnutí sa riešila podobná žiadosť p. Bezušku o opravu cesty
pred ich rodinným domom, oprava bude zahrnutá do rozpočtu obce na budúci rok a môže sa to
všetko naraz urobiť aj na ul. Š. Moysesa
Ing. Záhorský – rozbil ju p. Vodný so strojmi, mal by si to on dať opraviť
p. starosta – môžem ho osloviť či by bol ochotný sa spolupodielať na oprave
p. Polák sa spýtal koľko by vydržala oprava betónom? ale teraz už na zimu to nerobme, treba počkať
na jar.
p. Pavlovičová – tak isto je to aj na vstupe z ulice Š. Moysesa na ul. Pinársku
p. Polák povedal, že najhoršia je ulica Školská a ul. Železničná, tam je už len „chodník“.
p. Domaniský povedal, že bolo odsúhlasené osadenie retardérov
p. starosta povedal, že pravdepodobne to bude až na budúci mesiac, informoval, že hasiči si našli
auto v Nových Zámkoch, rok výroby 2008, cena 7300 €, 9 miestne, vyzerá slušne. Budeme to kupovať
na leasing.
Ing. Záhorský povedal, že na multifunkčnom ihrisku sú znovu roztrhané siete, bolo to už opravované,
ale keď im utečie lopta, skracujú si deti takto cestu, nechce sa im chodiť dookola. Doriešilo by sa to,
keď by tam na boku bola druhá bránka.
p. starosta povedal, že sa začína s prácami na oprave budovy na ihrisku pri základnej škole, na
základe úspešného podania žiadosti na Ministerstvo financií. Informoval, že podielové dane boli teraz
slabšie.
Ing. Záhorský povedal, že osloví firmu, ktorá robila prenosné bránky na ihrisku a zistí za akú cenu by
bočnú bránku urobila.
K bodu 8: Záver
Pán starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Uznesenie č. 257/2014
z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 18.8.2014
Určenie zapisovateľky
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 25. zasadnutí OZ konanom
dňa 18.8.2014
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 25. zasadnutí OZ
konanom dňa 18.8.2014.
Uznesenie č. 258/2014
z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 18.8.2014
Určenie overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 25. zasadnutí OZ konanom dňa 18.8.2014
prerokovalo
určenie overovateľov zápisnice a
berie na vedomie
overovateľov zápisnice: p. poslanca Milana Poláka a p. poslanca Ivanu Pavlovičovú
z 25. zasadnutia OZ konaného dňa 18.8.2014

Uznesenie č. 259/2014
z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 18.8.2014
Voľba návrhovej komisie
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 25. zasadnutí OZ konanom dňa 18.8.2014
prerokovalo
voľbu návrhovej komisie a
volí
členov návrhovej komisie: p. poslanca Ján Horváth a p. poslanca Martina Králika
Uznesenie č. 260/2014
z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 18.8.2014
Schválenie programu rokovania
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 25. zasadnutí OZ konanom dňa 18.8.2014
prerokovalo
návrh programu 25. zasadnutia OZ konaného dňa 18.8.2014
s ch v a ľ u j e
program 25. zasadnutia OZ konaného dňa 18.8.2014 s prerokovaním poţiadavky prítomných
Kolomana Kuťku a manţ. Annu, bytom Tesárske Mlyňany, Športová 171 za bodom 4
Uznesenie č. 261/2014
z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 18.8.2014
Určenie parcely č. 1376/102 a 1376/103 k.ú. Mlyňany na IBV
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 25. zasadnutí OZ konanom dňa 18.8.2014
prerokovalo
ţiadosť p. Mareka Zrastáka a manţ. Mgr. Stanislavy Zrastákovej, obaja trvale bytom Tesárske
Mlyňany, Ambrózyho 798/4, o prijatie uznesenia, ţe parcela č. 1376/102 orná pôda o výmere
178 m² v k.ú. Mlyňany a parcela č. 1376/103 orná pôda o výmere 163 m² v k.ú. Mlyňany
v extraviláne obce Tesárske Mlyňany podľa geometrického plánu č. 3/2014 zo dňa 20.1.2014
vypracovaného Ing. M. Klimentom, MK18, s.r.o., Wilsonovo nábr. 28, 949 01 Nitra,
je určená na individuálnu bytovú výstavbu
s ch v a ľ u j e
ţe parcela č. 1376/102 orná pôda o výmere 178 m² v k. ú. Mlyňany a parcela č. 1376/103
orná pôda o výmere 163 m² v k.ú. Mlyňany v extraviláne obce Tesárske Mlyňany podľa
geometrického plánu č. 3/2014 zo dňa 20.1.2014 vypracovaného Ing. M. Klimentom, MK18,
s.r.o., Wilsonovo nábr. 28, 949 01 Nitra, je určená na individuálnu bytovú výstavbu
Uznesenie č. 262/2014
z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 18.8.2014
Odkúpenie novovytvorenej parcely č. 1376/105 k.ú. Mlyňany a vypracovanie zmluvy
o budúcej kúpnej zmluve
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 25. zasadnutí OZ konanom dňa 18.8.2014
prerokovalo

návrh starostu obce, aby obec odkúpila novovytvorenú parcelu č. 1376/105 v k.ú. Mlyňany
v extraviláne obce Tesárske Mlyňany o výmere 175 m² podľa GP vypracovaného GEO-PRE,
s.r.o. prev. Zlaté Moravce dňa 12.8.2014 odčlenenej od pôvodných parciel 1376/102
a 1376/103 k.ú. Mlyňany a vypracovanie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve s majiteľmi p.
Marekom Zrastákom a manţ. Mgr. Stanislavou Zrastákovou, bytom Tesárske Mlyňany,
Ambrózyho 798/4
s ch v a ľ u j e
odkúpenie novovytvorenej parcely č. 1376/105 v k.ú. Mlyňany v extraviláne obce Tesárske
Mlyňany o výmere 175 m² oddelenej od pôvodných parciel 1376/102 a 1376/103 k.ú.
Mlyňany podľa GP vypracovaného GEO-PRE, s.r.o. prev. Zlaté Moravce zo dňa 12.8.2014
a uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve s majiteľmi p. Marekom Zrastákom a manţ.
Mgr. Stanislavou Zrastákovou, bytom Tesárske Mlyňany, Ambrózyho 798/4 za kúpnu sumu
3,73 € za 1 m²

Uznesenie č. 263/2014
z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 18.8.2014
Zrušenie projektu na realizáciu autobusových zastávok podľa ponuky p. Borisa Belana,
Jesenského 30, Zlaté Moravce
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 25. zasadnutí OZ konanom dňa 18.8.2014
prerokovalo
návrh na vybudovanie autobusových zastávok podľa ponuky a návrhu p. Borisa Belana,
Jesenského 30, Zlaté Moravce v súlade s projektom „autobusové zastávky v obci Tesárske
Mlyňany“
s ch v a ľ u j e
nevybudovanie autobusových zastávok v obci Tesárske Mlyňany podľa predloţeného návrhu
a cenovej ponuky p. Borisa Belana, Jesenského 30, Zlaté Moravce a zrušenie uzatvorenej
zmluvy podľa projektu

Uznesenie č. 264/2014
z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 18.8.2014
Určenie jedného volebného obvodu pre voľby poslancov do obecného zastupiteľstva
Obce Tesárske Mlyňany vo Voľbách do orgánov samosprávy obcí konaných dňa
15.11.2014
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 25. zasadnutí OZ konanom dňa 18.8.2014
prerokovalo
v zmysle § 9 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí návrh utvoriť
v obci Tesárske Mlyňany pre voľby poslancov do obecného zastupiteľstva vo Voľbách do
orgánov samosprávy obcí konaných dňa 15.11.2014 jeden volebný obvod
určuje
v zmysle § 9 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí utvoriť v obci
Tesárske Mlyňany pre voľby poslancov do obecného zastupiteľstva vo Voľbách do orgánov
samosprávy obcí konaných dňa 15.11.2014 jeden volebný obvod

Uznesenie č. 265/2014
z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 18.8.2014
Zrušenie Uznesenia č. 263/2014 zo dňa 18.8.2014
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 25. zasadnutí OZ konanom dňa 18.8.2014
prerokovalo
návrh na zrušenie Uznesenia č. 263/2014 zo dňa 18.8.2014
s ch v a ľ u j e
zrušenie Uznesenia č. 263/2014 zo dňa 18.8.2014
Uznesenie č. 266/2014
z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 18.8.2014
Realizácia autobusových zastávok podľa predloženej ponuky a návrhu dizajnu p. Borisa
Belana, Jesenského 30, Zlaté Moravce
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 25. zasadnutí OZ konanom dňa 18.8.2014
prerokovalo
návrh na vybudovanie autobusových zastávok podľa predloţenej ponuky a návrhu dizajnu
p. Borisom Belanom, Jesenského 30, Zlaté Moravce
s ch v a ľ u j e
vybudovanie autobusových zastávok v obci Tesárske Mlyňany podľa predloţeného návrhu
dizajnu a cenovej ponuky p. Borisa Belana, Jesenského 30, Zlaté Moravce v súlade so
schválených projektom vo výške 24 124,80 € a uzatvorenou zmluvou o dielo
Uznesenie č. 267/2014
z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 18.8.2014
Určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva Obce Tesárske Mlyňany na
nasledujúce volebné obdobie 2014 - 2018
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 25. zasadnutí OZ konanom dňa 18.8.2014
prerokovalo
návrh počtu poslancov Obecného zastupiteľstva obce Tesárske Mlyňany na celé nasledujúce
volebné obdobie 2014 -2018 v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. a
určuje
v súlade s § 11 ods. 3 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie 2014 – 2018 počet 9 poslancov Obecného
zastupiteľstva obce Tesárske Mlyňany
Uznesenie č. 268/2014
z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 18.8.2014
Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu Obce Tesárske Mlyňany na nasledujúce
volebné obdobie 2014 - 2018
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 25. zasadnutí OZ konanom dňa 18.8.2014
prerokovalo
návrh rozsahu výkonu funkcie starostu Obce Tesárske Mlyňany na celé nasledujúce volebné
obdobie 2014 - 2018 v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. a
určuje

v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie 2014 – 2018 rozsah výkonu
funkcie starostu obce na plný pracovný úväzok
Uznesenie č. 269/2014
z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 18.8.2014
Vytvorenie volebných okrskov pre Voľby do orgánov samosprávy obcí konaných
dňa 15.11.2014
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 25. zasadnutí OZ konanom dňa 18.8.2014
prerokovalo
návrh starostu obce Tesárske Mlyňany na vytvorenie dvoch volebných okrskov v obci
Tesárske Mlyňany pre voľby do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 15.11.2014
schvaľuje
vytvorenie dvoch volebných okrskov v obci Tesárske Mlyňany pre Voľby do orgánov
samosprávy obcí konaných dňa 15.11.2014 a to pre časť Tesáre nad Ţitavou okrsok č. 1 a pre
časť Mlyňany okrsok č. 2
zapísala: Ing. Erika Zlatňanská ........................................ dňa 18.8.2014
overovatelia zápisnice: Milan Polák .................................................. dňa ...........................
Ivana Pavlovičová ......................................... dňa ............................

Ing. Štefan Valkovič
starosta obce

