Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych

Mlyňanoch zo dňa 24.8.2017
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Program: 1. Privítanie
2. Procedurálne záležitosti
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Doriešenie majetkovo-právnych vzťahov súvisiacich s budovou DHZ
6. Rôzne
7. Interpelácie poslancov obecného zastupiteľstva
8. Záver
K bodu 1 a 2:
Na úvod pán starosta privítal poslancov a určil zapisovateľku Bc. Luciu Behúlovú. Za
overovateľov zápisnice určil pána poslanca Michala Pivarčiho a pána poslanca Milana Poláka.
Do návrhovej komisie na zostavenie uznesenia navrhol pána poslanca Ing. Jána Končála
a pani poslankyňu Ivanu Pavlovičovú. Hlasovanie za: 5 (Ing. Ján Končál, Ivana Pavlovičová,
Michal Pivarči, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský), proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0.
Prišiel pán poslanec Vladimír Plaštiak.
K bodu 3:
Pán starosta dal hlasovať, aby rokovanie zasadnutie prebiehalo podľa programu
pozvánky, hlasovanie za: 6 (Ing. Ján Končál, Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči, Vladimír
Plaštiak, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský), proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0.
K bodu 4:
Pani kontrolórka informovala prítomných poslancov o plnení uznesení.
K bodu 5:
Pán starosta informoval poslancov o tom, že manželom Solčianským predložil ponuku na
kúpu pozemku pod požiarnou zbrojnicou podľa ich poslaneckého návrhu z minulého
zasadnutia. Bol vypracovaný geometrický plán, právnička vypracovala zámennú zmluvu –
my im zameníme 19 m2, oni nám 255 m2. Nakoľko je rozdiel medzi zamenenou výmerou
236 m2, my im vyplatíme ešte sumu 4720,- eur. Zároveň pán starosta informoval, že je
možnosť podať prostredníctvom ministerstva vnútra projekt na rekonštrukciu a prístavbu
hasičskej zbrojnice, pričom bude 5% spoluúčasť obce v rámci podania žiadosti v max. výške
30 000,- eur, avšak táto suma nie je pre obec konečnou z dôvodu navrhnutých zmien
rekonštrukcie, ktoré boli prejednané s predsedom DHZ v Tesárskych Mlyňanoch.

Pán starosta predložil poslancom návrh rekonštrukčných zmien zakreslených projektantom
Stanislavom Mankoveckým a dal hlasovať za zámenu nehnuteľností zámennou zmluvou
podľa predložených podkladov. Hlasovanie za: 6 (Ing. Ján Končál, Ivana Pavlovičová,
Michal Pivarči, Vladimír Plaštiak, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský), proti 0, zdržal sa 0,
nehlasoval 0.
Ďalej dal hlasovať za predloženie projektu s názvom: Rekonštrukcia a prístavba požiarnej
zbrojnice so spoluúčasťou obce 5% zo sumy dotácie. Hlasovanie za: 6 (Ing. Ján Končál, Ivana
Pavlovičová, Michal Pivarči, Vladimír Plaštiak, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský), proti 0,
zdržal sa 0, nehlasoval 0.
K bodu 6:
Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Tesárske Mlyňany
p. starosta informoval prítomných poslancov, že sa jedná o dodatok k VZN č. 1/2016
o odpadoch, ktoré sa schvaľovalo minulý rok. Dodatok bol pripravený vzhľadom
k dosiahnutiu súladu medzi používanými kukanádobami a VZN.
Hlasovanie za: 6 (Ing. Ján Končál, Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči, Vladimír Plaštiak,
Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský), proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0.
VZN č. 3/2017o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách na území obce
Tesárske Mlyňany
p. starosta informoval ohľadne pripraveného návrhu VZN obce č. 3/2017 o umiestňovaní
volebných plagátov na verejných priestranstvách na území obce Tesárske Mlyňany. Tento rok
sa uskutočnia voľby do VÚC, v harmonograme máme presné stanovenie miest, kde môžu byť
umiestňované volebné plagáty. VZN je pripravené univerzálne pre všetky voľby.
Ing. Končál – stĺp pri firme Z-COM bol poškodený, navrhujem umiestniť nejakú tabuľu pri
poštu.
p. starosta – mám záujem inovovať tabule, dali by sme spraviť nejaké 3-4 zariadenia, ktoré by
sa mohli umiestniť – v časti Tesáre, v časti Mlyňany a v strede obce- pri stĺpoch verejného
osvetlia a osvetliť ich LED svetlami. Slúžili by na voľby a na informovanie občanov
o akciách v obci.
Po rozprave bol vo VZN doplnený §2, ods. 1 o písmeno d) s nasledovným znením: reklamná
plocha pri poštovom úrade v Tesárskych Mlyňanoch. Hlasovanie za: 6 (Ing. Ján Končál,
Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči, Vladimír Plaštiak, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský),
proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0.
Žiadosť Anny Lipnickej, Tesárske Mlyňany
p. Lipnická – mám záujem o odkúpenie pozemku od obce. Jedná sa o plochu pri mojom dome
(RD č. 355) podľa zakreslenia v predloženom GP č. 70/2017 sú to novovzniknuté parcely

registra „C“ KN č. 218/2 o výmere 153 m2 a č. 290/3 o výmere 164 m2. Tieto pozemky
užívam a starám sa o ne 30 rokov.
Ing. Končál – musíme potom zverejniť zámer o odpredaji pozemku.
p. starosta – v prípade schválenia sa cena za odpredaj musí určiť znaleckým posudkom. Ďalej
dal hlasovať za predbežný návrh schválenia odpredaja a predloženie znaleckého posudku na
odhad ceny. Hlasovanie za: 6 (Ing. Ján Končál, Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči, Vladimír
Plaštiak, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský), proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0.

Informácia o možnosti podania projektu – Rekonštrukcia kanalizácie
p. starosta – projekt na rekonštrukciu kanalizácie sme podávali v minulosti cez Envirofond,
kde sme zaradený ako čakatelia, avšak momentálne je tam málo finančných prostriedkov.
Vyšla nová výzva cez operačný program IROP, projektová dokumentácia je vypracovaná.
Tak ako pri každom projekte aj tu by bola spoluúčasť. Ďalej dal hlasovať za predloženie
projektu s názvom: „Obec Tesárske Mlyňany, Splašková kanalizácia – čerpacie stanice –
obmena technológie čerpacích staníc“ cez IROP.
Hlasovanie za: 6 (Ing. Ján Končál, Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči, Vladimír Plaštiak,
Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský), proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0.
Žiadosť o zriadenie vecného bremena
p. starosta – dostali sme žiadosť od spoločnosti GRANAROLLO o zriadenie vecného
bremena pre ZSE, nakoľko si chcú potiahnuť elektriku zo stĺpa zemou a nebude to umožnené
bez súhlasu obce. Ďalej dal hlasovať za zriadenie vecného bremena in personam na par.
registra „E“ KN č. 1157 o výmere 16883 m2, druh pozemku ostatná plocha, k. ú. Mlyňany,
Obec Tesárske Mlyňany na zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení; užívanie,
prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné
stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránenie. Hlasovanie za: 6 (Ing. Ján
Končál, Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči, Vladimír Plaštiak, Milan Polák, Ing. Jozef
Záhorský), proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0.
Informácia ohľadne zberného dvora
p. starosta informoval, že zberné miesto pri obecnom úrade je uzatvorené, nemôžeme
odoberať odpady. Do kontajnera v cintoríne bol vhodený televízor, riešila nás slovenská
inšpekcia. Z našej strany boli umiestnené tabule, ak niekto poruší zákaz bude predvolaný na
priestupkové konanie. Pre zriadenie nového zberného miesta, ktoré plánujeme už vyše dvoch
rokov pripravujeme všetky potrebné podklady, ktoré budú predložené Okresnému úradu
životného prostredia. Zamestná sa človek, ktorý bude dohliadať na donesené odpady.
Odišiel pán poslanec Ing. Jozef Záhorský.

K bodu 7:
Ing. Končál – optický kábel, bude to aj priamo do domov? Kto to robí?
p. starosta – práce sa robia pre spoločnosť ORANGE. Zatiaľ nemám vedomosť ani prijatú
žiadosť, že by prevádzkovateľ zriaďoval pripojenia do domácností. Trasu kábla musíme
riadne zaarchivovať na obecnom úrade, aby v budúcnosti nedošlo k jeho poškodeniu.
Ing. Končál – kedy sa osadia na Orechovej ulici hojdačky?
p. starosta – hojdačky budú osadené maximálne do 2 týždňov.
p. Pivarči – pri detské ihrisko na Lipovej ulici by sa malo dať nejaké osvetlenie.
p. starosta – bude osadené.
K bodu 8:
Pán starosta poďakoval prítomným poslancom a ukončil zasadnutie.
Uznesenie č. 191/2017
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch
zo dňa 24.8.2017
Určenie zapisovateľky
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na mimoriadnom zasadnutí OZ konanom dňa
24.8.2017
prerokovalo
určenie zapisovateľky a
b e r i e n a v e d o m i e,
že Bc. Lucia Behúlová bola určená za zapisovateľku zápisnice na mimoriadnom zasadnutí OZ
konanom dňa 24.8.2017
Hlasovanie:
za: 5 (Ing. Ján Končál, Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský)
Proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0.
Uznesenie č. 192/2017
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch
zo dňa 24.8.2017
Určenie overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na mimoriadnom zasadnutí OZ konanom dňa
24.8.2017
prerokovalo
určenie overovateľov zápisnice a

berie na vedomie
overovateľov zápisnice: p. poslanca Michala Pivarčiho a p. poslanca Milana Poláka
z mimoriadneho zasadnutia OZ konaného dňa 24.8.2017
Hlasovanie:
za: 5 (Ing. Ján Končál, Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský)
Proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0.
Uznesenie č. 193/2017
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch
zo dňa 24.8.2017
Voľba návrhovej komisie
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na mimoriadnom zasadnutí OZ konanom dňa
24.8.2017
prerokovalo
voľbu návrhovej komisie a
volí
členov návrhovej komisie: p. poslanca Ing. Jána Končála a p. poslankyňu Ivanu Pavlovičovú
Hlasovanie:
za: 5 (Ing. Ján Končál, Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský)
Proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0.
Uznesenie č. 194/2017
z mimoriadneho Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch
zo dňa 24.8.2017
Schválenie programu rokovania
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na mimoriadnom zasadnutí OZ konanom dňa
24.8.2017
prerokovalo
návrh programu mimoriadneho zasadnutia OZ konaného dňa 24.8.2017
schvaľuje
program mimoriadneho zasadnutia OZ konaného dňa 24.8.2017
Hlasovanie:
za: 6 (Ing. Ján Končál, Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči, Vladimír Plaštiak, Milan Polák,
Ing. Jozef Záhorský)
Proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0.
Uznesenie č. 195/2017
z mimoriadneho Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch
zo dňa 24.8.2017
Zámer a zámena nehnuteľností v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. na
základe Zámennej zmluvy

Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na mimoriadnom zasadnutí OZ konanom dňa
24.8.2017
prerokovalo
zámer a zámenu nehnuteľností v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. na
základe Zámennej zmluvy
schvaľuje
zámer a zámenu nehnuteľnosti v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. na
základe Zámennej zmluvy, ktorej účastníkmi sú:
1. Roman Solčiansky, rod. Solčiansky, nar. ................, r. č. ................,
Pinárska 309, 951 76 Tesárske Mlyňany, SR
2. Alena Solčianska, rod. Belianska, nar. ................, r.č. ................,
Mládeže 1569/4, 953 01 Zlaté Moravce, SR
Spolu ako zamieňajúci 1
a
Obec Tesárske Mlyňany, IČO: 00308528, Hlavná 647/96, 951 76 Tesárske Mlyňany, SR,
zast. starostom obce – Ing. Štefan Valkovič
ako zamieňajúci 2
Predmetom zámeny sú nehnuteľnosti podľa Geometrického plánu č. 107108/2017 zo dňa
28.07.2017, a to:
- diel č. 3 o výmere 51 m2 odčlenený od pozemku „C“ KN par. č. 69/4, zastavené
plochy a nádvoria o výmere 775 m2, k. ú. Tesáre nad Žitavou, Obec Tesárske
Mlyňany a pričlenený k pozemku „C“ KN č. 69/10, zastavané plochy a nádvoria
o výmere 51 m2, k. ú. Tesáre nad Žitavou, Obec Tesárske Mlyňany
- diel č. 4 o výmere 92 m2 odčlenený od pozemku „C“ KN par. č. 69/4, zastavané
plochy a nádvoria o výmere 775 m2, k. ú. Tesáre nad Žitavou, Obec Tesárske
Mlyňany a pričlenený k pozemku „C“ KN par. č. 69/11, zastavané plochy a nádvoria
o výmere 92 m2, k. ú. Tesáre nad Žitavou, Obec Tesárske Mlyňany
- diel č. 5 o výmere 112 m2 odčlenený od pozemku „C“ KN par. č. 69/4, zastavané
plochy a nádvoria o výmere 775 m2, k. ú. Tesáre nad Žitavou, Obec Tesárske
Mlyňany a pričlenený k pozemku „C“ KN par. č. 69/9, zastavané plochy a nádvoria
o výmere 122 m2, k. ú. Tesáre nad Žitavou, Obec Tesárske Mlyňany
- ktoré nadobúda Obec Tesárske Mlyňany do výlučného vlastníctva v podiele 1/1 od
Romana Solčianskeho a Aleny Solčianskej
- diel č. 1 o výmere 19 m2 odčlenený od pozemku „C“ KN par. č. 289/1, zastavané
plochy a nádvoria o výmere 17662 m2, k. ú. Tesáre nad Žitavou, Obec Tesárske
Mlyňany a pričlenený k pozemku „C“ KN par. č. 289/7, zastavané plochy a nádvoria
o výmere 19 m2, k. ú. Tesáre nad Žitavou, Obec Tesárske Mlyňany
- ktorý nadobúdajú Roman Solčiansky a Alena Solčianska do podielového
spoluvlastníctva, každý v podiele ½ vzhľadom k celku od Obce Tesárske Mlyňany
Nakoľko Roman Solčiansky a Alena Solčianska nadobúdajú zámenou pozemok s menšou
výmerou ako Obec Tesárske Mlyňany, Obec Tesárske Mlyňany poskytne finančné
dorovnanie rozdielu zamieňaných pozemkov pre Romana Solčianskeho a Alenu Solčiansku

vo výške 20,- €/m2, t.j. rozdiel predstavuje 236 m2, čo činí finančné dorovnanie vo výške
4 720,- € (slovom štyritisícsedemstodvadsať eur) z rezervného fondu obce.
Dôvod hodný osobitného zreteľa je majetkovoprávne usporiadanie pozemkov - Obec
Tesárske Mlyňany nadobúda zámennou zmluvou nehnuteľnosti z dôvodu vyporiadania
pozemku pod stavbou vrátane priľahlého pozemku pod stavbou požiarnej zbrojnice, ktorá je
vo vlastníctve Obce Tesárske Mlyňany a súčasne Roman Solčiansky a Alena Solčianska
nadobúdajú nehnuteľnosti z dôvodu vyporiadania vlastníctva k pozemku, a to z dôvodu
užívania časti pozemku, ktorý je vo vlastníctve obce. Uvedená zámena je v záujme obce,
nakoľko zámenou nadobúda pozemky pod verejnoprospešnou stavbou a súčasne sa vyporiada
vlastníctvo k časti pozemku, ktorý dlhodobo užívajú Roman Solčiansky a Alena Solčianska.
Hlasovanie:
za: 6 (Ing. Ján Končál, Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči, Vladimír Plaštiak, Milan Polák,
Ing. Jozef Záhorský)
Proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0.

Uznesenie č. 196/2017
z mimoriadneho Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch
zo dňa 24.8.2017
Rekonštrukcia a prístavba požiarnej zbrojnice
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na mimoriadnom zasadnutí OZ konanom dňa
24.8.2017
prerokovalo
návrh na predloženie projektu: „Rekonštrukcia a prístavba požiarnej zbrojnice“
schvaľuje
predloženie projektu: „Rekonštrukcia a prístavba požiarnej zbrojnice“ a spolufinancovanie vo
výške 5% z celkových oprávnených výdavkov z vlastných prostriedkov v rámci výzvy číslo
VII. Prezídium Hasičského a záchranného zboru 2017 na predkladanie žiadostí o poskytnutie
dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MV SR na podporu
zvýšenia ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie
stavieb a opravy budov, nadobudnutie budov na účel hasičských staníc a hasičských zbrojníc
podľa § 2 písm c) zákona č. 526/2010 Z.z. o poskytnutí dotácie v pôsobnosti MV SR.
Hlasovanie:
za: 6 (Ing. Ján Končál, Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči, Vladimír Plaštiak, Milan Polák,
Ing. Jozef Záhorský)
Proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0.
Uznesenie č. 197/2017
z mimoriadneho Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch
zo dňa 24.8.2017
Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Tesárske Mlyňany

Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na mimoriadnom zasadnutí OZ konanom dňa
24.8.2017
prerokovalo
návrh dodatku č. 1 k VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi na území obce Tesárske Mlyňany
schvaľuje
dodatok č. 1 k VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Tesárske Mlyňany
Hlasovanie:
za: 6 (Ing. Ján Končál, Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči, Vladimír Plaštiak, Milan Polák,
Ing. Jozef Záhorský)
Proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0.
Uznesenie č. 198/2017
z mimoriadneho Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch
zo dňa 24.8.2017
VZN č. 3/2017 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách
na území obce Tesárske Mlyňany
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na mimoriadnom zasadnutí OZ konanom dňa
24.8.2017
prerokovalo
návrh VZN č. 3/2017 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách na
území obce Tesárske Mlyňany
schvaľuje
VZN č. 3/2017 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách na území
obce Tesárske Mlyňany

Hlasovanie:
za: 6 (Ing. Ján Končál, Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči, Vladimír Plaštiak, Milan Polák,
Ing. Jozef Záhorský)
Proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0.
Uznesenie č. 199/2017
z mimoriadneho Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch
zo dňa 24.8.2017
Žiadosť Anny Lipnickej, Tesárske Mlyňany
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na mimoriadnom zasadnutí OZ konanom dňa
24.8.2017
prerokovalo
žiadosť Anny Lipnickej, bytom Tesárske Mlyňany, Štefana Moysesa 355/51 o odkúpenie
pozemkov podľa GP č. 70/2017
schvaľuje

predbežný návrh na odpredaj novovzniknutých pozemkov v k. ú. Tesáre nad Žitavou, Obec
Tesárske Mlyňany a to: parcela registra „C“ č. 218/2 o výmere 153 m2, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria a parcela registra „C“ č. 290/3 o výmere 164 m2, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria podľa GP č. 70/2017 vyhotoveného Martinom Švecom dňa
12.7.2017 do vlastníctva Anny Lipnickej, bytom Tesárske Mlyňany, Štefana Moysesa 355/51
po predložení znaleckého posudku na odhad ceny.
Hlasovanie:
za: 6 (Ing. Ján Končál, Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči, Vladimír Plaštiak, Milan Polák,
Ing. Jozef Záhorský)
Proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0.

Uznesenie č. 200/2017
z mimoriadneho Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch
zo dňa 24.8.2017
Rekonštrukcia kanalizácie
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na mimoriadnom zasadnutí OZ konanom dňa
24.8.2017
prerokovalo
návrh na predloženie ŽoNFP na projekt: „Obec Tesárske Mlyňany, Splašková kanalizácia –
čerpacie stanice - obmena technológie čerpacích staníc“
schvaľuje
- Predloženie ŽoNFP 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 života v regiónoch s dôrazom na životné 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 životné
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 16.519,10 eur
- Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce
Celkové výdavky projektu:
81 774,58 EUR
Výška celkových oprávnených výdavkov:
68 689,98 EUR
Výšku neoprávnených výdavkov, o ktoré bola znížená
výška celkových oprávnených výdavkov:
13 084,60 EUR
Požadovaná výška nenávratného finančného príspevku:
65 255,48 EUR
Intenzita pomoci:
95%
Výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu
zo strany obce:
16 519,10 EUR

Hlasovanie:
za: 6 (Ing. Ján Končál, Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči, Vladimír Plaštiak, Milan Polák,
Ing. Jozef Záhorský)
Proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0.
Uznesenie č. 201/2017
z mimoriadneho Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch
zo dňa 24.8.2017
Žiadosť spoločnosti GRANAROLLO s.r.o., Tesárske Mlyňany o zriadenie vecného
bremena v prospech tretej osoby
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na mimoriadnom zasadnutí OZ konanom dňa
24.8.2017
prerokovalo
žiadosť spoločnosti GRANAROLLO s.r.o., so sídlom Hlavná 784, 951 76 Tesárske Mlyňany,
IČO:45899185 o zriadenie vecného bremena v prospech oprávneného in personam na par.
registra „E“ KN č. 1157 o výmere 16883 m2, druh pozemku ostatná plocha, k. ú. Mlyňany,
Obec Tesárske Mlyňany
schvaľuje
zriadenie vecného bremena in personam v prospech oprávneného z vecného bremena, ktorým
je: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518 na
pozemku registra „E“ KN č. 1157 o výmere 16883 m2, druh pozemku ostatná plocha, k. ú.
Mlyňany, Obec Tesárske Mlyňany na:
- zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení
- užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek
iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránenie
Hlasovanie:
za: 6 (Ing. Ján Končál, Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči, Vladimír Plaštiak, Milan Polák,
Ing. Jozef Záhorský)
Proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0.
Zapísala: Bc. Lucia Behúlová dňa 24.8.2017

Overovatelia zápisnice: Michal Pivarči .............................. dňa.........................
Milan Polák .................................. dňa........................

Ing. Štefan Valkovič
starosta obce

