Zápisnica z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 25.9.2012
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program: 1. Privítanie
2. Procedurálne záležitosti
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Havarijná situácia na technologickom zariadení v kuchyni ZŠ Š. Moysesa
5. Žiadosť o predĺženie nájomných zmlúv nájomníkom obecných bytov
6. Prejednanie ponuky na zakúpenie prepravného vozidla
7. Vypílenie tují na cintoríne v časti Tesáre nad Žitavou
8. Rôzne
9. Záver
K bodu 1 a 2:
Pán starosta privítal prítomných poslancov. Určil zapisovateľku Bc. Eriku Zlatňanskú. Ďalej
overovateľov zápisnice p. poslanca Jána Horvátha a p. poslanca Martina Králika, dal hlasovať za
zapisovateľku a overovateľov zápisnice – za 7, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0.
Určil návrhovú komisiu na zostavenie uznesenia p. poslanca Ernesta Solčianskeho a p. poslanca
Rastislava Domaniského, dal hlasovať o členoch návrhovej komisie – za 7, proti 0, zdržal sa 0,
nehlasoval 0.
K bodu 3:
Pán starosta dal hlasovať za program zasadnutie obecného zastupiteľstva so zmenou programu
t.j. výmenu bodov programu 4 a 5, hlasovanie za program s uvedenou výmenou bodov za 7, proti 0,
zdržal sa 0, nehlasoval 0.
K bodu 5:
Žiadosti o predlženie nájomných zmlúv predložili okrem p. Benčekovej, p. Gálika a p. Švábu všetci
nájomníci. Pani Uhrinová informovala, že dlh na nájomnej bytovke bol formou splátkových
kalendárov vyrovnaný, okrem p. Andreja Fazekaša tam je stále dlh na nájomnom okolo 360 eur. Na
zasadnutí boli aj zástupcovia z nájomníkov p. Poláková Silvia a Lacová Miroslava, ktoré povedali, že
v nájomných zmluvách si platia aj za anténu, ktorú neužívajú a schránky platia už 6 rokov.
Pán starosta povedal, že pri príprave nových nájomných zmlúv to už v zmluve nebude zahrnuté.
Nakoľko p. Andrej Fazekaš má ešte dlh na nájomnom a poslanci berú do úvahy, že je to občan ZŤP
bude s ním ešte prejednaný splátkový kalendár a zmluva o prenájme bude uzatvorená zatiaľ iba po
dobu 6 mesiacov pokiaľ sa nesplatí dlh. S ostatnými nájomníkmi budú riadne uzatvorené nové

nájomné zmluvy. Hlasovanie za to, aby bol nesplatený dlh p. Fazekaša doriešený splátkovým
kalendárom na 6 mesiacov – za 7, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0.
p. Poláková Silvia – o okolie bytovky sa nikto nestará, stále iba tí istí, o kosenie a udržiavanie poriadku
p. Plaštiak – môžete sa prestriedať, treba sa dohodnúť a doriešiť si to
p. starosta – môže sa dať do nájomnej zmluvy aj harmonogram práce aj kosenie aj údržba okolia
bytovky.
K bodu 5:
Pán starosta informoval poslancov o havarijnej situácii v technologickom zariadení v kuchyni ZŠ, kotle
boli už viackrát opravované. Teraz majú funkčný iba jeden kotol na varenie, ktorý nepostačuje na
zabezpečenie stravy. Poslanci súhlasia s tým, aby sa dal kotol zvárať firme, ktorá má na to
oprávnenie. Pán starosta navrhol zakúpiť aj použitý z nejakej prevádzky kde sa ruší kuchyňa.
K bodu 6:
Prejednanie ponuky na zakúpenie prepravného vozidla
Pán starosta informoval, že p. Tuma ponúka pre obec na odkúpenie škodu 1203 /valník/. Je plne
funkčná, má značky a STK. Spýtal sa, či by sme mali záujem o jej odkúpenie za sumu 400,- eur na
prepravu rôzneho materiálu po obci. Poslanci nesúhlasia s kúpou uvedeného vozidla, nakoľko obec
má funkčný nový vozík, ktorý slúži na prepravu materiálu. Obec má na prepravu zabezpečené staršie
auto favorit, neskôr keď favorit doslúži, radšej obec zakúpi lepšie auto na leasing.
K bodu 7: Vypílenie tují na cintoríne
Pán starosta informoval, že sú sťažnosti zo strany poslancov, ľudia sa im sťažujú, že tuje na cintoríne
v časti Tesáre špinia hroby, konkrétne ústne sa sťažoval p. Čikel Jozef.
p. Plaštiak – treba vypíliť len vrcholce, nie sú poškodené ani nedvíhajú hroby, je tam len jedna taká
nahnutá tá by sa mohla vypíliť
p. starosta – na jar by sme chceli robiť výsadbu v cintoríne, keď sa stromy príjmu, potom sa vypílenie
tují môže riešiť
p. Horváth – vrcholce tují a suché konáre sa pospilujú
K bodu 8: Rôzne
Pán starosta sa spýtal, či by súhlasili poslanci aby sa nevyužité priestory v budove na ihrisku v časti
Tesáre niekomu prenajať za rozumných podmienok, aby nechátrali, buď na vybudovanie nejakej
prevádzky alebo ako bytový priestor. Poslanci vyjadrili súhlas s uvedeným návrhom pána starostu.
Ďalej pán starosta povedal, že bol oslovený istou spoločnosťou ohľadom prípravy projektov
protipovodňových aktivít, riešili by sa odvodňovacie žľaby, premostenie v obci, ktoré nie je funkčné
a špatí vzhľad obce. Poslanci sa vyjadrili, že schvaľovanie prípravy uvedeného projektu
protipovodňových aktivít a uchádzanie sa o výzvu bude opäť prejednané na mimoriadnom zasadnutí,
až po osobnom stretnutí starostu obce so zástupcom firmy, ktorý ponuku predložil.

p. Solčiansky – je potrebné riešiť aj zástavku na betónke
Ďalej pán starosta informoval, že sa znova ozvali za nezaplatenú faktúru za vypracované projekty
„Revitalizácia centrálnej zóny“ v sume cca 7980,- eur , musíme s touto firmou dohodnúť splátkový
kalendár na zaplatenie, projekty boli vypracované, sú to veci z minulosti za bývalého vedenia, ktoré
nezmeníme. Je nutné to zaplatiť, projekty existujú a bývalý starosta v posledný deň vo volebnom
období podpísal súhlas s preplatením faktúry.
p. Horváth – pri príležitosti 40. Výročia vzniku základnej školy bola v škole oslava a navrhuje dať
odmenu pre nepedagogických zamestnancov /upratovačkám a kuchárkam/ aspoň 20,- eur.
Pán starosta – do školy sa posielajú peniaze z krajského úradu cez nás, odmeny zatiaľ nemali,
pošleme do školy / pre kuchárky a upratovačky/ aby mali aspoň prilepšenie 25,- eur v čistom, že si ich
prácu niekto váži, také povšimnutie. Dal hlasovať za úpravu rozpočtu jednorazovo odposlať do
základnej školy 200,- eur pre nepedagogických zamestnancov – za 7, proti 0, zdržal sa 0,
nehlasoval 0.
p. Horváth – všade na okolitých obciach sa stavajú bytovky
p. starosta – štátny fond rozvoja bývania sa už vyčerpáva, navrhujem v budúcnosti pre výstavbu
ďalšej nájomnej bytovky porozmýšľať nad miestom umiestnenia za MŠ. V prípade výstavby by sme
potrebovali ako spoluúčasť sumu okolo 40 tis. Eur, momentálne nemáme finančné prostriedky na
výstavbu ďalšej bytovky.
Ďalej pán starosta informoval o požiadavke rodičov detí MŠ o úpravu VZN č. 2/2011 o zmenu platenia
príspevkov na stravovanie dieťaťa na dva mesiace súčasne/sept. a október/ § 5 bod 3.
Poslanci schválili dodatok č. 5 k VZN č. 2/2011 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach
zriadených obcou Tesárske Mlyňany – hlasovanie za 7, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0.
p. Solčiansky – príspevok na stravu by si mali žiaci platiť viacej aby sa tvoril fond opráv
p. starosta - na poslednom zasadnutí tento rok sa môže odsúhlasiť tvorba fondu opráv v základnej
škole a niečo zvýšiť na strave pre žiakov školy od januára, aby sa niečo vybralo
Pán starosta ďalej povedal, že je možnosť prostredníctvom mikroregiónu čerpať finančné prostriedky
na podané projekty, VÚC rozdeľuje alikvotnú časť na každú obec, pre našu obec približne do 2300
eur. Navrhuje vybudovať spevnenú plochu so vstupným schodišťom do parku a s možnosťou
vytvorenia miesta na parkovanie podľa projektu vypracovaného p. Mankoveckým. Poslanci si
pripravenú projektovú dokumentáciu prezreli.
p. Horváth - bolo by to lepšie nechať tam len tak svah
p. starosta - tá plocha by bola spevnená, budú tam také kaskády môže sa to pekne vysadiť
Starosta obce dal hlasovať za podanie projektu na čerpanie finančných zdrojov VÚC na realizáciu
oporného múra so vstupným schodišťom do parku v obci - za 6, proti 1, zdržal sa 0, nehlasoval 0.
Ing. Čepcová – spýtala sa, či sa pomenuje časť cesty Š. Moysesa alebo tento park, kde sa robia teraz
výsadby po nebohom rodákovi arcibiskupovi Gábrišovi

p. starosta – robil sa prieskum u občanov žijúcich v tej časti ulice, ktorých by sa to týkalo a väčšina
vyjadrila nesúhlas so zmenou názvu ulice. Možno by sme mohli pomenovať to nové múzeum alebo
prípadne názov materskej školy. Pomenovať park po arcibiskupovi Gábrišovi nechcel pán farár.
p. Uhrinová povedala, že možno to múzeum by bolo vhodné tak pomenovať, sú tam vystavené aj
fotografie a ešte keď pán arcibiskup žil prial si, aby bola v jeho rodnej obci vytvorená pamätná izba.
Ing. Čepcová v rámci toho múzea sa môže urobiť nejaký kútik.
Pán starosta informoval o finančnom hospodárení obce – splácame preklenovací úver, obec si
nemohla zobrať úver na dlhšiu dobu splácanie, tento rok by sme ho mali splatiť. Nakoľko v júni sme
dostali znížené podielové dane okolo 8 tis. Eur / tento mesiac prišlo 27 tis./, budeme mať problém
preklenovací úver podľa zmluvy dosplácať. Zatiaľ máme poplatené všetky faktúry ale budeme
jednať s bankou, aby sme nemuseli tento rok zaplatiť celý úver, nakoľko to nebudeme finančne
schopný. Ešte budúci rok bude ťažší, až vo februári 2014 nám končí úver, mesačne nám potom
ostane na obci 2800 eur, to už bude veľká pomoc.
Pán starosta prečítal žiadosť p. Barancovej Evy o poskytnutie sociálnej pôžičky na dokončenie
kanalizácie do rodinného domu vo výške 333 eur. Obecné zastupiteľstvo schválilo poskytnúť pôžičku
p. Barancovej Eve na zriadenie prípojky na obecnú kanalizáciu vo výške 300 eur so splatnosťou do 12
mesiacov odo dňa čerpanie – hlasovanie za 6, proti 0, zdržal sa 1, nehlasoval 0.
K bodu 9: Záver
Na záver pán starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Uznesenie č. 112/2012
z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 25.9.2012
Určenie zapisovateľky
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 12. zasadnutí OZ konanom dňa 25.9.2012
prerokovalo
určenie zapisovateľky a
b e r i e n a v e d o m i e,
že Bc. Erika Zlatňanská bola určená za zapisovateľku zápisnice na 12. zasadnutí OZ konanom
dňa 25.9.2012.
Uznesenie č. 113/2012
z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 25.9.2012
Určenie overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 12. zasadnutí OZ konanom dňa 25.9.2012
prerokovalo
určenie overovateľov zápisnice a
berie na vedomie
overovateľov zápisnice: p. poslanca Jána Horvátha a p. poslanca Martina Králika
z 12. zasadnutia OZ konaného dňa 25.9.2012

Uznesenie č. 114/2012
z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 25.9.2012
Voľba návrhovej komisie.
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 12. zasadnutí OZ konanom dňa 25.9.2012
prerokovalo
voľbu návrhovej komisie a
volí
členov návrhovej komisie: p. poslanca Ernesta Solčianskeho a p. poslanca Rastislava
Domaniského
Uznesenie č. 115/2012
z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 25.9.2012
Schválenie programu rokovania
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 12. zasadnutí OZ konanom dňa 25.9.2012
prerokovalo
návrh programu 12. zasadnutia OZ konaného dňa 25.9.2012
s ch v a ľ u j e
program 12. zasadnutia OZ konaného dňa 25.9.2012 s výmenou bodov programu 4 a 5
/najskôr bude prerokovaný bod 5 a potom bod 4 programu/
Uznesenie č. 116/2012
z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 25.9.2012
Individuálny splátkový kalendár pre p. Andreja Fazekaša, bytom Tesárske Mlyňany,
Hlavná 761
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 12. zasadnutí OZ konanom dňa 25.9.2012
prerokovalo
návrh doriešiť nedoplatok na nájomnom v byte Andreja Fazekaša formou individuálneho
splátkového kalendára s tým, že nájomná zmluva bude predlžená len do termínu splatenia
nedoplatku
s ch v a ľ u j e,
doriešiť nedoplatok na nájomnom v byte Andreja Fazekaša formou individuálneho
splátkového kalendára s tým, že nájomná zmluva bude predlžená len do termínu splatenia
nedoplatku
Uznesenie č. 117/2012
z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 25.9.2012
Návrh úpravy rozpočtu na rok 2012
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 12. zasadnutí OZ konanom dňa 25.9.2012
prerokovalo
návrh úpravy rozpočtu na rok 2012 z dôvodu vyplatenia odmien v sume 200,- € pre
nepedagogických pracovníkov ZŠ Štefana Moysesa v Tesárskych Mlyňanoch
s ch v a ľ u j e
úpravu rozpočtu na rok 2012 z dôvodu vyplatenia odmien v sume 200,- € pre
nepedagogických pracovníkov ZŠ Štefana Moysesa v Tesárskych Mlyňanoch

Uznesenie č. 118/2012
z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 25.9.2012
Dodatok č. 5 k VZN č. 2/2011
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 12. zasadnutí OZ konanom dňa 25.9.2012
prerokovalo
návrh dodatku č. 5 k VZN č. 2/2011 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach
zriadených obcou Tesárske Mlyňany
s ch v a ľ u j e,
dodatok č. 5 k VZN č. 2/2011 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach
zriadených obcou Tesárske Mlyňany
Uznesenie č. 119/2012
z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 25.9.2012
Projekt spevňujúce miesta so vstupom do parku
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 12. zasadnutí OZ konanom dňa 25.9.2012
prerokovalo
návrh podania projektu prostredníctvom VÚC na realizáciu spevňujúceho miesta so vstupom
schodišťom do parku v obci
s ch v a ľ u j e,
podanie projektu pre čerpanie finančných zdrojov VÚC na realizáciu oporného múra so
vstupným schodišťom do parku v obci
Uznesenie č. 120/2012
z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 25.9.2012
Poskytnutie bezúročnej pôžičky p. Eve Barancovej bytom Lipová č. 232, Tesárske
Mlyňany
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 12. zasadnutí OZ konanom dňa 25.9.2012
prerokovalo
žiadosť o poskytnutie bezúročnej pôžičky pre p. Evu Barancovú, bytom Tesárske Mlyňany,
Lipová 232 na zriadenie prípojky na obecnú kanalizáciu
s ch v a ľ u j e,
poskytnutie návratnej bezúročnej pôžičky p. Eve Barancovej na zriadenie prípojky na obecnú
kanalizáciu vo výške 300,- € so splatnosťou do 12 mesiacov odo dňa čerpania
zapísala: Bc. Erika Zlatňanská .................................... dňa 25.9.2012
overovatelia zápisnice – Ján Horváth .................................... dňa .............................
Martin Králik ................................. dňa .............................

Ing. Štefan Valkovič
starosta obce

