Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 15.2.2017

Prítomní: podľa priloţenej prezenčnej listiny
Program: 1. Privítanie
2. Procedurálne záleţitosti
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Riešenie ţiadosti p. Eleny Urbánekovej (nájomný vzťah rodinného domu pri
farskom úrade)
6. Kontrolná činnosti (správa o kontrolnej činnosti za rok 2016, návrh plánu
kontrolnej činnosti na ro. 2017)
7. Rozpočet na rok 2017
8. Rôzne
9. Interpelácie poslancov obecného zastupiteľstva
10. Záver
K bodu 1 a 2:
Na úvod pán starosta privítal prítomných poslancov a určil zapisovateľku Ing. Eriku
Zlatňanskú. Za overovateľov zápisnice určil pána poslancova Františka Poláka a pána
poslanca Milana Poláka. Do návrhovej komisie na zostavenie uznesenia navrhol pána
poslanca Ing. Jána Končála a pána poslanca Lukáša Ivaničku, hlasovanie za 5 ( Lukáš
Ivanička, Ing. Ján Končál, František Polák, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský), proti 0, zdrţal
sa 0, nehlasoval 0.
K bodu 3:
Pán starosta dal hlasovať, aby rokovanie mimoriadneho zasadnutia prebiehalo podľa
programu pozvánky, hlasovanie za 5 ( Lukáš Ivanička, Ing. Ján Končál, František Polák,
Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský), proti 0, zdrţal sa 0, nehlasoval 0.

K bodu 4:
Pani kontrolórka informovala, ţe uznesenia č. 150 – 153 sú procedurálne záleţitosti, uzn.
č. 154 splnené, zmluva podpísaná, príspevok uhradený, uzn. č. 155 – schválenie IBV, uzn. č.
156 prebieha externé výberové konanie, uzn. č. 157 zmena programu, uzn. č. 158 schválenie
zvýšenia mzdy hl. kuchárky, uzn. č. 159 opílenie tují bude informovať p. starosta, uzn. č. 160
pre DHZ, hovorilo sa s p. Kováčom, predloţí doklad, uzn. č.161 schválené VZN, uzn.č. 162
plní sa, uzn.č. 163 splnené.

K uzn. Č. 159 opílenie tují na cintoríne v časti Tesáre. Pán starosta povedal, ţe uznesenia sú
zverejnené na internete a po ich prečítaní sa ozval p. Juraj Kaplán, ktorý odporučil kontakt na
firmu, ktorá orez vykonáva. Po kontaktovaní sa, firma orez vrchnej časti formou skrátenia tují
neodporučila, pretoţe by tuje vo vrchnej časti začali vyhnívať. Odporučili opíliť tuje len zo
spodu a to len bočné výhonky. Dal by som na radu odborníka aj bez hlasovania.
Ing. Končál – povedal, ţe nebol na minulom zasadnutí a spýtal sa, čo bolo dôvodom, aký bol
podnet na opílenie tují
Pán starosta povedal, ţe podnet bol zo strany občanov, ktorí majú blízko hrobové miesta
a tuje ohrozujú okolité pomníky.
Poslanci po rozprave prišli k záveru, ţe tuje na cintoríne sa zachovajú a budeme sa drţať rady
odborníkov, tzn., ţe sa zospodu poopilujú a nebudú sa skracovať ako bolo schválené
v uznesení č. 159/2017.

K bodu 5:
Pán starosta povedal, ţe mimoriadne zasadnutie bolo zvolané z dôvodu riešenia situácie, ktorá
v obci vznikla. Ide o kúpu rodinného domu, v ktorom býva toho času v prenájme p. Helena
Urbáneková na ul. Š. Moysesa súp. č. 337. Pani Urbáneková ma pred vianočnými sviatkami
oslovila so ţiadosťou o pomoc. Je v prenájme rodinného domu na ul. Š.Moysesa. Vlastník p.
Cigáň predal predmetnú nehnuteľnosť ďalšiemu vlastníkov p. Bihárimu. Keďţe ide o občana
rómskeho pôvodu, v obci vzniklo znepokojenie zo strany občanov, čo bude v budúcnosti,
z obavy o majetok a pokojný ţivot v obci, keďţe p. Bihári mal v úmysle prenajímať túto
nehnuteľnosť ďalším osobám.
Ďalej starosta povedal, ţe p. Bihári oznámil p. Urbánekovej, ţe do 2.1.2017 sa má
vysťahovať, nakoľko tento dom kúpil a chce ho ďalej prenajímať ale niekomu inému.
V pôvodnej zmluve s bývalým majiteľom má právo bývať v prenájme do augusta 2017.
V snahe pomôcť p. Urbánekovej a po vyjadrenej nespokojnosti občanov sa pán starosta
skontaktoval s p. Bihárim vo veci riešenia tejto situácie a prípadne, ţe by obec túto
nehnuteľnosť od neho odkúpila.
Pán starosta povedal, môj názor ako aj názor neprítomných ospravedlnených poslancov
z neprítomnosti na dnešnom OZ je, ţe obec má predovšetkým zváţiť poţiadavky občanov aj
za cenu odkúpenia tejto nehnuteľnosti. Je potrebné to tu teraz riešiť na tomto mimoriadnom
zasadnutí.
Chyba sa stala, ţe s problémom sa p. Urbáneková obrátila neskoro, uţ keď bol dom predaný.
Jediným moţným riešením je odkúpenie rodinného domu od p. Biháriho. On sa najskôr
vyjadril, ţe dom nechce predať, ţe sme lukratívna obec a chce ho prenajímať, neskôr si to ale
rozmyslel, ţe všetko bude závisieť od ponuky. Nakoľko starosta obce nie je kompetentný
v tejto veci rozhodovať, na podnet a nespokojnosť občanov bolo zvolané toto mimoriadne

zasadnutie. Suma 30 tis. Eur bola predstava p. Biháriho. Povedal som p. Bihárimu, ţe je to pre
obec neprípustné. On povedal, ţe pod sumu 22 tis. eur nepôjde, nakoľko takúto sumu dostal aj
v obci Slepčany. Takýto problém majú aj obce na okolí, rómski občania kúpia rodinný dom
a neskôr nakoľko obce v obave z neprispôsobivých občanov sú nútení túto situáciu riešiť
a tieto domy neskôr odkupovať. Stalo sa to v obci Slepčany, Machulince, Jedľové Kostoľany
a v iných. Teraz riešime tento problém aj v našej obci.
Poslanci sa vyjadrili, ţe je to forma výpaľníctva, určitá forma vydierania, skupujú domy s
cieľom získať vyššiu sumu peňazí. Budeme to musieť kúpiť za tú sumu 22 tis., lebo nám sem
terajší vlastník nasťahuje rómskych občanov a neskôr to budeme musieť aj tak riešiť. Prišiel
p. poslanec Vladimír Plaštiak.
Na zasadnutí boli prítomní občania ţijúci v najbliţšom susedstve, ktorí sa vyjadrili, ţe majú
obavu, nakoľko nebudú ohrození len ony ale aj ostatní v obci, je tu dosť starých občanov,
ktorí ţijú osamote. Vyjadrili poţiadavku o pomoc pri riešení situácie. Spýtali sa, či neexistuje
moţnosť riešenia dom zbúrať. Pán starosta sa vyjadril, ţe uţ sa zaoberal myšlienkou ísť touto
cestou, dal by sa vypracovať posudok a následne by sa dala nehnuteľnosť odstrániť z dôvodu
narušenia statiky, ale p. Bihári by poţiadal o posudok iného statika a mohlo by to skončiť na
súde. Ako jedinú moţnosť riešenia situácie povaţujem skutočnosť, ţe obec rodinný dom od p.
Biháriho zakúpi, s tým, ţe za pár rokov by sa časť financií vrátila formou nájmu a neskôr by
sa nehnuteľnosť ponúkla na predaj. Aj na okolitých obciach boli zástupcovia obce nútení
takúto nehnuteľnosť odkúpiť. Poslanci sa vyjadrili, ţe je dobré jednať s p. Bihárim, keď
povedal sumu 22 tis. treba vyjednávať a skúsiť aj niţšiu sumu. Starosta: p. Bihári povedal, ţe
pod túto sumu určite nehnuteľnosť obci nepredá.
Pán starosta povedal, ţe je v našom záujme občanom pomôcť, a aj keď obec má v pláne iné
investičné aktivity pokladá kúpu nehnuteľnosti za jediný moţný spôsob riešenia tejto
nepríjemnej situácie, s predpokladom, ţe do budúcna obec získa spať financie jej predajom.
Po rozprave dal hlasovať, kto je za to, aby obec zakúpila nehnuteľnosť na ul. Š. Moysesa súp.
č. 337 s príslušenstvom od p. Biháriho za sumu maximálne 22 tis. eur s tým, ţe pár rokov sa
rodinný dom bude prenajímať terajšej nájomníčke p. Urbánekovej a potom neskôr bude
poskytnutý k predaju. Nájomné ohľadom prenájmu sa bude riešiť aţ keď bude obec
vlastníkom predmetnej nehnuteľnosti – hlasovanie za 6 ( Lukáš Ivanička, Ing. Ján Končál,
Vladimír Plaštiak, František Polák, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský), proti 0, zdrţal sa 0,
nehlasoval 0.
K bodu 6:
Správa o kontrolnej činnosti za rok 2016 a Návrh plánu kontrolnej činnosti na rok 2017
boli súčasťou materiálov. Pán starosta sa spýtal či nie sú námietky a dal hlasovať za 6 ( Lukáš
Ivanička, Ing. Ján Končál, Vladimír Plaštiak, František Polák, Milan Polák, Ing. Jozef
Záhorský), proti 0, zdrţal sa 0, nehlasoval 0.

K bodu 7 :
Pán starosta informoval, ţe v rámci schvaľovania rozpočtu je potrebné zahrnúť ţiadosti
o poskytnutie finančných prostriedkov organizáciám v obci doručených na obecný úrad.
Ide to tieto konkrétne ţiadosti:
1. Žiadosť ŠK Tesárske Mlyňany
Na obecný úrad bola doručené ţiadosti o zaradenie do rozpočtu, ide o dotáciu pre futbalový
športový klub a pre klub stolného tenisu. Odovzdal slovo prítomnému p. Vladimírovi
Forgáčoví ml., prezidentovi ŠK.
p. Forgáč – povedal, ţe do športu nie je ľahké pritiahnuť deti a mládeţ, mladých ľudí, preto sa
robia rôzne akcie. Máme druţstvá mládeţ, dorast, muţstvo A, štartovné niečo obnáša,
financie sú pre chod klubu potrebné. Máme nového trénera z Beladíc, uvidíme ako sa to
odrazí v tabuľkovom postavení. Sú zapojení aj dobrovoľníci, ktorí sú zdarma dennodenne
zapojení do činnosti klubu. Podali sme na obecný úrad ţiadosť o poskytnutie dotácie
z rozpočtu obce vo výške 5750 €, suma zahŕňa aj prostriedky pre športový klub stolného
tenisu. Celkové náklady na chod klubu sú cca 8 – 10 tisíc €.
Obecné zastupiteľstvo doporučuje zaradiť ţiadosť ŠK Tesárske Mlyňany do rozpočtu obce na
rok 2017 vo výške 5750 €.
2. Žiadosť DHZ Tesárske Mlyňany
Ďalej pán starosta informoval, ţe na obecný úrad bola doručená ţiadosť a poţiadavky DHZ
v obci. Na rok 2017 ide o sumu 6300 €. Obecné zastupiteľstvo ţiadosť zaraďuje do rozpočtu
obce s tým, ţe suma 6300 € je vrátane čerpadla určeného na súťaţnú činnosť, ktorú je
potrebné preplatiť p. Marekovi Kováčovi, tzn., ţe na činnosť DHZ na rok 2017 bude
poskytnutá suma cca 3800 €.
Poţadovaná suma 6300 € je zaradená do rozpočtu obce na rok 2017.
3. Žiadosť ZO SZZ Tesárske Mlyňany
Pán starosta informoval, ţe ţiadosť je podávaná kaţdoročne vo výške 700 €, nakoľko nemajú
právnu subjektivity, budeme to povaţovať ako výpomoc obce.
4. Žiadosť Farského úradu Tesárske Mlyňany
Pán starosta informoval, ţe bol oslovený pánom farárom o poskytnutie výpomoci pri
rekonštrukcii sokla na budove kostola v obci. Bude potrebné to dokončiť. Zatiaľ by sa urobili
len boky a zadná časť kostola. Steká tu voda aţ ku základom je to uţ nevyhnutné. Navrhol
prispieť nejakou čiastkou, je to dominanta v našej obci. Pán starosta navrhuje v rámci zákona
poskytnúť výpomoc do sumy 3000 €. Obecné zastupiteľstvo odporúča zaradiť sumu 3000 €
do rozpočtu obce na rok 2017 v kapitole rozvoj obce ako finančnú výpomoc. Neskôr bude
moţnosť dofinancovania prác.

5. Žiadosť obecnej knižnice
Ďalej starosta informoval o ţiadosti o príspevok pre obecnú kniţnicu na nákup kníh vo výške
850 € a pre výpočtovú techniku vo výške 300 €. Minulý rok bolo na nákup techniky
čerpaných 150 €. Povedal, ţe za kniţnicu p. knihovníčka kaţdoročne podáva projekty, ktorú
sú úspešné, takţe knihy sú zakúpené aj z poskytnutých dotácií a aj zo schválenej poloţky
v rozpočte. Knihy sú dnes drahé a obecné zastupiteľstvo odporúča zaradiť ţiadosť podľa
poţiadavky p. knihovníčky v takej výške ako je uvedené v ţiadosti.
6. Ţiadosť o poskytnutie financií pre CVČ Nitra
Obecné zastupiteľstvo bolo informované o ţiadosti mesta Nitra a podanej ţiadosti
o poskytnutie finančných prostriedkov na dieťa navštevujúce záujmové vzdelávanie v CVČ
Nitra, ide o dieťa Ľudmilu Sýkorovú, bytom Tes. Mlyňany, Hlavná 591. V minulosti sme
schvaľovali sumu 50 € na dieťa. Suma 50 € bude v rozpočte zahrnutá ako príspevok pre CVČ
Nitra.
Pán starosta povedal, ţe sme prešli všetky podané ţiadosti o zaradenie do rozpočtu obce na
rok 2017 . Zároveň navrhol, ţe v poloţke rozvoja obce by bolo potrebné zaradiť financie na
plánované akcie, ktoré povaţuje za priority na tento rok nasledovne:
1. rekonštrukcia toaliet v kultúrnom dome v časti Mlyňany
Bliţšie bude obecné zastupiteľstvo informované vopred. Navrhuje tieto práce zaradiť do
rozpočtu. Jedno riešenie je urobiť spoločné WC s firmou Agrospol alebo oddeliť toalety pre
dámy a pánov tak, aby bolo kaţdé zabezpečené samostatným vetraním.
2. budova na ihrisku pri základne škole
Táto budova prešla rekonštrukciou, začína byť od mladých ľudí z obce ţiadaná na rôzne
oslavy. Miestnosť v kultúrnom stredisku je prevaţne vyuţívaná na rodinné oslavy. Je tu ešte
miestnosť zasadačka, ktorá by mohla slúţiť pre hasičov, nie je to zatiaľ dokončené /podlaha,
bolo by potrebné urobiť liate podlahy, ktoré sú odolné z hľadiska vyuţívania, zariadiť
miestnosť nábytkom a nejakou kuchynkou/. Budú ju môcť potom hasiči vyuţívať na rôzne
akcie pre svoju potreby.
3. údrţba komunikácií
Pán starosta povedal, ţe ako ďalšie práce, ktoré má v pláne realizovať v tomto roku je údrţba
komunikácií. Neboli dokončené práce na ul. Športovej. Po obci sú aj závaţnejšie poškodené
úseky po budovaní kanalizácie a aj menšie výtlky po uliciach.
p. Polák – povedal, ţe ul. Ţelezničná, ţe to je uţ chodník, svah padá a uţ ani smetiari na túto
ulicu nechcú chodiť, nakoľko svah nad ţeleznicou padá. Poţiadal by som aby sa aj na túto
ulicu pri prácach myslelo.
Ing. Záhorský – povedal, ţe zlý úsek je tieţ pred vstupom na faru na ul. Š. Moysesa
V zlom stave je aj ul. Školská.

Pán starosta povedal, ţe je toho po obci viacej, informoval, ţe by mal v pláne aj vybudovať
chodník v časti od kultúrneho domu od zástavky išlo by o úsek cca 80 m, lebo je to tu
nebezpečné, ľudia chodia po ceste v smere od zástavky na ulicu Za humnami. Ako ďalšie by
navrhoval opraviť ostrovčeky pri zástavkách tam kde je to potrebné, v časti Tesáre konkrétne
pri ţelezničnej stanici.
Ďalej pán starosta povedal, ţe má ústne ţiadosti od ľudí ţijúcich na ul. Ambrózyho a ul.
Kovalovského o doriešenie osvetlenia a rozhlasu do tejto časti obce. Navrhujem začať
osvetlením, osadiť jednoduché stĺpy a potiahnuť tam svetlá. Bliţšie sa tieto práce budú riešiť
na ďalšom zasadnutí OZ. Sú to len návrhy, s ktorými by bolo dobré počítať pri rozpočte na
rok 2017.
Ing. Záhorský povedal, ţe aj chodníky na ul. Štefana Moysesa sú v zlom stave, ľudia radšej
chodia po ceste, je to nebezpečné. Je to od kostola centrum obce.
Pán starosta povedal, ţe adekvátna k tejto ulici je aj ulica Lipová. Väčšina chodníkov v obci
je uţ v zlom stave a uţ by sme mali riešiť opravu tých, ktoré sa robili pred 10 rokmi.
Momentálne nie je výzva na projekty na spevnené plochy. Na jar začneme rekonštrukciu
toaliet a uvidíme ako budú vlastné zdroje, potom sa rozhodne ako s chodníkmi, aká dĺţka
a kde by sa mohli rekonštruovať.
Pán starosta informoval, ţe aj parkovisko pri ihrisku bude potrebné tieţ riešiť.
p. Plaštiak – aj umelé ihrisko by sa uţ malo riešiť, jeho rekonštrukcia, povrch je v zlom stave
p. starosta povedal, ţe má informáciu, ţe by mali byť v budúcnosti dotácie na rekonštrukciu
povrchu multifunkčných zariadení, budeme sa o to zaujímať.
Ďalej starosta informoval, ţe základná škola má záujem o zapojenie sa do výzvy na projekt
špeciálnych učební, je záujem o polytechnickú učebňu, pri podaní projektu bude potrebná
spoluúčasť obce vo výške 5 % – hlasovanie za 6 6 ( Lukáš Ivanička, Ing. Ján Končál,
Vladimír Plaštiak, František Polák, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský), proti 0, zdrţal sa 0,
nehlasoval 0.
Pán starosta povedal, ţe v MŠ bola vykonaná kontrola z hygieny, mali by sme mať kapacitne
len 30 detí a máme cca 50. Bol podaný projekt na rozšírenie MŠ, tým budeme tento problém
vedieť vyriešiť. Zároveň informoval, ţe bol podaný projekt na čerpadlá na kanalizáciu.
Ing. Záhorský sa spýtal ako je to so zberným dvorom?
Pán starosta povedal, ţe s terajšími nájomníkmi bola uzatvorená zmluva o predčasnom
ukončení nájmu, nakoľko uţ v takej miere skleníky nevyuţívajú, malo by to byť na budúci
rok. Keď sa skleníky zrušia, kontajnery sa posunú ďalej. Zatiaľ sa len hovorí, ţe má vyjsť
výzva na financovanie zberných dvorov. Keď to bude reálne zapojíme sa do výzvy a zároveň
si vieme veľa vecí urobiť samy.
Ďalej informoval poslancov, ţe v roku 2020 nastane útlm v rámci financovania z fondov EÚ.
Skôr bude podpora obcí v rámci regionálnych projektov.

Po prejdení jednotlivých ţiadostí o zaradenie do rozpočtu obce na rok 2017 ako aj návrhov
a predpokladaných aktivít a prác v obci, o ktorých bolo obecné zastupiteľstvo na zasadnutí
informované, zároveň s prihliadnutím o zaradení do rozpočtu obce sumu 22 tisíc €
rozloţených v kapitolách na kúpu rodinného domu súp. č. 337 dal pán starosta hlasovať za
rozpočet obce na rok 2017 s pripomienkami zakotvenými v zápisnici – hlasovanie za 6
(Lukáš Ivanička, Ing. Ján Končál, Vladimír Plaštiak, František Polák, Milan Polák, Ing. Jozef
Záhorský), proti 0, zdrţal sa 0, nehlasoval 0.

K bodu 8: Rôzne
Pán starosta informoval, ţe bol vypracovaný Dodatok č. 3 k VZN Obce Tesárske Mlyňany č.
6/2012 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Tesárske
Mlyňany. Ide o výšku príspevkov v školskej jedálni, ide o príspevok dospelej osoby na úplnú
úhradu nákladov vo výške nákladov na nákup potravín a réţie pre jednotlivé kategórie
stravníkov. Nás sa týka kategória dôchodca obce, ktorým je zo základnej školy
zabezpečovaná strava, je tu zvýšenie o 0,04 € na jeden obed od 1.4.2017. Hlasovanie za
dodatok č. 3 k VZN č. 6/2012, s tým, ţe od 1.4.2017 budú mať stravníci dôchodcovia zvýšenú
stravu o 0,04 € za obed - za 6 (Lukáš Ivanička, Ing. Ján Končál, Vladimír Plaštiak, František
Polák, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský), proti 0, zdrţal sa 0, nehlasoval 0.
Ďalej pán starosta informoval, ţe kaţdoročne schvaľujeme prílohu č. 1 k VZN č. 2/2015, ide
o poskytnutie finančných prostriedkov na rok 2017 na prevádzku a mzdy na dieťa materskej
školy a ţiada školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce – hlasovanie za 6 (Lukáš
Ivanička, Ing. Ján Končál, Vladimír Plaštiak, František Polák, Milan Polák, Ing. Jozef
Záhorský), proti 0, zdrţal sa 0, nehlasoval 0.
Pán starosta povedal, ţe na zasadnutí je prítomný p. Koloman Kuťka a je na poslancoch,
nakoľko je to mimoriadne zasadnutie či mu bude poskytnutý priestor a udelené slovo.
Informoval, ţe toho času prebieha šetrenie na prokuratúre z podnetu p. Kuťku vo veci
správnosti postupu na úseku stavebnej agendy a vo veci komunálnych odpadov. Po
doterajších skúsenostiach s p. Kuťkom sa bez prípravy materiálov nebudem vyjadrovať.
Budeme sa baviť len písomne a keď bol dal podnet na prokuratúru, prokurátor bude
odpovedať. Prokurátor má k dispozícii materiály, stavebné spisy, VZN sú zverejnené na
internete, pokiaľ v stavebnej oblasti došlo k pochybeniu pracovníkom, dôjde k náprave chyby.
Poslanci obecného zastupiteľstva nemajú v kompetencii riešiť Váš problém. Dal hlasovať kto
je za udelenie slova p. Kolomanovi Kuťkovi: za 4 (Lukáš Ivanička, Ing. Ján Končál, Milan
Polák, Ing. Jozef Záhorský), proti 1 (Polák František), zdrţal sa 1 (Plaštiak Vladimír),
nehlasoval 0. Po hlasovaní odovzdal slovo p. Kuťkovi Kolomanovi.
p. Kuťka poďakoval za udelené slovo a povedal, ţe podal podnet na prokuratúru vo veci
prešetrenia dodrţiavania VZN o komunálnych odpadoch. Sused vykladá 4 smetné nádoby
a občas aj vrece s odpadom, bolo mi napísané, ţe na adrese sa nachádza jedna osoba.
Z priestupkového konania mám informáciu, ţe sú tam 3 osoby, ţe p. Henčeková je druţka
a koľko je tam u nich domácností? Vykladajú 4 nádoby. Ja separujem odpad a mám platiť aj

za tých čo neseparujú. Prišiel sa spýtať čo povedia poslanci? Chcem odpoveď. Poslanci
schválili VZN č. 1/2016, je tam uvedený počet nádob na domácnosť, veľkosť nádob.
U suseda p. Sendlaia sa vykladajú 4 a vo väčšie ako bolo schválené. Pán Kuťka vyjadril
nespokojnosť s dodrţiavaním tohto VZN zo strany suseda p. Sendlaia.
Pán starosta povedal, ţe podnet p. Kuťku je v šetrení prokuratúry, tak v oblasti stavebnej
činnosti ako aj vo veci komunálnych odpadov. Na prokuratúru boli zaslané všetky materiály a
p. Kuťka si musí počkať na vyjadrenie z prokuratúry.
p. Chrenová povedala, ţe na ţiadosť prokuratúry sa ako hlavná kontrolórka k predmetnej veci
vyjadrila a p. Kuťka bude z prokuratúry vyrozumený.
p. Kuťka – VZN schvaľujú poslanci
Ing. Záhorský – schvaľujeme pravidlá, vţdy sa nájdu ľudia čo ich nebudú dodrţiavať. VZN sa
pripravuje pre čo najväčšiu skupinu ľudí a keď ste sa obrátili na prokuratúru ona sa k tomu
vyjadrí.
p. Plaštiak – riešime to tu skoro kaţdé zasadnutie a hľadáte problémy tam kde nie sú.
Pán starosta povedal, ţe ďakuje za podnet, p. Kuťka bude z prokuratúry vyrozumený, pokiaľ
nebude spokojný, môţe sa ešte obrátiť na súd.
K bodu 10 – Záver:
Na záver pán starosta poďakoval prítomným poslancom za účasť a zasadnutie ukončil.
Uznesenie č. 164/2017
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch
zo dňa 15.2.2017
Určenie zapisovateľky
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na mimoriadnom zasadnutí OZ konanom dňa
15.2.2017
prerokovalo
určenie zapisovateľky a
b e r i e n a v e d o m i e,
ţe Ing. Erika Zlatňanská bola určená za zapisovateľku zápisnice na mimoriadnom zasadnutí
OZ konanom dňa 15.2.2017
Hlasovanie:
za: 5 (Lukáš Ivanička, Ing. Ján Končál, František Polák, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský)
Proti: 0, zdrţal sa: 0, nehlasoval: 0
Uznesenie č. 165/2017
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch
zo dňa 15.2.2017

Určenie overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na mimoriadnom zasadnutí OZ konanom dňa
15.2.2017
prerokovalo
určenie overovateľov zápisnice a
berie na vedomie
overovateľov zápisnice: p. poslanca Milana Poláka a p. poslanca Františka Poláka
z mimoriadneho zasadnutia OZ konaného dňa 15.2.2017
Hlasovanie:
za: 5 Lukáš Ivanička, Ing. Ján Končál, František Polák, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský)
Proti: 0, zdrţal sa: 0, nehlasoval: 0
Uznesenie č. 166/2017
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch
zo dňa 15.2.2017
Voľba návrhovej komisie
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na mimoriadnom zasadnutí OZ konanom dňa
15.2.2017
prerokovalo
voľbu návrhovej komisie a
volí
členov návrhovej komisie: p. poslanca Ing. Jána Končála a p. poslanca Lukáša Ivaničku
Hlasovanie:
za: 5 (Lukáš Ivanička, Ing. Ján Končál, František Polák, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský)
Proti: 0, zdrţal sa: 0, nehlasoval: 0
Uznesenie č. 167/2017
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch
zo dňa 15.2.2017
Schválenie programu rokovania
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na mimoriadnom zasadnutí OZ konanom dňa
15.2.2017
prerokovalo
návrh programu mimoriadneho zasadnutia OZ konaného dňa 15.2.2017
schvaľuje
program mimoriadneho zasadnutia OZ konaného dňa 15.2.2017.
Hlasovanie:
za: 5 (Lukáš Ivanička, Ing. Ján Končál, František Polák, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský)
Proti: 0, zdrţal sa: 0, nehlasoval: 0

Uznesenie č. 168/2017
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch
zo dňa 15.2.2017
Schválenie odkúpenia nehnuteľností zapísaných na LV č. 44 od p. Jozefa Biháriho, nar.
................., bytom Zlaté Moravce, Pribinova 1179/37
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na mimoriadnom zasadnutí OZ konanom dňa
15.2.2017
prerokovalo
návrh, aby Obec Tesárske Mlyňany odkúpila do vlastníctva nehnuteľnosti zapísané na LV
č. 44, vedený Okresným úradom Zlaté Moravce, katastrálny odbor, okres Zlaté Moravce,
Obec Tesárske Mlyňany, katastrálne územie Tesáre nad Ţitavou a to:
- rodinný dom – stavba so súp. č. 337, v Tesárskych Mlyňanoch, ktorý sa nachádza na
pozemku parc. č. 158/1, parcela registra „C“ v podiele 1/1, t.j. vcelku
- pozemok parc. č. 157/2, druh pozemku – záhrady, s výmerou 345 m², parcela regista „C“
v podiele 1/1, t.j. vcelku
- pozemok parc. č. 157/3, druh pozemku – záhrady, s výmerou 120 m², parcela registra „C“
v podiele 1/1, t.j. vcelku
- pozemok parc. č. 158/1, druh pozemku – zastavené plochy a nádvoria s výmerou 121 m²,
parcela registra „C“, v podiele 1/1, t.j. vcelku
- pozemok parc. č. 158/4, druh pozemku zastavené plochy a nádvoria s výmerou 32 m²,
parcela registra „C“ v podiele 1/1, t.j. vcelku,
od vlastníka Jozefa Biháriho, nar. .................., trvale bytom Zlaté Moravce, Pribinova 1179/37
s ch v a ľ u j e,
ţe Obec Tesárske Mlyňany odkúpi do vlastníctva nehnuteľnosti zapísané na LV č. 44,
vedený Okresným úradom Zlaté Moravce, katastrálny odbor, okres Zlaté Moravce, Obec
Tesárske Mlyňany, katastrálne územie Tesáre nad Ţitavou a to:
- rodinný dom – stavba so súp. č. 337, v Tesárskych Mlyňanoch, ktorý sa nachádza na
pozemku parc. č. 158/1, v podiele 1/1, t.j. vcelku
- pozemok parc. č. 157/2, druh pozemku – záhrady, s výmerou 345 m², parcela regista „C“
v podiele 1/1, t.j. vcelku
- pozemok parc. č. 157/3, druh pozemku – záhrady, s výmerou 120 m², parcela registra „C“
v podiele 1/1, t.j. vcelku
- pozemok parc. č. 158/1, druh pozemku – zastavené plochy a nádvoria s výmerou 121 m²,
parcela registra „C“, v podiele 1/1, t.j. vcelku
- pozemok parc. č. 158/4, druh pozemku zastavené plochy a nádvoria s výmerou 32 m²,
parcela registra „C“ v podiele 1/1, t.j. vcelku,
od vlastníka Jozefa Biháriho, nar. .........., trvale bytom Zlaté Moravce, Pribinova 1179/37 za
sumu maximálne 22 tisíc €
Hlasovanie:
za: 6 (Lukáš Ivanička, Ing. Ján Končál, Vladimír Plaštiak, František Polák, Milan Polák,
Ing. Jozef Záhorský)
Proti: 0, zdrţal sa: 0, nehlasoval: 0

Uznesenie č. 169/2017
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch
zo dňa 15.2.2017
Správa o kontrolnej činnosti za rok 2016 a Návrh kontrolnej činnosti na rok 2017
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na mimoriadnom zasadnutí OZ konanom dňa
15.2.2017
prerokovalo
Správu o kontrolnej činnosti za rok 2016 a Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce Tesárske Mlyňany na rok 2017
schvaľuje
Správu o kontrolnej činnosti za rok 2016 a Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce Tesárske Mlyňany na rok 2017
Hlasovanie:
za: 6 (Lukáš Ivanička, Ing. Ján Končál, Vladimír Plaštiak, František Polák, Milan Polák,
Ing. Jozef Záhorský)
Proti: 0, zdrţal sa: 0, nehlasoval: 0
Uznesenie č. 170/2017
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch
zo dňa 15.2.2017
Spoluúčasť 5 % na projekte rekonštrukcie polytechnickej učebne v základnej škole
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na mimoriadnom zasadnutí OZ konanom dňa
15.2.2017
prerokovalo
návrh na účasť na projekte rekonštrukcie polytechnickej učebne na Základnej škole Štefana
Moysesa v Tesárskych Mlyňanoch
schvaľuje
účasť na projekte rekonštrukcie polytechnickej učebne na Základnej škole Štefana Moysesa
v Tesárskych Mlyňanoch s 5 % spoluúčasťou obce
Hlasovanie:
za: 6 (Lukáš Ivanička, Ing. Ján Končál, Vladimír Plaštiak, František Polák, Milan Polák,
Ing. Jozef Záhorský)
Proti: 0, zdrţal sa: 0, nehlasoval: 0

Uznesenie č. 171/2017
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch
zo dňa 15.2.2017
Rozpočet obce Tesárske Mlyňany na rok 2017
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na mimoriadnom zasadnutí OZ konanom dňa
15.2.2017

prerokovalo
návrh Rozpočtu obce Tesárske Mlyňany na rok 2017 so zmenami a zohľadnenými podanými
ţiadosťami o zaradenie do rozpočtu obce
schvaľuje
Rozpočet obce Tesárske Mlyňany na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019
Hlasovanie:
za: 6 (Lukáš Ivanička, Ing. Ján Končál, Vladimír Plaštiak, František Polák, Milan Polák,
Ing. Jozef Záhorský)
Proti: 0, zdrţal sa: 0, nehlasoval: 0
Uznesenie č. 172/2017
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch
zo dňa 15.2.2017
Dodatok č. 3 k VZN Obce Tesárske Mlyňany č. 6/2012
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na mimoriadnom zasadnutí OZ konanom dňa
15.2.2017
prerokovalo
návrh Dodatku č. 3 k VZN Obce Tesárske Mlyňany č. 6/2012 o výške príspevkov v školách
a školských zariadeniach zriadených obcou Tesárske Mlyňany
schvaľuje
Dodatok č. 3 k VZN Obce Tesárske Mlyňany č. 6/2012 o výške príspevkov v školách
a školských zariadeniach zriadených obcou Tesárske Mlyňany
Hlasovanie:
za: 6 (Lukáš Ivanička, Ing. Ján Končál, Vladimír Plaštiak, František Polák, Milan Polák,
Ing. Jozef Záhorský)
Proti: 0, zdrţal sa: 0, nehlasoval: 0

Uznesenie č. 173/2017
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch
zo dňa 15.2.2017
Príloha č. 1 k VZN Obce Tesárske Mlyňany č. 2/2015
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na mimoriadnom zasadnutí OZ konanom dňa
15.2.2017
prerokovalo
Prílohu č. 1 VZN Obce Tesárske Mlyňany č. 2/2015 o poskytovaní finančných prostriedkov
na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce
schvaľuje

Prílohu č.1
Všeobecne záväzného nariadenia obce Tesárske Mlyňany č. 2/2015 o poskytovaní
finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského
zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Finančné prostriedky na rok 2017 na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a
žiaka školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Dotácia na mzdy a prevádzku na žiaka (dieťa)
alebo krúžok

Kategória škôl
a školských zariadení

Spôsob fin.
na:

Materská škola

dieťa MŠ

1995,- €

Školský klub detí

dieťa ŠKD

538,- €

Školská jedáleň

ţiak ZŠ

228,- €

Školská jedáleň

dieťa MŠ

157,- €

v eurách

Hlasovanie:
za: 6 (Lukáš Ivanička, Ing. Ján Končál, Vladimír Plaštiak, František Polák, Milan Polák,
Ing. Jozef Záhorský)
Proti: 0, zdrţal sa: 0, nehlasoval: 0

Zapísala: Ing. Erika Zlatňanská ............................. dňa 15.2.2017

Overovatelia zápisnice: Milan Polák ............................... dňa .............................
František Polák ........................... dňa .............................

Ing. Štefan Valkovič
starosta obce

