Zápisnica z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 23.11.2017
Prítomní: podľa priloţenej prezenčnej listiny
Program:
1. Privítanie
2. Procedurálne záleţitosti
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Ţiadosť Anny Lipnickej o odkúpenie nehnuteľnosti
6. Ţiadosť Eleny Harangózovej o predbeţný súhlas na odkúpenie pozemku
7. Ţiadosť Bc. Martiny Drgoňovej a Samuela Opáleného o predbeţný súhlas na odkúpenie
obecného pozemku
8. Rozpočet obce na roky 2018-2020 (materiál elektronicky)
9. VZN obce č. 4/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi
na území obce Tesárske Mlyňany (materiál elektronicky)
10. VZN č. 5/2017, ktorým sa ruší dodatok č. 1 k VZN č. 5/2012 (materiál elektronicky)
11. VZN č. 6/2017 o dani z nehnuteľností za kalendárny rok 2018 (materiál elektronicky)
12. Ţiadosť Ing. Adreja Orlíka a manţelky Mgr. Martiny Orlíkovej
13. Ţiadosť Mgr. Michala Blaha o prekládku telekomunikačného stĺpu
14. Rôzne
15. Interpelácie poslancov obecného zastupiteľstva
16. Záver

K bodu 1 a 2:

Na úvod pán starosta privítal prítomných poslancov a určil zapisovateľku Bc. Luciu
Behúlovú. Za overovateľov zápisnice určil pána poslanca Milana Poláka a pána poslanca Ing.
Jána Končála. Do návrhovej komisie na zostavenie uznesenia navrhol pani poslankyňu Ivanu
Pavlovičovú a pána poslanca Ing. Jozefa Záhorského. Hlasovanie za 5 ( Ing. Ján Končál,
Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský), proti 0, zdrţal sa 0,
nehlasoval 0.

K bodu 3:
Pán starosta dal hlasovať, aby rokovanie zasadnutia prebiehalo podľa programu pozvánky, s
nasledovnou zmenou a to za vynechanie bodov 9,10,11. Hlasovanie za 5 ( Ing. Ján Končál,
Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský), proti 0, zdrţal sa 0,
nehlasoval 0.

K bodu 4:
Pani kontrolórka informovala prítomných poslancov o plnení uznesení.

K bodu 5:
p. starosta – na minulom zastupiteľstve sa schválil predbeţný súhlas, bol oslovený nezávislý
znalec, ktorý vyhotovil znalecký posudok. Jedná sa o odkúpenie nehnuteľností v obci.
p. Lipnická – uvedená suma je vysoká, odhad bol robený na súčasný stav
Ing. Končál – suma je stanovená. Vaša predstava je aká?
p. Lipnická – 20 eur/m2 sa mi zdá veľa
Ing. Záhorský – v minulosti sme podobné pozemky riešili ako prípad osobitného zreteľa.
Navrhoval by som 10 % zo sumy.
p. Lipnická – moja predstava je od 500-1000,- eur
Ing. Záhorský – nejedná sa o stavebný pozemok, ide im to cez dvor. Starajú sa o to roky.
p. Lipnická – pozemok uţívam 20 rokov.
Ing. Končál – môţeme s cenou hýbať? Aby sme neporušili zákon? Obci je ten pozemok
zbytočný. Máme sa o čo odraziť zo znaleckého posudku.
p. starosta – vypracovanie znaleckého posudku stálo okolo 200,- eur
Ing. Záhorský - majú to ohradené, starajú sa o to. Nie je tam perspektíva vyuţitia zo strany
obce.
Po rozprave navrhol p. Milan Polák sumu 1000,- eur + náklady za posudok.
p. starosta dal hlasovať za odpredaj pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Hlasovanie za 5 ( Ing. Ján Končál, Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči, Milan Polák, Ing.
Jozef Záhorský), proti 0, zdrţal sa 0, nehlasoval 0.
Ďalej dal hlasovať za odpredaj predmetných parciel v celkovej sume 1200,- eur. Hlasovanie
za: 3 (Ivana Pavlovičová, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský), proti: 1 (Ing. Ján Končál), zdrţal
sa: 1 (Michal Pivarči).

K bodu 6:
p. starosta – pani Harangozová sa o pozemok roky stará, jedná sa o tú istú ulicu ako v prípade
pani Lipnickej. Obec má vedľa šachtu. Môj návrh je oboznámiť ţiadateľky, ţe v súčasnosti
bol predaný podobný pozemok za sumu cca 5-6 eur/m2 a ak by bola ochota obecného
zastupiteľstva pozemok odpredať v podobnej sume, aby sa vyjadrila či má záujem. Zavolať
tam geodeta, ktorý by to zameral.
Ing. Záhorský – je to v takom istom stave ako u p. Lipnickej. Jedná sa jej len o to, čo má
ohradené.

p. starosta – súčasný stav, to čo má ohradené, bude treba prezistiť geodetom. Celá parcela
č. 191 má podľa predloţeného LV 539 m2. Pravdepodobne budú chcieť len časť pozemku,
nakoľko v ţiadosti uvádzajú cca 125 m2. Jedná sa o „slíţ“, má to tam zahradené, betónovým
múrikom.
Ing. Končál – nech geodet preverí stav.
p. starosta – pokiaľ šachta zostane na našom pozemku. Suma za m2 by bola teda cca 5-6 eur.

K bodu 7:
p. starosta – ţiadatelia kúpili na Lúčnej ulici pozemok a odkúpením od obce by chceli
dorovnať pozemky.
Ing. Končál – tam by sme nemali ísť pod trhovú hodnotu.
Ing. Záhorský – v tomto prípade je moţné vytvoriť stavebný pozemok. Nejedná sa o ohradený
pozemok vyuţívaný roky.
p. starosta – áno je to iný prípad a tu si dovolím upozorniť, ţe schvaľovaním ako prípadu
hodného osobitného zreteľa by bolo takéto uznesenie napadnuteľné. Obec kupovala pozemok
pod poţiarnou zbrojnicou za sumu 20,- eur/m2.
Ing. Končál – môj návrh je cena od 20 – 25 eur/m2.
p. starosta – obecné zastupiteľstvo sa bude teda ďalej zaoberať odpredajom tohto pozemku na
najbliţšom zastupiteľstve v prípade, ţe ţiadatelia budú rešpektovať sumu nie menej ako 20,eur/m2.

p. starosta dal hlasovať za zmenu programu – bod 12 a 13 by sa presunuli pred bod 8
z dôvodu prítomnosti ţiadateľa p. Orlíka. Hlasovanie za 5 ( Ing. Ján Končál, Ivana
Pavlovičová, Michal Pivarči, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský), proti 0, zdrţal sa 0,
nehlasoval 0.

K bodu 12:
p. Orlík – mám pozemok na Športovej ulici, chceme tam postaviť dom, avšak je to
v extraviláne
p. starosta – nakoľko obec nemá územný plán, obecné zastupiteľstvo musí určiť či je to
vhodné pre individuálnu bytovú výstavbu. Pozemok sa nachádza medzi p. Pavlovičovou
a vytvorenou „kamennou cestou“.

p. Orlík – elektriku, vodu, plyn si potiahnem na vlastné náklady.
Po rozprave dal p. starosta hlasovať za vyuţitie parcely č. 1107, k. ú. Mlyňany, Obec
Tesárske Mlyňany ako parcely vhodnej pre individuálnu bytovú výstavbu za podmienky,
pripojenia sa na inţinierske siete z vlastných zdrojov stavebníka s prihliadnutím na súčasný
stav inţinierskych sietí.

K bodu 13:
p. starosta – telekomunikačný stĺp je vo dvore ţiadateľa, aby ho mohli telekomunikácie
preloţiť potrebujú súhlas obce. Ďalej dal hlasovať za preloţenie telekomunikačného stĺpu
z pozemku ţiadateľa na pozemok p. č. 1158, k. ú. Mlyňany, Obec Tesárske Mlyňany vo
vlastníctve obce za podmienky, ţe nedôjde k zaťaţeniu rozpočtu obce. Hlasovanie za 5 ( Ing.
Ján Končál, Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský), proti 0,
zdrţal sa 0, nehlasoval 0.

K bodu 8:
p. starosta – bol pripravený základný rozpočet, obsahuje základné platby, akékoľvek zmeny
rozpočtu sú vo Vašej kompetencii v priebehu roka. V budúcom roku okrem bytovky, zostane
zadĺţenosť Obce Tesárske Mlyňany zhruba 9000,- eur. Momentálne sa dobudováva dvor na
obecnom úrade. Prešiel projekt MŠ, práce by mali začať budúci rok, na jar by sa mal robiť
zberný dvor. Zakúpili sme informačné tabule, stojany na bicykle.
Ing. Záhorský – bude sa robiť aj cesta Vráble – Tesárske Mlyňany.
p. starosta – prišla ešte poţiadavka od p. Bertu, školského ekonóma, ktorý nás informoval, ţe
v minulosti mala ZŠ kompetenciu robiť priame úhrady potravín.
p. Uhrinová – na základe novely musia ísť platby cez zriaďovateľa, bude navýšený rozpočet
na potraviny ako na strane príjmov tak na strane výdavkov. Ak by sme to nemali schválené
v rozpočte, ZŠ by nemohla kupovať potraviny.
p. starosta dal hlasovať za schválenie rozpočtu. Hlasovanie za 5 ( Ing. Ján Končál, Ivana
Pavlovičová, Michal Pivarči, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský), proti 0, zdrţal sa 0,
nehlasoval 0.

K bodu 14:
p. starosta – dostali sme poţiadavku z integrovaného operačného programu (IROP),
v súvislosti s projektom kanalizácie. Na minulom OZ bolo schválené uznesenie č. 200/2017,
IROP si vyţaduje, aby tam bolo definované 5% a presná suma.

Dal hlasovať za zrušenie pôvodného uznesenia č. 200/2017. Hlasovanie za 5 (Ing. Ján
Končál, Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský), proti 0, zdrţal
sa 0, nehlasoval 0.
Ďalej dal hlasovať za prijatie uznesenia podľa návrhu IROP. Hlasovanie za 5 (Ing. Ján
Končál, Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský), proti 0, zdrţal
sa 0, nehlasoval 0.

Obecné múzeum
p. starosta – v obecnom múzeu máme problémy s vlhkosťou. Oslovili sme jednu firmu, ktorá
sa týmto zaoberá. Zaslali nám cenovú ponuku.
Ing. Končál – akou metódou sa to bude robiť? Ja som mal tieţ takéto problémy doma,
vyskúšal som veľa spôsobov aj injektáţ a malo to nulový účinok. Pomohlo mi jedine keď som
odkopal základ, dal nopovú fóliu a zasypal som to štrkom. Musíme zistiť či tam je kameň
alebo tehla.
p. starosta – je tam zmes, aj kameň aj tehla. Pri injektáţi musia minimálne do výšky 1 m
obúchať omietku, aby to vysušili a potom to nainjektovať.
Ing. Končál – kameň to nevsaje.
Milan Polák – musíme to odkopať, dať tú fóliu a zasypať. Začal by som tým.
Ing. Záhorský – Rado Ivanička sa zaoberá renováciou sakrálnych stavieb, moţno by vedel
poradiť.
p. starosta – uvidíme teda podľa situácie. Budeme sa týmto zaoberať na jar. Nakoľko by bola
škoda, keď sa to opravilo aby sa to zničilo.

K bodu 15
Personálne zmeny
Ing. Končál – nastali personálne zmeny v MŠ? Ľudia sa ma pýtajú, ţe prečo tam bola prijatá
osoba, ktorá nemá nato školu.
p. starosta – p. riaditeľka má kompetencie na zastrešenie si prevádzky. Bol som informovaný
ohľadne toho, ţe to nie je podmienkou, keďţe prijatá zamestnankyňa je tam momentálne iba
na zastupovanie počas PN.

Obecná bytovka
p. starosta – bola podaná výpoveď nájmu osobe, ktorá mala najväčší dlh na nájomnom, stalo
sa tak z dôvodu, ţe na obecnom zastupiteľstve niekoľkokrát v roku preberáme nedoplatky na
nájomnom a bola podaná poţiadavka aj z Vašej strany, aby sa situácia riešila. Neplatenie
nájomného je jasne zadefinované v nájomnej zmluve.

Parkovanie pred zdravotným strediskom
Dobudúcna budeme musieť riešiť aj parkovanie pred zdravotným strediskom, umiestnili sme
tam aj tabule, ţe uvedené parkovisko je na vyuţívanie pre potreby Materskej školy
a Zdravotného strediska. Avšak je to neúnosné, miesta je veľmi málo.

Školský byt
p. starosta – školský byt v ktorom býval školník je v dezolátnom stave, je to tam dopraskané,
vyduté, bude to potrebné zrekonštruovať.

Práce v obci
p. starosta – na toalete obecného úradu sa vytvorili mapy, opravilo sa to tam, bude to potrebné
ostierkovať.
- finišujú práce v Dome smútku v časti Mlyňany
- rekonštrukcia toaliet v KD Mlyňany bola ukončená
- vybudovalo sa osvetlenie na uliciach Ambrózyho a D. Kovalovského aj vďaka
8000,- eur dotácii, ktorú sa nám podarilo na základe nami podanej ţiadosti
získať.

Vianočná dedinka
Ing. Záhorský – ako aj po minulé roky budeme aj tento rok robiť Vianočnú dedinku.
Benefičná akcia, výťaţok ide na tábor, aby deti nemuseli platiť plnú sumu. Chcem sa spýtať,
či obec bude spoluúčastná na tejto akcii.
p. starosta – áno, samozrejme.

K bodu 16
Pán starosta poďakoval prítomným poslancom za ich účasť na rokovaní obecného
zastupiteľstva a ukončil zasadnutie.

Uznesenie č. 202/2017
z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch
zo dňa 23.11.2017
Určenie zapisovateľky
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 15. zasadnutí OZ konanom dňa
23.11.2017
prerokovalo
určenie zapisovateľky a
b e r i e n a v e d o m i e,
ţe Bc. Lucia Behúlová bola určená za zapisovateľku zápisnice na 15. zasadnutí OZ konanom
dňa 23.11.2017
Hlasovanie:
za: 5 (Ing. Ján Končál, Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský)
Proti: 0
zdrţal sa: 0
nehlasoval: 0
Uznesenie č. 203/2017
z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch
zo dňa 23.11.2017
Určenie overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 15. zasadnutí OZ konanom dňa
23.11.2017
prerokovalo
určenie overovateľov zápisnice a
berie na vedomie
overovateľov zápisnice: p. poslanca Milana Poláka a p. poslanca Ing. Jána Končála
z 15. zasadnutia OZ konaného dňa 23.11.2017
Hlasovanie:
za: 5 (Ing. Ján Končál, Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský)
Proti: 0
zdrţal sa: 0
nehlasoval: 0

Uznesenie č. 204/2017
z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch
zo dňa 23.11.2017
Voľba návrhovej komisie
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 15. zasadnutí OZ konanom dňa
23.11.2017
prerokovalo
voľbu návrhovej komisie a
volí
členov návrhovej komisie: p. poslankyňu Ivanu Pavlovičovú a p. poslanca Ing. Jozefa
Záhorského
Hlasovanie:
za: 5 (Ing. Ján Končál, Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský)
Proti: 0
zdrţal sa: 0
nehlasoval: 0
Uznesenie č. 205/2017
z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch
zo dňa 23.11.2017
Schválenie programu rokovania
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na mimoriadnom zasadnutí OZ konanom dňa
23.11.2017
prerokovalo
návrh programu 15. zasadnutia OZ konaného dňa 23.11.2017
schvaľuje
program 15. zasadnutia OZ konaného dňa 23.11.2017 s nasledovnými zmenami
- vypustenie bodov 9, 10, 11
Hlasovanie:
za: 5 (Ing. Ján Končál, Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský)
Proti: 0
zdrţal sa: 0
nehlasoval: 0
Uznesenie č. 206/2017
z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch
zo dňa 23.11.2017
Odpredaj obecného pozemku ako prípad osobitného zreteľa
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 15. zasadnutí OZ konanom dňa
23.11.2017
prerokovalo

ţiadosť Anny Lipnickej, ako prípad hodný osobitného zreteľa, o odkúpenie novovytvorených parciel
podľa GP č. 70/2017 zo dňa 12.7.2017, ktorý vyhotovila Geodetická odborná kancelária, Dlhovského
92, 951 93 Topoľčianky, IČO: 35102071, overil príslušný Okresný úrad v Zlatých Moravciach,
katastrálny odbor pod číslom 387/2017 a to:
diel č. 2 – parcela registra „C“ KN p. č. 218/2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, o výmere
41 m2, k. ú. Tesáre nad Ţitavou, Obec Tesárske Mlyňany
diel č. 5 – parcela registra „C“ KN p. č. 290/3, druh pozemku, zastavaná plocha a nádvorie o výmere
164 m2, k. ú. Tesáre nad Ţitavou, Obec Tesárske Mlyňany
ktoré vznikli z pôvodnej parcely registra „C“ KN č. 290/1, k. ú. Tesáre nad Ţitavou, Obec Tesárske
Mlyňany, ktorá je vo vlastníctve obce Tesárske Mlyňany

schvaľuje
uznanie ţiadosti Anny Lipnickej ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle s § 9 a, ods. 8, písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení hlavne z nasledovných dôvodov:
- pozemok „C“ KN č. 218/2 sa nachádza bezprostredne za nehnuteľnosťou bez prístupovej cesty
- pozemok „C“ KN č. 290/3 obklopuje nehnuteľnosť a oddeľuje RD súpisné číslo 355 od pozemku č.
2888/5.
- uvedená nehnuteľnosť je vo vlastníctve ţiadateľky, ktorá sa o okolie dlhodobo stará a vyuţíva ho.
Jedná sa o odpredaj novovytvorených parciel podľa GP č. 70/2017 zo dňa 12.7.2017, ktorý vyhotovila
Geodetická odborná kancelária, Dlhovského 92, 951 93 Topoľčianky, IČO: 35102071, overil príslušný
Okresný úrad v Zlatých Moravciach, katastrálny odbor pod číslom 387/2017 a to:
diel č. 2 – parcela registra „C“ KN p. č. 218/2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, o výmere
41 m2, k. ú. Tesáre nad Ţitavou, Obec Tesárske Mlyňany
diel č. 5 – parcela registra „C“ KN p. č. 290/3, druh pozemku, zastavaná plocha a nádvorie o výmere
164 m2, k. ú. Tesáre nad Ţitavou, Obec Tesárske Mlyňany
ktoré vznikli z pôvodnej parcely registra „C“ KN č. 290/1, k. ú. Tesáre nad Ţitavou, Obec Tesárske
Mlyňany, ktorá je vo vlastníctve obce Tesárske Mlyňany do vlastníctva ţiadateľky Anny Lipnickej,
trvale bytom Tesárske Mlyňany, Š. Moysesa 355, nar. ......................, r. č. .......................
Hlasovanie:
za: 5 (Ing. Ján Končál, Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský)
Proti: 0
zdrţal sa: 0
nehlasoval: 0

Uznesenie č. 207/2017
z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch
zo dňa 23.11.2017
Odpredaj časti obecného pozemku pre Annu Lipnickú, trvale bytom Tesárske
Mlyňany, Š. Moysesa 355
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 15. zasadnutí OZ konanom dňa
23.11.2017
prerokovalo
ţiadosť Anny Lipnickej o odkúpenie novovytvorených parciel podľa GP č. 70/2017 zo dňa 12.7.2017,
ktorý vyhotovila Geodetická odborná kancelária, Dlhovského 92, 951 93 Topoľčianky, IČO:
35102071, overil príslušný Okresný úrad v Zlatých Moravciach, katastrálny odbor pod číslom
387/2017 a to:

diel č. 2 – parcela registra „C“ KN p. č. 218/2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, o výmere
41 m2, k. ú. Tesáre nad Ţitavou, Obec Tesárske Mlyňany
diel č. 5 – parcela registra „C“ KN p. č. 290/3, druh pozemku, zastavaná plocha a nádvorie o výmere
164 m2, k. ú. Tesáre nad Ţitavou, Obec Tesárske Mlyňany
ktoré vznikli z pôvodnej parcely registra „C“ KN č. 290/1, k. ú. Tesáre nad Ţitavou, Obec Tesárske
Mlyňany, ktorá je vo vlastníctve obce Tesárske Mlyňany.

schvaľuje
v zmysle s §9a, ods. 8. písm .e ) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení odpredaj
novovytvorených parciel podľa GP č. 70/2017 zo dňa 12.7.2017, ktorý vyhotovila Geodetická odborná
kancelária, Dlhovského 92, 951 93 Topoľčianky, IČO: 35102071, overil príslušný Okresný úrad
v Zlatých Moravciach, katastrálny odbor pod číslom 387/2017 a to:
diel č. 2 – parcela registra „C“ KN p. č. 218/2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, o výmere
41 m2, k. ú. Tesáre nad Ţitavou, Obec Tesárske Mlyňany
diel č. 5 – parcela registra „C“ KN p. č. 290/3, druh pozemku, zastavaná plocha a nádvorie o výmere
164 m2, k. ú. Tesáre nad Ţitavou, Obec Tesárske Mlyňany
ktoré vznikli z pôvodnej parcely registra „C“ KN č. 290/1, k. ú. Tesáre nad Ţitavou, Obec Tesárske
Mlyňany, ktorá je vo vlastníctve obce Tesárske Mlyňany do vlastníctva ţiadateľky Anny Lipnickej,
trvale bytom Tesárske Mlyňany, Š. Moysesa 355, nar. ................, r. č. ............................
Kúpna cena za citované pozemky bola stanovená v celkovej sume 1200,- eur (slovom tisícdvesto eur).
Poplatky súvisiace s kúpnou zmluvou a prepisom pozemku znáša kupujúci.

Hlasovanie:
za: 3 (Ivana Pavlovičová, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský)
Proti: 1 (Ing. Ján Končál)
zdrţal sa: 1 (Michal Pivarči)
nehlasoval: 0
Uznesenie č. 208/2017
z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch
zo dňa 23.11.2017
Zmena programu
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 15. zasadnutí OZ konanom dňa
23.11.2017
prerokovalo
zmenu programu – presun bodov 12 a 13 pred bod 8
schvaľuje
zmenu programu – presun bodov 12 a 13 pred bod 8
Hlasovanie:
za: 5 (Ing. Ján Končál, Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský)
Proti: 0
zdrţal sa: 0
nehlasoval: 0

Uznesenie č. 209/2017
z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch
zo dňa 23.11.2017
Ţiadosť Ing. Andreja Orlíka a Mgr. Martiny Orlíkovej
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 15. zasadnutí OZ konanom dňa
23.11.2017
prerokovalo
ţiadosť Ing. Andreja Orlíka a Mgr. Martiny Orlíkovej súvisiacu s vyuţitím parcely registra
„C“ KN č. 1107, k. ú. Mlyňany, ako parcely vhodnej na individuálnu bytovú výstavbu
schvaľuje
vyuţitie parcely registra „C“ KN č. 1107, k. ú. Mlyňany, Obec Tesárske Mlyňany ako
parcely vhodnej pre individuálnu bytovú výstavbu za podmienky pripojenia sa na inţinierske
siete z vlastných zdrojov stavebníka s prihliadnutím na súčasný stav vybudovaných
inţinierskych sietí.

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

Uznesenie č. 210/2017
z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch
zo dňa 23.11.2017
Ţiadosť Mgr. Michala Blaha o prekládku telekomunikačného stĺpu
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 15. zasadnutí OZ konanom dňa
23.11.2017
prerokovalo
ţiadosť Mgr. Michala Blaha o prekládku telekomunikačného stĺpu z pozemku registra „C“
vo vlastníctve ţiadateľa číslo 1158/2, k. ú. Mlyňany, Obec Tesárske Mlyňany na pozemok
vo vlastníctve obce Tesárske Mlyňany, a to parcela registra „E“ č. 1158, k. ú. Mlyňany, Obec
Tesárske Mlyňany
schvaľuje
ţiadosť Mgr. Michala Blaha o prekládku telekomunikačného stĺpu z pozemku registra „C“
vo vlastníctve ţiadateľa číslo 1158/2, k. ú. Mlyňany, Obec Tesárske Mlyňany na pozemok
vo vlastníctve obce Tesárske Mlyňany a to parcela registra „E“ č. 1158, k. ú. Mlyňany, Obec
Tesárske Mlyňany za podmienky, ţe nedôjde k zaťaţeniu rozpočtu obce.
Hlasovanie:
za: 5 (Ing. Ján Končál, Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský)
Proti: 0
zdrţal sa: 0

Uznesenie č. 211/2017
z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch
zo dňa 23.11.2017
Rozpočet obce Tesárske Mlyňany na roky 2018-2020
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 15. zasadnutí OZ konanom dňa
23.11.2017
prerokovalo
návrh rozpočtu obce Tesárske Mlyňany na roky 2018-2020
schvaľuje
a) rozpočet obce Tesárske Mlyňany na rok 2018 s výhľadom na roky 2019-2020
b) v zmysle § 4, ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
zostavenie a predkladanie rozpočtu na roky 2018, 2019, 2020 bez programovej štruktúry
c) úpravu rozpočtu na rok 2017
Hlasovanie:
za: 5 (Ing. Ján Končál, Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský)
Proti: 0
zdrţal sa: 0
nehlasoval: 0
Uznesenie č. 212/2017
z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch
zo dňa 23.11.2017
Návrh na zrušenie uznesenia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch číslo
200/2017 zo dňa 24.8. 2017
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 15. zasadnutí OZ konanom dňa
23.11.2017
prerokovalo
návrh na zrušenie uznesenia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch číslo
200/2017 zo dňa 24.8.2017
schvaľuje
zrušenie uznesenia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch číslo 200/2017 zo dňa
24.8.2017
Hlasovanie:
za: 5 (Ing. Ján Končál, Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský)
Proti: 0
zdrţal sa: 0
nehlasoval: 0

Uznesenie č. 213/2017
z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch
zo dňa 23.11.2017
Rekonštrukcia kanalizácie
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 15. zasadnutí OZ konanom dňa
23.11.2017
prerokovalo
návrh na predloţenie ŢoNFP na projekt: „Obec Tesárske Mlyňany, Splašková kanalizácia –
čerpacie stanice - obmena technológie čerpacích staníc“
schvaľuje
- Predloţenie ŢoNFP za účelom realizácie projektu „Obec Tesárske Mlyňany,
Splašková kanalizácia – čerpacie stanice – obmena technológie čerpacích staníc“
realizovaného v rámci výzvy IROP-PO4-SC421-2017-19, prioritná os: 4 – Zlepšenie
kvality ţivota v regiónoch s dôrazom na ţivotné prostredie, špecifický cieľ: 4.2.1 –
Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie
a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na ţivotné
prostredie vyhlásenou Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR“ ktorého
ciele sú v súlade s platným programom rozvoja obce
- Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci
- Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške 5%, t.j. 3434,46 eur.
- Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce
Hlasovanie:
za: 5 (Ing. Ján Končál, Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský)
Proti: 0
zdrţal sa: 0
nehlasoval: 0

Zapísala: Bc. Lucia Behúlová dňa 23.11.2017 .................................

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

Ing. Štefan Valkovič
starosta obce

