Zápisnica z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch
zo dňa 16.4.2015

Prítomní: podľa priloţenej prezenčnej listiny
Program: 1. Privítanie
2. Procedurálne záleţitosti
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Voľba hlavného kontrolóra obce
5. Ţiadosť Mateja Buxara o predbeţný súhlas s odkúpením časti pozemku
6. VZN č. 1/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Tesárske
Mlyňany
7. VZN č. 2/2015 o poskytovaní finančných prostriedkov na mzdy a prevádzky na
dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti
8. Delegovanie členov školskej rady pri MŠ Tesárske Mlyňany
9. Novelizácia štatútu obce Tesárske Mlyňany
10. Novelizácia Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva Tesárske Mlyňany
11. Rôzne
12. Záver

K bodu 1 a 2:
Na úvod pán starosta privítal prítomných poslancov a určil za zapisovateľku Bc. Luciu
Behúlovú. Za overovateľov zápisnice určil pána poslanca Lukáša Ivaničku a pána poslanca
Františka Poláka. Do návrhovej komisie navrhol pána poslanca Milana Poláka a pani
poslankyňu Ivanu Pavlovičovú. Hlasovanie za návrhovú komisiu za 6, proti 0, zdrţal sa 0,
nehlasoval 0.

K bodu 3:
Pán starosta navrhol zaradiť bod vystúpenie prítomných občanov pred bod 4 a potom
pokračovať v programe.
Ing. Končál – chcel by som doplniť bod zvolenie predsedu do komisie ochrany verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

p. starosta – bod sa zaradí pred rôzne. Ďalej dal hlasovať za prejednanie bodov podľa
priloţených pripomienok. Hlasovanie za 6, proti 0, zdrţal sa 0, nehlasoval 0

K bodu: Vystúpenie občanov obce
Pán starosta vyzval prítomných občanov o vyjadrenie svojich poţiadaviek.
Ing. Jeţo – chcem sa informovať ohľadne PHSR obce, má to byť verejný dokument, ktorý má
byť prístupný na internete, občania ho majú verejne pripomienkovať, má byť zverejnený na
stránke, ktorá je mimochodom na strediskovú obec veľmi slabá. PHSR na roky 2014-2020
musí byť schválené, nakoľko by sme nemohli ţiadať dotácie.
Prišiel pán poslanec Vladimír Plaštiak.
Ing. Jeţo – chcem, aby sa dalo do zápisu, aby bol tento PHSR moţno verejne
pripomienkovať, musí súhlasiť s tým, čo je podporiteľné zo štátu – štrukturálnymi fondami.
p. starosta – je to veľmi dôleţitý dokument, Pán Kozolka, manaţér Mikroregiónu nám
navrhoval prípravu cez SPU, kde bola suma za spracovanie 1000, - eur. Nedovolil som si
zaplatiť takúto sumu bez súhlasu poslancov, preto som ich v predchádzajúcom volebnom
období obvolal, bolo mi povedané od viacerých poslancov, ţe tá suma je vysoká a jeden p.
poslanec mi navrhol, ţe zoţenie mi niekoho lacnejšie. Nestalo sa tak, preto som poprosil sl.
Bc. Behúlovú, aby to spracovala, je to rozsiahly dokument, ktorý musí obsahovať všetky
potrebné náleţitosti, bol spracovaný pribliţne na 90%.
Prišiel p. poslanec Michal Pivarči
Ing. Jeţo – je zverejnený na internetovej stránke?
p. starosta – momentálne predlohu na pripomienkovanie konzultujeme s p. Hanušovským
Ing. Jeţo – obec je zo zákona povinná mať PHSR, od 31. mája musí obec spracovať
monitoring a hodnotenie. Ako ho má spracovať, keď zatiaľ nebol ani pripomienkovaný a ani
schválený? Chcem vidieť návrh.
p. starosta – konzultant, p. Hanušovský povedal, ţe do konca apríla to bude hotové, neprešiel
zatiaľ korektúrou a zo zákona má byť dokument PHSR spracovaný do konca roka 2015.
Ing. Mojčanová – v Mojzesovo som bola poverená spracovaním takéhoto PHSR, som
spoluautorkou, ak by ste chceli viem Vám pomôcť pri príprave.
Ing. Končál – dohodnime sa teda tak, ţe do 30. apríla bude spracovaný návrh PHSR obce
p. starosta – dal hlasovať zato, aby bol spracovaný návrh PHSR do 30. apríla a zverejnený na
pripomienkovanie na internetovej stránke za 7, proti 0, zdrţal sa 1, nehlasoval 0.
p. Kuťka – prišli sme sem kvôli rozhodnutiu, ktoré nám prišlo zo stavebného úradu. Keď sme
boli u p. Rafaja oznámil nám, ţe nepovolí túto stavbu p. Sendlaia. V rozhodnutí sú zlé
dátumy, ako napríklad 2.12.2015 – takýto dátum ešte nebol
p. starosta – ak tam je náhodou preklep, treba podať odvolanie voči takémuto rozhodnutiu, p.
Rafaj je spôsobilá osoba, ktorá spracováva rozhodnutia pre našu obec.
p. Kuťková – v rozhodnutí je napísané, ţe stavba nášho suseda neporušuje verejný záujem.
Aký je verejný záujem?
p. starosta – obec platí pracovníka stavebného úradu, ktorý má byť odborným garantom
spracovaného materiálu. Ak nesúhlasíte s takýmto rozhodnutím máte právo sa odvolať

v zákonom stanovenej lehote.
p. Kuťka – pán Rafaj povedal, ţe ty, starosta, ho do niečoho tlačíš.
p. starosta – to čo hovoríte je dosť váţne obvinenie.
p. Kuťková – podľa nášho GP sú stavby p. Sendlaia na našom pozemku
p. starosta – čo sa týka hraníc pozemkov, pokiaľ je nesúlad v jeho GP, môţete poţiadať súd
o súdneho geodeta, aby prešetril hranice. Pokiaľ to potvrdí budú povolenia neplatné, vyjadrí
sa k tomu krajský stavebný úrad, ja nemám v pláne nikomu škodiť.
p. Kuťka – môţe uţívať stavby, kde nemá stavebné povolenie? Môţe tam chovať psov?
p. starosta – sťaţovali ste sa na hlučnosť, pach, to všetko je v kompetencii hygieny, teraz od
Vás prišlo odvolanie sa voči tieneniu – aj toto má v kompetencii hygiena. Odvolacím
orgánom je krajský stavebný úrad, keď sa odvoláte, krajský úrad vydá stanovisko a my ho
budeme rešpektovať.
p. Kuťka – kto je stavebným dozorom, ktorý chodí po stavbách?
p. Plaštiak – my máme zriadenú stavebnú komisiu, ktorej som predsedom, avšak nemáme
takúto právomoc
p. starosta – na tieto konania chodí p. Rafaj
p. Kuťka – nelegálna skládka, ktorú urobil p. Sendlai bola zahraná do kúta
p. Kuťková – svedkom bola aj P. Pavlovičová
p. Pavlovičová – ja som nikdy netvrdila, ţe to bol p. Sendlai, ja som videla
neidentifikovateľné auto
p. starosta – som zvedavý na ten výrok, ktorý Vám povedal p. Rafaj, zváţim podanie
trestného oznámenie
p. Kuťková – prečo sa to neposunulo do Zlatých Moraviec na políciu?
p. starosta – na toto je stavebný úrad, všetko je u p. Rafaja
Ing. Končál – oslovili ste aj hygienu?
p. Kuťka – nie neboli sme tam, ale ako môţe bez stavebného povolenia chovať v tej budove
psov?
p. starosta – ja nemám dôvod chrániť p. Sendlaia

K bodu 4:
p. starosta – prijali sme 5 obálok , navrhujem zloţiť komisiu, aby sa skontrolovala
neporušenosť obálok, či boli odovzdané všetky potrebné doklady, zoradiť ich podľa abecedy.
Navrhujem Ing. Záhorského, Ing. Končála a p. Pavlovičovú. Hlasovanie za 8, proti 0, zdrţal
sa 0, nehlasoval 0.
Prišiel p. poslanec Miloš Danko.
- komisia oboznámila prítomných poslancov s výsledkom preverenia obálok hlavného
kontrolóra s konštatovaním, ţe všetci účastníci splnili poţiadavky. Prihlášky boli doručené
od:
1. Henrieta Danková, Tesárske Mlyňany
2. Ing. Magdaléna Dojčanová, Mojzesovo

3. Zuzana Chrenová, Tesárske Mlyňany
4. Ing. Štefan Jurák, Levice
5. Anna Sakáčová, Tesárske Mlyňany
p. starosta dal hlasovať za tajné hlasovanie voľby hlavného kontrolóra, za 8, proti 1, zdrţal sa
0, nehlasoval 0.
p. starosta – poprosil prítomných účastníkov o vystúpenie
Ing. Dojčanová – vo verejnej správe pracujem vyše 30 rokov, pracovala som na ekonomickej
univerzite, ďalej ako učiteľka v Šuranoch. Momentálne pracujem ako hlavná kontrolórka
v Dolných Obdokovciach a Veľkom Lapáši. Pracovala som s programami KEO a Asseco
Solutions, mám skúsenosti s mzdovým, jednoduchým a podvojným účtovníctvom,
daňovníctvom, rozpočtovaním.
Ing. Jurák – vo verejnej správe pracujem od r. 2002, potom som vykonával podnikateľskú
sféru. 4 roky som pracoval ako prednosta v Leviciach, neskôr ako kontrolór. Absolvoval som
kurzy kontroly a vnútorného auditu, vlastním aj osvedčenie z Ministerstva financií
p. starosta – poďakoval za predstavenie sa účastníkov, ďalej oboznámil, ţe na základe
výsledku volebnej komisie bolo zaregistrovaných do výberu hlavného kontrolóra 5 obálok,
poďakoval za predstavenie sa a zároveň vyzval prítomných poslancov k hlasovaniu
Výsledok prvého kola hlasovania:
komisia skonštatovala výsledky prvého kola hlasovania takto: kandidát pod p. č. 1 získal 4
hlasy, kandidát pod p. č. 2 získal 1 hlas, kandidát pod p. č. 3 získal 4 hlasy, kandidáti s p. č. 4
a 5 nezískali ani jeden hlas. Komisia konštatuje, ţe v prvom kole ţiaden z účastníkov nezískal
nadpolovičnú väčšinu a do druhého kola postupujú kandidáti č. 1 a č. 3:
Výsledok druhého kola hlasovania:
komisia skonštatovala, ţe kandidát č. 1 získal 4 hlasy, kandidát č. 3 získal 5 hlasov.
Kontrolórkou obce Tesárske Mlyňany sa stala p. Zuzana Chrenová, Tesárske Mlyňany.
p. starosta – skonštatoval, ţe voľba prebiehala v dvoch kolách, pričom v druhom kole uspela
kandidátka č. 3, p. Zuzana Chrenová. Ďakujeme prítomným uchádzačom za účasť.
p. starosta – oznámil, ţe termín nástupu do pracovného pomeru bude od 1.5.2015, hlasovanie
za 9, proti 0, zdrţal sa 0, nehlasoval 0.
p. starosta – dal hlasovať za schválenie platu hlavného kontrolóra. Hlasovanie za 9, proti 0,
zdrţal sa 0, nehlasoval 0.

K bodu 5
p. starosta – jedná sa o pozemok pri pálenici, je to v úseku, kde majú zabraté pozemky.
Oboznámil som p. Buxara, ţe nám musí zostať priestor 2,5 m od cesty, ktorý je potrebný na
naše účely.
p. Danko – plot majú minimálne 1 m od cesty

Ing. Záhorský – ak by sme to predali, bude tam malý priestor cez cestu
Ing. Končál – navrhujem, aby p. Buxar doplnil svoju ţiadosť
p. starosta – podľa jeho informácií je tam pribliţne 10 m pás, z toho by sme mali mať 2,5 m
od cesty.
p. Milan Polák – som za doplnenie ţiadosti
Ing. Končál – nech pošle zrozumiteľnejší plán, kde bude zakreslená pálenica, otáčacia plocha,
koľko m2 chce kúpiť od obce a nech napíše aj dôvod, prečo chce odkúpiť tento pozemok.
p. starosta – budeme kontaktovať p. Buxara vo veci doplnenia ţiadosti
K bodu 6
Ing. Záhorský –Vo VZN je prechodné ustanovenie (§ 9 časť 3), ţe v roku 2015 môţu podávať
ţiadosti do 15.4.2015, treba zmeniť dátum.
p. starosta – navrhujem, úpravu na 15.5.2015. Hlasovanie za VZN s úpravou podľa návrhu
Hlasovanie za 9, proti 0, zdrţal sa 0, nehlasoval 0.
K bodu 7
p. starosta – nakoľko neboli vznesené ţiadne pripomienky k VZN poprosím Vás hlasovať.
Hlasovanie za 9, proti 0, zdrţal sa 0, nehlasoval 0.
K bodu 8
p. starosta – pripomenul, ţe v minulom období pôsobili v školskej rade pri MŠ p. Ivana
Pavlovičová a Ing. Záhorský. Spýtal sa, kto by mal záujem o prácu v tejto školskej rade MŠ.
Záujem prejavili p. František Polák a p. Ivana Pavlovičová.
p. starosta – dal hlasovať za týchto poslancov. Hlasovanie za 9, proti 0, zdrţal sa 0, nehlasoval
0.
K bodu 9
p. starosta – materiál bol predloţený a opravený podľa pripomienok. Hlasovanie za 9, proti 0,
zdrţal sa 0, nehlasoval 0.
K bodu 10
p. starosta – poslal som Vám materiál s mojimi pripomienkami voči rokovaciemu poriadku
Ing. Končál – prečítam postupne všetky pripomienky p. starostu
1. Pripomienka súvisela s dátumom a časom rokovania –
Pôvodné znenie: Rokovacím dňom riadneho zasadnutia je spravidla pracovný deň, so
začiatkom po 17:30 hodine, ak obecné zastupiteľstvo nerozhodne inak.
Návrh na zmenu bol, vypustenie časti vety – so začiatkom po 17:30 hodine, ak obecné
zastupiteľstvo nerozhodne inak
p. starosta – po rozprave ustupujem od poţiadavky

Ing. Končál – 2. Pripomienka – článok 7, bod 6 neúčasť na rokovaní. P. starosta navrhol
doplniť termínom ospravedlnený alebo neospravedlnený.
Ing. Záhorský – upravme to tak, ţe prvá časť ostáva. Zmena bude v druhej vete tohto článku
a to: Neúčasť sa vyznačí na prezenčnej listine termínom ospravedlnený alebo
neospravedlnený.
Ing. Končál – 3. Pripomienka – článok 7, bod 14. Pôvodný návrh bol: Ak starosta neudelí
slovo poslancovi, stráca právo viesť zasadnutie OZ, ktoré ďalej vedie zástupca starostu. Ak
zástupca starostu nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie OZ, vedie ho iný poslanec
poverený obecným zastupiteľstvom.
Návrh starostu - Ak starosta neudelí slovo prihlásenému poslancovi, stráca právo viesť
zasadnutie OZ, ktoré ďalej vedie zástupca starostu v prípade ak tento fakt posúdia poslanci
hlasovaním. Ak zástupca starostu nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie OZ, vedie
ho iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom.
Ing. Záhorský - Tento bod sme pripravovali podľa zákona, teda je v súlade s § 12 ods. 6
o obecnom zriadení
p. Pavlovičová – počas 4 rokov sa takýto stav nestal. Kaţdému bolo udelené slovo.
p. starosta – som za doplnenie podľa mojej poţiadavky, ktoré nie je protizákonné. Vţdy som
udelil slovo. Ak by sa náhodou stal takýto prípad, tak by to posúdili poslanci hlasovaním, či je
opodstatnené, aby som stratil právo viesť zasadnutie.
Ing. Záhorský – bolo to myslené tak, ţe ak by si niekomu nechcel dať slovo, ak by niekto
prehlásil, ţe si mu nedal slovo. Ale nemusí to tam byť. Dajme pôvodné znenie, čiţe Ak
starosta neudelí slovo prihlásenému poslancovi podľa poradia prihlásených stráca právo viesť
zasadnutie OZ, ktoré ďalej vedie zástupca starostu. Ak zástupca starostu nie je prítomný alebo
odmietne viesť zasadnutie OZ, vedie ho iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom.
p. starosta – dal hlasovať za pôvodné znenie článku 7, bod 14. Hlasovanie za 5, proti 3, zdrţal
sa 1, nehlasoval 0.
Ing. Končál – 4. pripomienka – III. časť, článok 9, bod 17, Pôvodný návrh: Uznesenia sú
čislované chronologicky. Pán starosta doplnil Uznesenia sú číslované chronologicky (od
začiatku príslušného volebného obdobia číslom od 1 v tvare číslo/príslušný kalendárny rok)
od začiatku do konca kalendárneho roka.
p. starosta – dal hlasovať za znenie podľa pripomienky. Hlasovanie za 9, proti 0, zdrţal sa 0,
nehlasoval 0.
Ing. Končál – 5. Pripomienka – IV. Časť, článok 12, bod 1. Pôvodný návrh bol: Uznesenia
OZ sa doručujú v e-mailovej podobe do 3 pracovných dní odo dňa podpisu starostu obce_
a) poslancom obecného zastupiteľstva
b) hlavnému kontrolórovi obce Tesárske Mlyňany
c) vedúcim zamestnancom organizácií zriadených a zaloţených obcou Tesárske Mlyňany
p. starosta – uznesenia sú prístupné na internetovej stránke. Po rozprave dal p. starosta
hlasovať za vypustenie bodu. Hlasovanie za 9, proti 0, zdrţal sa 0, nehlasoval 0.
Ing. Končál – 6. Pripomienka – IV. Časť, článok 14, bod 5. Pôvodné znenie bolo: Zápisnica
z rokovania obecného zastupiteľstva je poslancom OZ zasielaná e-mailom a zverejnená na

internetovej stránke obce do 3 pracovných dní od jej podpísania overovateľmi zápisnice.
p. starosta – zápisnica je tieţ zverejnená na internetovej stránke. Po rozprave dal p. starosta
hlasovať za úpravu bodu v tvare: Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva je zverejnená
na internetovej stránke obce do 3 pracovných dní od jej podpísania overovateľmi zápisnice.
Hlasovanie za 9, proti 0, zdrţal sa 0, nehlasoval 0.
Pán starosta dal hlasovať za schválenie celého rokovacieho poriadku so zapracovaním zmien.
Hlasovanie za 9, proti 0, zdrţal sa 0, nehlasoval 0.
K bodu: Voľba predsedu komisie ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií
verejných funkcionárov
Poslanci navrhli za predsedu komisie Ing. Končála. Pán starosta dal hlasovať za tento návrh.
Hlasovanie za 8, proti 0, zdrţal sa 1, nehlasoval 0.

K bodu 11
p. starosta – chcel by som Vás informovať ohľadne vecí, ktoré sa prejednávali na minulom
zastupiteľstve
a) sťaţnosť p. Minárikovej – Gálikovci si kúpili pozemok vcelku, nemajú záujem ho
odpredať.
b) Ihrisko Mlyňany – zasadala finančná a stavebná komisia. Bolo navrhnuté, aby sa
vypracoval znalecký posudok
Ing. Záhorský - na katastri je uvedené, ţe sa jedná o extravilán a trvalé trávnaté porasty
p. starosta – na komisii bolo prejednávané, ţe p. Ivanička by musel ţiadať o zmenu druhu
pozemku, ak by chcel začať stavať.
Ing. Končál – treba hľadať komplexné riešenie, nakoľko tento pozemok má viac majiteľov
Ing. Záhorský – na základe podkladov z katastra patrí obci kabína a starý bufet.
p. Pavlovičová – nedá sa to vyvlastniť?
p. starosta – zákon uţ neplatí a dal hlasovať zato, aby sa vypracoval znalecký posudok. Podľa
odporúčania ekonomickej a stavebnej komisie
Hlasovanie za 9, proti 0, zdrţal sa 0, nehlasoval 0.
c) strecha na základnej škole
p. starosta – bola tam stavebná komisia, čo tam navrhujete?
p. Plaštiak – sú tam 2 riešenia, plech alebo ipa, pri plechu musí byť z oboch strán spád
p. Danko – musí tam byť ţľab po celej dĺţke
p. starosta – viete odhadnúť koľko pribliţne by to mohlo stáť?
p. Plaštiak – cenu odhadnúť neviem, ale treba to riešiť teraz
p. Danko – je tam atika, celá by sa musela zbúrať, spravil by sa spád
p. starosta – keď chceme zadať cenovú ponuku, musíme určiť presne, čo chceme. Museli by
sme navrhnúť 2 typy riešení s tým, ţe lacnejší variant by sa pouţil

p. Plaštiak – som zato, aby sa atika dala preč
p. starosta – navrhujem opraviť túto časť, dať tam dvojku polystyrén, aby sa fasáda nezničila.
Pripravili by sme výzvu, ktorú Vám odošleme a potom by ste to odobrili.
d) Hasičská zbrojnica
p. starosta – na minulom zastupiteľstve sme sa dohodli, ţe dáme zamerať túto budovu. Oslovil
som geodetov, ktorí pri zameraný zistili, ţe p. Solčiansky má 2 m múrika na našom pozemku
a tak isto aj zadnú časť má 2,5 m na cudzom pozemku. Navrhujem, aby sa táto situácia
doriešila cez právnika, ktorý by jednal so Solčianskými a pripravil by všetky potrebné
podklady.
p. starosta – navrhujem zámenu m2, ktoré nám zobrali a ostatné odkúpiť. Vieme o fakte, ţe
zaberajú našu časť, akú cenu by ste navrhovali?
p. Pivarči – cenu ako za odpredaj pozemku p. Lipnickému, čiţe 15 eur/m2
e) kanalizácia na ihrisku
p. Milan Polák – v akom štádiu je realizácia kanalizácie na ihrisku?
p. starosta – malo by sa to konať v mesiaci máj/jún
Odišiel pán poslanec Milan Polák a pán poslanec Michal Pivarči.
f) p. starosta informoval poslancov o tom, ţe bol zaslaný list ohľadne parkovania p. Alojza
Martinoviča na policajný zbor do Zlatých Moraviec a zároveň informoval, ţe budúci týţdeň
má byť vyjadrenie z PZ k tejto veci.
g) p. starosta oznámil, ţe vo veci „múrika pri pekárni“ bol oslovený majiteľ Ing. Juraj Vodný,
aby si dal do poriadku tento múrik. Na základe telefonického rozhovoru Ing. Vodný prisľúbil,
ţe do konca mesiaca bude múrik odstránený.
h) p. starosta – na obecnom úrade bol kontajner, do ktorého sa hádzali plechovky, bol
v dezolátnom stave. Odniesol sa k p. Salancimu na opravu, ten nás informoval, ţe nový
kontajner stojí okolo 1700 eur, avšak nový nám spraví sponzorsky s tým, ţe starý kontajner si
nechá.
i) p. starosta informoval, ţe na obecnom úrade zostala pôvodná škridla, nie sú tam korýtka,
zateká tam. Budem musieť objednať nejakého opravára.
j) p. starosta – na minulom zastupiteľstve sme sa bavili o kúpe traktora. Ak by ste s tým
súhlasili musím vedieť, aké zadanie spraviť. P. Ludva zisťoval informácie ohľadne výkonu
traktora, aby fungoval mulčovač, ktorý musí mať minimálne 16 ps. Pre nás sú najhoršie
plochy na kosenie cintorín Tesáre a Mlyňany, ihrisko Tesáre, ihrisko Mlyňany
p. Ludva – potrebovali by sme traktor aj s mulčovačom, najvhodnejším by bol asi traktor
Major, je vhodný na náš terén.
p. starosta – navrhol by som vytvoriť komisiu 3 ľudí, napísal by sa typ traktora, komisia by

posúdila výber tohto traktora z hľadiska výhodnosti, nakoľko sa nejedná o nový výrobok.
p. Plaštiak – bude potrebné si určiť strop, tak ako aj pri hasičskej dodávke
p. starosta – na základe informácií, ktoré sme Vám dali minule, stál traktor s mulčovačom
okolo 13 000,- eur
Po rozprave sa poslanci dohodli, ţe cena traktora sa môţe pohybovať okolo 13 000,- eur.
Hlasovanie za 7, proti 0, zdrţal sa 0, nehlasoval 0.
k) Ing. Končál – Smerom na Ţitavu, cestou k Tesárskym bytovkám máme smetisko, musíme
tam umiestniť tabule a vyčistiť to.
p. starosta – tabule máme, umiestnime ich tam. Dáme vyrobiť ďalšie, aby sa v obci nerobili
smetiská. Zamestnanec úradu sa pôjde pozrieť na toto smetisko.
l) p. starosta – zakúpili sme trubky, chceme pripraviť a umiestniť rampu na ul. Š. Moysesa
smerom k pozemku MUDr. Jakuboviča, potrebujeme tam JCB, zamkne sa to, jeden kľúč bude
na OÚ. Materiál stál 160 eur, v tejto sume sú zahrnuté aj rúry, ktoré sa vymenia za poničené
na moste pri Ţitave.
j) Ing. Záhorský sa spýtal, či má obec vytvorení zoznam pamätihodností obce
p. starosta – zoznam nemáme, ale môţeme ho pripraviť
K bodu 12
pán starosta poďakoval prítomným poslancom a ukončil zasadnutie
Uznesenie č. 36/2015
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 16.4.2015
Určenie zapisovateľky
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 5. zasadnutí OZ konanom dňa 16.4.2015
prerokovalo
určenie zapisovateľky a
berie na vedomie
ţe Bc. Lucia Behúlová bola určená za zapisovateľku zápisnice na 5. zasadnutí OZ konanom
dňa 16.4.2015
Uznesenie č. 37/2015
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 16.4.2015
Určenie overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 5. zasadnutí OZ konanom dňa 16.4.2015
prerokovalo
určenie overovateľov zápisnice a
berie na vedomie
overovateľov zápisnice: p. poslanca Lukáša Ivaničku a p. poslanca Františka Poláka
z 5. zasadnutia OZ konaného dňa 16.4.2015
Uznesenie č. 38/2015
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 16.4.2015
Voľba návrhovej komisie
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 5. zasadnutí OZ konanom dňa 16.4.2015

prerokovalo
voľbu návrhovej komisie a
volí
členov návrhovej komisie: p. poslanca Milana Poláka a p. poslankyňu Ivanu Pavlovičovú
Uznesenie č. 39/2015
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 16.4.2015
Schválenie programu rokovania
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 5. zasadnutí OZ konanom dňa 16.4.2015
prerokovalo
návrh programu 5. zasadnutia OZ konaného dňa 16.4.2015,
s ch v a ľ u j e
program 5. zasadnutia OZ konaného dňa 16.4.2015
Uznesenie č. 40/2015
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 16.4.2015
Vypracovanie návrhu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2014-2020
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 4. zasadnutí OZ konanom dňa 16.4.2015
prerokovalo
vypracovanie návrhu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2014-2020
s ch v a ľ u j e
vypracovanie a zverejnenie návrhu na pripomienkovanie do 30. apríla 2015
Uznesenie č. 41/2015
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 16.4.2015
Zloženie volebnej komisie na voľbu hlavného kontrolóra
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 5. zasadnutí OZ konanom dňa 16.4.2015
prerokovalo
zloţenie volebnej komisie a
volí
členov volebnej komisie v zloţení Ing. Ján Končál, p. Ivana Pavlovičová, Ing. Jozef Záhorský
Uznesenie č. 42/2015
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 16.4.2015
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 5. zasadnutí OZ konanom dňa 16.4.2015
berie na vedomie
informáciu, ţe
1. na voľbu hlavného kontrolóra sa prihlásilo 5 kandidátov
2. podmienky v zmysle zákona o obecnom zriadení splnili 5 kandidáti
Uznesenie č. 43/2015
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 16.4.2015
Tajné hlasovanie o voľbe hlavného kontrolóra obce
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 5. zasadnutí OZ konanom dňa 16.4.2015
prerokovalo
tajné hlasovanie o voľbe hlavného kontrolóra obce
s ch v a ľ u j e,
ţe voľba hlavného kontrolóra obce sa bude prerokovávať tajným hlasovaním

Uznesenie č. 44/2015
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 16.4.2015
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 5. zasadnutí OZ konanom dňa 16.4.2015
volí
do funkcie hlavného kontrolóra p. Zuzanu Chrenovú s nástupom do pracovného pomeru od
1.5.2015
Uznesenie č. 45/2015
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 16.4.2015
Plat hlavného kontrolóra obce
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 5. zasadnutí OZ konanom dňa 16.4.2015
prerokovalo
plat hlavného kontrolóra obce
s ch v a ľ u j e
plat hlavného kontrolóra obce v sume 282,03 € mesačne pri 8 hodinovom pracovnom čase
týţdenne
Uznesenie č. 46/2015
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 16.4.2015
VZN č. 1/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Tesárske Mlyňany
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 5. zasadnutí OZ konanom dňa 16.4.2015
prerokovalo
návrh VZN č. 1/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Tesárske Mlyňany
s ch v a ľ u j e
VZN č. 1/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Tesárske Mlyňany
Uznesenie č. 47/2015
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 16.4.2015
VZN č. 2/2015 obce Tesárske Mlyňany o poskytovaní finančných prostriedkov na mzdy
a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 5. zasadnutí OZ konanom dňa 16.4.2015
prerokovalo
návrh VZN č. 2/2015 obce Tesárske Mlyňany o poskytovaní finančných prostriedkov na
mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce
s ch v a ľ u j e
VZN č. 2/2015 obce Tesárske Mlyňany o poskytovaní finančných prostriedkov na mzdy
a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce
Uznesenie č. 48/2015
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 16.4.2015
Delegovanie členov školskej rady
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 5. zasadnutí OZ konanom dňa 16.4.2015
prerokovalo
členov školskej rady MŠ v Tesárskych Mlyňanoch
s ch v a ľ u j e
členov školskej rady MŠ v Tesárskych Mlyňanoch p. Františka Poláka a p. Ivanu Pavlovičovú

Uznesenie č. 49/2015
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 16.4.2015
Novelizácia štatútu obce
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 5. zasadnutí OZ konanom dňa 16.4.2015
prerokovalo
návrh štatútu obce
s ch v a ľ u j e
štatút obce Tesárske Mlyňany
Uznesenie č. 50/2015
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 16.4.2015
Novelizácia Rokovacieho poriadku
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 5. zasadnutí OZ konanom dňa 16.4.2015
prerokovalo
návrh pripomienky k článku 7, bodu 14 rokovacieho poriadku
s ch v a ľ u j e
pôvodné znenie článku 7, bod 14
Uznesenie č. 51/2015
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 16.4.2015
Novelizácia Rokovacieho poriadku
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 5. zasadnutí OZ konanom dňa 16.4.2015
prerokovalo
návrh pripomienky k článku 9, bodu 17 rokovacieho poriadku
s ch v a ľ u j e
úpravu článku 9, bod 17 na Uznesenia sú číslované chronologicky od začiatku volebného
obdobia č. od 1 v tvare číslo / príslušný kalendárny rok od začiatku do konca kalendárneho
roka
Uznesenie č. 52/2015
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 16.4.2015
Novelizácia Rokovacieho poriadku
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 5. zasadnutí OZ konanom dňa 16.4.2015
prerokovalo
návrh pripomienky k článku 12, bodu 1 rokovacieho poriadku
s ch v a ľ u j e
vypustenie celého odstavca

Uznesenie č. 53/2015
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 16.4.2015
Novelizácia Rokovacieho poriadku
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 5. zasadnutí OZ konanom dňa 16.4.2015
prerokovalo
návrh pripomienky k článku 14, bod 5
s ch v a ľ u j e

úpravu článku na Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva je zverejnená na internetovej
stránke obce do 3 pracovných dní od jej podpísania overovateľmi zápisnice
Uznesenie č. 54/2015
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 16.4.2015
Novelizácia Rokovacieho poriadku
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 5. zasadnutí OZ konanom dňa 16.4.2015
prerokovalo
návrh rokovacieho poriadku
s ch v a ľ u j e
rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva
Uznesenie č. 55/2015
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 16.4.2015
Vypracovanie znaleckého posudku
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 5. zasadnutí OZ konanom dňa 16.4.2015
prerokovalo
vypracovanie znaleckého posudku na ihrisko v časti Mlyňany
s ch v a ľ u j e
vypracovanie znaleckého posudku na ihrisko v časti Mlyňany
Uznesenie č. 56/2015
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 16.4.2015
Zakúpenie traktora s mulčovačom
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 5. zasadnutí OZ konanom dňa 16.4.2015
prerokovalo
zakúpenie traktora s mulčovačom
s ch v a ľ u j e
zakúpenie traktora s mulčovačom v hodnote 13 000,- eur

Zapísala Bc. Lucia Behúlová .......................................... dňa 16.4.2015
Overovatelia zápisnice p. Lukáš Ivanička ...........................................dňa ...........................
p. František Polák ...........................................dňa ...........................

Ing. Štefan Valkovič
starosta obce

Prezenčná listina
z 5. zasadnutia OZ v Tesárskych Mlyňanoch
zo dňa 16.4.2015
Ing. Štefan Valkovič
starosta obce

Meno a priezvisko poslanca OZ
Miloš Danko
Lukáš Ivanička
Ing. Ján Končál
Ivana Pavlovičová
Michal Pivarči
Vladimír Plaštiak
František Polák
Milan Polák
Ing. Jozef Záhorský

prítomný
..................................

podpis
prítomný
..................................
prítomný
..................................
prítomný
..................................
prítomná
..................................
prítomný
..................................
prítomný
.................................
prítomný
..................................
prítomný
..................................
prítomný
..................................

ďalej prítomní:
Bc. Lucia Behúlová

prítomná
..................................

Katarína Uhrinová

prítomná
..................................

