Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch
zo dňa 09.05.2018
Prítomní: podľa priloţenej prezenčnej listiny
Program:
1. Privítanie
2. Procedurálne záleţitosti
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Prejednanie podania projektu súvisiaceho s rekonštrukciou telocviční pri Základnej škole
Štefana Moysesa v Tesárskych Mlyňanoch
6. Záverečný účet Obce Tesárske Mlyňany a rozpočtové hospodárenie za rok 2017
7. Rôzne
8. 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 Františka Poláka a pani poslankyňu
Ivanu Pavlovičovú. Do návrhovej komisie na zostavenie uznesenia navrhol pána poslanca
Ing. Jána Končála a pána poslanca Michala Pivarčiho. Hlasovanie za: 6 (Miloš Danko, Ing.
Ján
Končál,
Ivana
Pavlovičová,
Michal
Pivarči,
František
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.
Hlasovanie za: 6 (Miloš Danko, Ing. Ján Končál, Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči,
František 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 – vyšla výzva na rekonštrukciu telocviční, projekt je moţné podať do 15.5.2018,
vrámci prác môţe byť uskutočnená rekonštrukcia napr. osvetlenia, ktoré je v nevyhovujúcom
stave. Podľa pani riaditeľky a p. poslanca Milana Poláka – sú tam staré svietidlá, rozvody. Za
priestory telocvične sa povaţujú aj šatne, chodba, sprchy.... Opláštenie sa nedá zahrnúť, ale
môţeme zatepliť strop.
Ing. Záhorský – podlaha sa tam nedá zahrnúť? aká je veľká telocvičňa?

p. starosta – strop je cca 700 m2 – malá, veľká telocvičňa, posilovňa, chodba. Rôzne práce
ako vysprávky omietok, vymaľovanie, rozvody. Ak sa bude podlaha dať zahrnúť môţeme ju.
Spoluúčasť by predstavovala 10 % z poskytnutej dotácie.
Po rozprave dal p. starosta hlasovať za zapojenie sa do výzvy na rekonštrukciu telocviční
v ZŠ Štefana Moysesa, Tesárske Mlyňany. Hlasovanie za: 6 (Miloš Danko, Ing. Ján Končál,
Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči, František Polák, Ing. Jozef Záhorský), proti 0, zdrţal sa 0,
nehlasoval 0.

K bodu 6
p. starosta – jedná sa o rozsiahlejší materiál, auditor nás informoval, aby sme viedli fond
opráv v bytovke na samostatnom účte, čo by doteraz predstavovalo sumu pribliţne 16 000,eur, avšak z dôvodu, ţe niekoľko rokov sme pravidelne zabezpečovali údrţbu ako revízie,
opravy, poistky a iné navrhujem vloţiť na účet 6000,- eur. Záverečný účet bol konzultovaný
s auditorom.
Ing. Záhorský – treba opraviť na strane 5 rok, strana 9 – je tam chybne 80 000,- eur namiesto
8000,- eur. Preklep na strane 12 nakladanie s odpadmi, múr namiesto múk.
Po rozprave dal starosta hlasovať za záverečný účet obce za rok 2017. Hlasovanie za: 6
(Miloš Danko, Ing. Ján Končál, Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči, František Polák,
Ing. Jozef Záhorský), proti 0, zdrţal sa 0, nehlasoval 0.

K bodu 7
Svietidlá v obci
p. starosta – ako sme sa dohodli na minulom zastupiteľstve svietidlá boli nainštalované v obci
o čom sme Vás informovali, stanovisko sme dostali od p. poslancov Ing. Záhorského a
Ing. Končála. Najväčšia spokojnosť bola so svietidlami, ktoré boli umiestnené pri odbočke na
„plochu“. Rozdiel bol v tom, ţe jedno svietidlo malo 44 W, druhé 37 W.
Ing. Končál – do súťaţe musíme uviesť presné podmienky. Zatiaľ sme sa nebavili o cene.
p. starosta – okolo 196,- eur s DPH za svietidlo, výloţníky od 15-20 eur. Hlavne je potrebné
spraviť istenie, nakoľko pri búrkach a vetre vypadávajú. Popri tom budú informačné tabule
umiestnené po obci v júni.
Ing. Záhorský – keď sa bavíme o svetlách, bolo by dobré na chodník vedľa multifunkčného
ihriska umiestniť dve svetlá.

p. starosta dal hlasovať za umiestnenie dvoch svietidiel pri multifunkčnom ihrisku.
Hlasovanie za: 6 (Miloš Danko, Ing. Ján Končál, Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči,
František Polák, Ing. Jozef Záhorský), proti 0, zdrţal sa 0, nehlasoval 0.

Informácia zberný dvor
p. starosta – pozemok mal byť vyprataný do apríla 2018, nájomníci nás poprosili o 2 týţdne
navyše.

Informácia o kúpe/odpredaji pozemkoch

p. Marián Čikel
p. starosta – oslovil ma p. Marián Čikel, ktorý má záujem nám odpredať pozemok na ul.
Štefana Moysesa, kde máme zakúpený dom (s nájomníčkou p. Urbánekovou). Prítomným
poslancom ukázal konkrétne o ktoré časti by sa jednalo. Prípadne ak by ste prejavili záujem
mohli by sme sa s ním dohodnúť, ţeby sa to kupovalo po častiach. Musím zistiť informáciu
u právnika ako by sa to dalo.
p. Danko – treba zistiť cenu za m2.
Ing. Záhorský – najlepšie by to bolo zceliť a potom prípadne predať ako jednu parcelu.
p. starosta – mám s ním ďalej rokovať?
Po rozprave sa poslanci dohodli, ţe p. starosta má osloviť p. Čikela s návrhom – cena okolo
10,- eur/ m2.

p. Vladimír Pavlík
p. starosta – p. Pavlík dal obci nový návrh, nakoľko je prítomný dávam mu slovo
p. Pavlík – máme 1 hektár pôdy vo vlastníctve, vybrali by sme si úsek pri pálenici. Chceli by
sme to spraviť formou výmeny. Máme záujem o 20 árov, smerom k Ţitave, nakoľko chcem
väčšiu záhradu.
Ing. Záhorský – ako je to s druţstvom?
p. Pavlík – pokiaľ sa zmení majiteľ, tak sa nájomná zmluva ruší. Máme 6 parciel – pri
Mlynianskom ihrisku, Choči, zjazd z diaľnice, pod hájom, pri Tribči. Ak by ste nám to chceli
odpredať, stále by Vám tam zostalo okolo 15 m2 ako prístupová cesta.

p. starosta – p. Drgoňová – tam sa bavilo o vypustení spredu a vyrovnaný v zadnej časti. Bola
tam ponuka pôdy za pôdu.
Ing. Končál – treba dať ohodnotiť pozemky
Ing. Záhorský – je potrebné mať presnú výmeru, nákres, konkrétne kde sa to nachádza
Po rozprave sa poslanci dohodli, aby sa dal vypracovať znalecký posudok.

p. Štefan Mikle
p. starosta – p. Mikle má u nás „pálenicu“, ţiada o odkúpenie 0,5 hektára.
Po rozprave sa poslanci dohodli, ţe p. Miklemu treba napísať list, ţe Obec odpredáva
pozemky za cenu minimálne 20,- eur/m2.

Ţiadosť Základnej školy Štefana Moysesa
p. starosta - p. riaditeľka ma informovala, ţe rodičia sa sťaţujú, ţe stroje, nákladné autá atď.
chodia popri škole rýchlo.
Ing. Končál – jediný spôsob je dať označenie pozor škola alebo vodorovné značenie na cestu.
p. starosta - Označenie pozor škola sa tam nachádza.
p. František Polák – áno, stroje tadiaľ chodia, ale nechodia rýchlo. Rodičia tam parkujú tieţ
tak, ţe sa nedá prechádzať.
p. Pivarči – treba tam urobiť parkovanie, napríklad keď je nejaká akcia v škole, nie je kde
parkovať.
p. starosta – mali by sme zrušiť chodník pred školou aj plot a spraviť tam parkovisko
p. Pivarči – najlepšie pri vysielači „Orangei“
p. starosta – do budúcna sa musíme zaoberať ako témou číslo 1 – parkovanie pri Materskej
škole a Základnej škole. Pri Základnú školu teda zabezpečíme ešte nástrek – pozor škola.
Zároveň by sme mohli odstrániť 1 betónový panelový blok pre lepšiu viditeľnosť. Poslanci
uvedené berú na vedomie.

Predajňa Zrubový dom
p. starosta – p. Tomáška dal výpoveď z nájmu, prišla nám ţiadosť od p. Minárikovej
o prenájom. Treba tam ešte spraviť základnú údrţbu, strechu, toaletu
Ing. Končál – nájomnú zmluvu dajme na 1 rok.

p. Danko – treba tam dať ešte rýny.

Ţiadosť od p. Buxara
p. starosta – dnes nám bola doručená ţiadosť od p. Buxara, ktorý prevádzkuje kovovýrobu.
Má záujem o odkúpenie parcely od Agrospolu, za mostom v časti Tesáre.
p. Pivarči – je to záplavová oblasť
p. starosta – chce si tam dať spraviť montovanú halu, je tam stĺp vysokého napätia, ak by aj
kúpil túto pôdu musí tam byť ťarcha. Navrhujem, aby sa tam šla pozrieť stavebná komisia.
Potom by sa prípadne ak by bol súhlas s Vašej strany dal vyhotoviť GP. Ďalšia informácia –
pán Gašparík o ktorom sme sa bavili na minulom zastupiteľstve príde osobne na obecný úrad,
má záujem o odkúpenie od obce.

Ţiadosť Štefan Horný ml.
p. Štefan Horný ml. – nakoľko vidím, ţe prebieha vyčistenie areálu súvisiaceho so zberným
dvorom chcem sa spýtať, aký vysoký bude múr? Netreba sa suseda pýtať na povolenie? Pri
kompostárni tam sú prísne pravidlá na vybavenie.
p. starosta – plot bude plný cca o výške 2 m. Architekt, ktorý vypracovával projektovú
dokumentáciu všetko konzultoval s manaţérom a ministerstvom ţivotného prostredia.
Uvedené nepodlieha stavebnému povoleniu, jedná sa o drobné stavby – z tohto dôvodu nie je
potrebné aby sa vyjadrovali majitelia susedných nehnuteľností. K otázke
ohľadne kompostárne – budeme tam mať štandardné certifikované zariadenia, všetko sa
zasielalo na Ministerstvo ţivotného prostredia, na okresný úrad – odbor ţivotného prostredia.
O tejto problematike sa jednalo uţ pribliţne 1,5 roka. Na zberný dvor sa prijme osoba, ktorá
bude zodpovedať za preberanie odpadov. Je moţné tam doprojektovať dovysádzanie stromov.
Plánuje sa aj prečistenie „dolinky“, aby sa to nezanášalo.

Asfaltovanie
p. Kuťka – asfaltovalo sa na Športovej ulici, prepadáva sa to tam. Všetko som si prešiel. Za
kostolom a za ţeleznicou nebolo nič, zaplatili sa zato peniaze.
p. starosta – robili sa aj iné úseky okrem tohto, ako aj pri pánovi Bezuškovi a iné ulice. Práce
na Športovej ulici boli reklamované a neboli zaplatené. Tento rok navrhujem opäť spraviť
asfaltovanie, ale inou technológiou.
p. Kuťka – aj ja ako občan chcem mať právomoc ísť kontrolovať tieto úseky.
p. starosta – máte moţnosť sa informovať, teraz som Vám odpovedal.

Čierne skládky
p. Kuťka – smerom na Vinice bola vysypaná škridla, nahlásil som to na ţivotné prostredie –
čo sa s tým robilo, nedostal som odpoveď. Keď má obec dostatok peňazí nech to odstráni.
p. starosta – odpoveď išla na Okresný úrad Ţivotného prostredia skadiaľ sme dostali podanie.
Čo sa týka pohodeného odpadu odstraňovali sme ho s deťmi zo základnej školy a materskej
školy, uvedenú akciu mávame kaţdoročne, môţete sa zapojiť, nielen nahlasovať.

Daţďová kanalizácia
p. Kuťka – podal som podnet na okresný úrad ţivotného prostredia, do dolinky vytekala
nelegálna výpusť z daţďovej kanalizácie. Boli tu zo ţivotného na kontrole ako aj
vodohospodársky dozor.
p. starosta – moja otázka znie? Bola tá výpusť funkčná?
p. Kuťka – dal som im DVD-čko, ktoré som natočil. informovali ma zo ţivotného, ţe je to od
prvého domu od dolinky, vlastní to jedna pani z Poľska, nedávno jedna zomrela. Čiţe všetci
vieme kto to je. Volal som ešte s jedným kontrolovaním subjektom a ten ma tieţ informoval,
ţe to bolo z prvého domu.
p. starosta – poprosím Vás o informáciu s kým ste volali.
p. Kuťka – podaj na mňa trestné oznámenie, ţe krivo svedčím.
p. starosta – odoberte vzorku, dajte ju skontrolovať
p. Kuťka – zo ţivotného mi odpísali, ţe to dali na prešetrenie obci Tesárske Mlyňany,
stavebnému úradu, čo s tým má obec?

Kanalizácia
p. Kuťka – neviem koľko ľudí je napojených na kanalizáciu. Sú tu niektorí, ktorí si dajú
hadicu a o pol 10 večer vypúšťajú. Starosta má právo od 1.2.2018 sa pýtať, kde vyváţajú. Sú
problémy s kanalizáciou, vyráţa mi to. Pozrite, konkrétne som nahlasoval za odpad uţ aj p.
Zdena Jókaya.
p. starosta – nahláste ho.
p. Kuťka – nelegálne sa vypúšťa kanalizácia. Povedal som mu ešte raz a nahlásim ťa. Chytil
som toho človeka, mal som svedka – p. Stanislava Solčianskeho.
Poslanci informovali pána Kuťku, aby uvedenú osobu nahlásil.

Separovanie
p. Kuťková – p. kontrolórka - kedy sa začne riešiť separovanie? A ty separuješ? Koľko Vás
je doma? Koľko vynášate kontajnerov.
p. kontrolórka – sme dvaja, máme jeden, teraz sme mali dva, lebo sme prerábali, mohli sme
si?
p. Kuťková – zase klameš? Mali ste ešte aj vrece. My nechodíme len teraz, chodili sme uţ
dávno.
p. kontrolórka – vyprosujem si, aby ste mi hovorili, ţe klamem.
p. Kuťka – podľa VZN ak niečo prerábate ste povinný pristaviť si kontajner.
p. kontrolórka – všetko bolo vyvezené na skládku do Zlatých Moraviec, mám od toho aj
papier.
p. Kuťka – ako kontrolórka máte ísť príkladom.
p. kontrolórka – nepočúvate ma, hovorím Vám, ţe som všetko vyviezla na skládku.
p. starosta – Upozorňujem manţelov Kuťkových, aby neosočovali a neskákali do reči, inak
Vás ţiadam opustite rokovaciu miestnosť, odoberám Vám slovo. Všetky podnety sa riešia.
p. Kuťka – prečo by som mal odísť?
p. kontrolórka- platíme kanalizáciu za troch, bývame dvaja.
p. Kuťková – Aj my sme mali prihlásenú dcéru aj keď bývala uţ v Bratislave. My sme tu
nahlasovali, ţe u suseda bývajú načierno ţeny, veď to vidíme aj koľko odpadu sa od nich
vynáša. A ešte sa ťa pýtam separuješ? Kde berieš toľko komunálneho odpadu?
p. starosta – ukončujem túto tému, predmetom zastupiteľstva nie je verejné osočovanie.

K bodu 8
p. starosta – poďakoval prítomným poslancom za účasť na zasadnutí a ukončil obecné
zastupiteľstvo.
Uznesenie č. 245/2018
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch
zo dňa 9.5.2018
Určenie zapisovateľky
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na mimoriadnom zasadnutí OZ konanom dňa
9.5.2018

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 mimoriadnom zasadnutí OZ
konanom dňa 9.5.2018
Hlasovanie:
za: 6 (Miloš Danko, Ing. Ján Končál, Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči, František Polák,
Ing. Jozef Záhorský)
Proti: 0
zdrţal sa: 0
nehlasoval: 0

Uznesenie č. 246/2018
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch
zo dňa 9.5.2018
Určenie overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na mimoriadnom zasadnutí OZ konanom dňa
9.5.2018
prerokovalo
určenie overovateľov zápisnice a
berie na vedomie
overovateľov zápisnice: p. poslanca Františka Poláka a p. poslankyňu Ivanu Pavlovičovú
z mimoriadneho zasadnutia OZ konaného dňa 9.5.2018
Hlasovanie:
za: 6 (Miloš Danko, Ing. Ján Končál, Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči, František Polák,
Ing. Jozef Záhorský)
Proti: 0
zdrţal sa: 0
nehlasoval: 0

Uznesenie č. 247/2018
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch
zo dňa 9.5.2018
Voľba návrhovej komisie
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na mimoriadnom zasadnutí OZ konanom dňa
9.5.2018
prerokovalo
voľbu návrhovej komisie a
volí
členov návrhovej komisie: p. poslanca Ing. Jána Končála a p. poslanca Michala Pivarčiho.

Hlasovanie:
za: 6 (Miloš Danko, Ing. Ján Končál, Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči, František Polák,
Ing. Jozef Záhorský)
Proti: 0
zdrţal sa: 0
nehlasoval: 0

Uznesenie č. 248/2018
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch
zo dňa 9.5.2018
Schválenie programu rokovania
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na mimoriadnom zasadnutí OZ konanom dňa
9.5.2018
prerokovalo
návrh programu mimoriadneho zasadnutia OZ konaného dňa 9.5.2018
schvaľuje
program mimoriadneho OZ konaného dňa 9.5.2018
Hlasovanie:
za: 6 (Miloš Danko, Ing. Ján Končál, Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči, František Polák,
Ing. Jozef Záhorský)
Proti: 0
zdrţal sa: 0
nehlasoval: 0

Uznesenie č. 249/2018
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch
zo dňa 9.5.2018
Rekonštrukcia telocviční v ZŠ Štefana Moysesa, Tesárske Mlyňany
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na mimoriadnom zasadnutí OZ konanom dňa
9.5.2018
prerokovalo
predloţenie ţiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvojový projekt „Rekonštrukcia
telocviční v ZŠ Štefana Moysesa, Tesárske Mlyňany“

schvaľuje
predloţenie ţiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvojový projekt „Rekonštrukcia
telocviční v ZŠ Štefana Moysesa, Tesárske Mlyňany“ a zabezpečenie spolufinancovania realizovaného
rozvojového projektu vo výške min. 10% z celkových poţadovaných finančných prostriedkov v rámci
výzvy na predloţenie ţiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania
ţiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej

telocvične na rok 2018, ktorú vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky.

Hlasovanie:
za: 6 (Miloš Danko, Ing. Ján Končál, Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči, František Polák,
Ing. Jozef Záhorský)
Proti: 0
zdrţal sa: 0
nehlasoval: 0

Uznesenie č. 250/2018
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch
zo dňa 9.5.2018
Záverečný účet Obce Tesárske Mlyňany za rok 2017
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na mimoriadnom zasadnutí OZ konanom dňa
9.5.2018
prerokovalo
záverečný účet Obce Tesárske Mlyňany za rok 2017
schvaľuje
záverečný účet Obce Tesárske Mlyňany za rok 2017 bez výhrad
Hlasovanie:
za: 6 (Miloš Danko, Ing. Ján Končál, Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči, František Polák,
Ing. Jozef Záhorský)
Proti: 0
zdrţal sa: 0
nehlasoval: 0

Uznesenie č. 251/2018
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch
zo dňa 9.5.2018
Umiestnenie svetiel na chodník k multifunkčnému ihrisku
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na mimoriadnom zasadnutí OZ konanom dňa
9.5.2018
prerokovalo
umiestnenie svetiel na chodník k multifunkčnému ihrisku
schvaľuje
umiestnenie 2 svetiel na chodník k multifunkčnému ihrisku v časti Mlyňany.
Hlasovanie:
za: 6 (Miloš Danko, Ing. Ján Končál, Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči, František Polák,

Ing. Jozef Záhorský)
Proti: 0
zdrţal sa: 0
nehlasoval: 0

Zapísala: Bc. Lucia Behúlová dňa 9.5.2018 ..................................

Overovatelia zápisnice: František Polák .............................................dňa ...................
Ivana Pavlovičová .........................................dňa ...................

Ing. Štefan Valkovič
starosta obce

