Zápisnica zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch
zo dňa 27.5.2015

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Program: 1. Privítanie
2. Procedurálne záležitosti
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Verejné osvetlenie obce – uchádzanie sa o výzvu Ministerstva hospodárstva SR
6. Rôzne
7. Interpelácie poslancov obecného zastupiteľstva
8. 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 Ing. Jána Končála a pani
poslankyňu Ivanu Pavlovičovú. Do návrhovej komisie navrhol pána poslanca Vladimíra
Plaštiaka a pána poslanca Miloša Danka. Hlasovanie za návrhovú komisiu za 5, proti 0, zdržal
sa 0, nehlasoval 0.

K bodu 3:
Pán starosta dal hlasovať za schválenie programu zasadnutia. Hlasovanie za 5, proti 0, zdržal
sa 0, nehlasoval 0.

K bodu 4:
Hlavná kontrolórka obce p. Zuzana Chrenová informovala prítomných poslancov o plnení
uznesení. Poslanci obecného zastupiteľstva vzali na vedomie kontrolu plnenia uznesení.

K bodu 5:
Pán starosta informoval prítomných poslancov o možnosti uchádzať sa o nenávratný finančný
príspevok na modernizáciu verejného osvetlenia.

Ing. Končál – návratnosť všetkých nákladov bude do 1 roka?
p. starosta – približne do roka, treba spraviť pasportizáciu a doložiť projekt, čo bude obec stáť
cez 2 000,- eur, budú ešte náklady spojené s projektovou dokumentáciou a verejným
obstarávaním. Spolufinancovanie pre obec bude 5%. Ďalej dal hlasovať a) za uchádzanie sa
o nenávratný finančný príspevok na modernizáciu verejného osvetlenia z Operačného
programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast Prioritná os: 2 Energetika Opatrenie: 2.2
Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva
v oblasti energetiky, b) náklady spojené s podaním žiadosti o NFP /vypracovania
pasportizácie verejného osvetlenia, energetickú štúdiu verejného osvetlenia, realizačný
projekt s rozpočtom a rozsahom modernizácie, verejné obstarávania, vypracovanie žiadosti
a záverečné svetlotechnické merania v prípade úspešne realizovaného projektu/, c) 5 %
kofinancovanie /spolufinancovanie/ z celkovej obstaranej /vysúťaženej/ sumy na
modernizáciu verejného osvetlenia. Hlasovanie za 5, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0.
K bodu 6
p. starosta – navrhujem, ešte raz prerokovať žiadosť kapely INSIDE. Bol za mnou p. Martin
Drgoňa, či by sa nedala suma navýšiť.
Ing. Končál – z dôvodu, že sme o príspevkoch rokovali za prítomnosti všetkých poslancov,
navrhujem to prerokovať na ďalšom zastupiteľstve.
p. Danko – chcel by som sa informovať ohľadne spaľovania elektriny v kultúrnom dome
p. starosta - pripravíme na ďalšie zastupiteľstvo bilanciu elektrickej energie.
p. Danko – ako je to s toaletami v kultúrnom dome, informovali ma, že sú často pokazené?
p. starosta – sú tam stále pretrvávajúce problémy, po každej akcii. Musíme ich zrenovovať.
Ing. Končál – prišla odpoveď na p. Martinoviča, v ktorej je napísané, že p. Martinovič sa
nedopúšťa priestupku.
p. starosta - Obvodné oddelenie postúpilo tento priestupok na Okresný dopravný inšpektorát
v Zlatých Moravciach. Navrhujem, urgovať dopravu, aby čo najskôr doriešila túto situáciu.

K bodu 7
Ing. Končál – navrhujem, ako predseda, zvolať komisiu ochrany verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov, nakoľko do 31.3.2015 bolo treba podať majetkové priznanie.
p. starosta – priznanie som podal, je založené v pošte.
K bodu 8
pán starosta poďakoval prítomným poslancom a ukončil zasadnutie.
Uznesenie č. 58/2015
zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 27.5.2015
Určenie zapisovateľky
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 6. zasadnutí OZ konanom dňa 27.5.2015
prerokovalo
určenie zapisovateľky a

berie na vedomie
že Bc. Lucia Behúlová bola určená za zapisovateľku zápisnice na 6. zasadnutí OZ konanom
dňa 27.5.2015
Uznesenie č. 59/2015
zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 27.5.2015
Určenie overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 6. zasadnutí OZ konanom dňa 27.5.2015
prerokovalo
určenie overovateľov zápisnice a
berie na vedomie
overovateľov zápisnice: p. poslanca Ing. Jána Končála a p. poslankyňu Ivanu Pavlovičovú
zo 6. zasadnutia OZ konaného dňa 27.5.2015
Uznesenie č. 60/2015
zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 27.5.2015
Voľba návrhovej komisie
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 5. zasadnutí OZ konanom dňa 27.5.2015
prerokovalo
voľbu návrhovej komisie a
volí
členov návrhovej komisie: p. poslanca Vladimíra Plaštiaka a p. poslanca Miloša Danka
Uznesenie č. 61/2015
zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 27.5.2015
Schválenie programu rokovania
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 6. zasadnutí OZ konanom dňa 27.5.2015
prerokovalo
návrh programu 6. zasadnutia OZ konaného dňa 27.5. 2015,
s ch v a ľ u j e
program 6. zasadnutia OZ konaného dňa 27.5.2015
Uznesenie č. 62/2015
zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 27.5.2015
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch
schvaľuje:
a) uchádzanie sa Obce Tesárske Mlyňany o NFP na modernizáciu verejného osvetlenia
z Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast Prioritná os: 2 Energetika
Opatrenie: 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce
a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky
b) náklady spojené s podaním žiadosti o NFP /vypracovanie pasportizácie verejného
osvetlenia, energetickú štúdiu verejného osvetlenia, realizačný projekt s rozpočtom
a rozsahom modernizácie, verejné obstarávania, vypracovanie žiadosti a záverečné
svetlotechnické merania v prípade úspešne realizovaného projektu/

c) 5 % kofinancovanie /spolufinancovanie/ z celkovej obstaranej /vysúťaženej/ sumy na
modernizáciu verejného osvetlenia

Zapísala Bc. Lucia Behúlová .......................................... dňa 27.5.2015
Overovatelia zápisnice Ing. Ján Končál.... ...........................................dňa ...........................

p. Ivana Pavlovičová........................................dňa ...........................

Ing. Štefan Valkovič
starosta obce

Prezenčná listina
zo 6. zasadnutia OZ v Tesárskych Mlyňanoch
zo dňa 27.5.2015
prítomný

Ing. Štefan Valkovič
starosta obce

Meno a priezvisko poslanca OZ

..................................

podpis
prítomný

Miloš Danko
Lukáš Ivanička

..................................
ospravedlnený
..................................
prítomný

Ing. Ján Končál

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

Ivana Pavlovičová
Michal Pivarči

..................................
ospravedlnený
..................................
prítomný

Vladimír Plaštiak
František Polák
Milan Polák

.................................
ospravedlnený
..................................
ospravedlnený
..................................
prítomný

Ing. Jozef Záhorský

..................................

ďalej prítomní:
prítomná

Bc. Lucia Behúlová

..................................

Katarína Uhrinová

..................................

prítomná
prítomná

Zuzana Chrenová, /hl. kontrolór/

..................................

