Zápisnica z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 16.9.2016

Prítomní: podľa priloženej prezentačnej listiny
Program: 1. Privítanie
2. Procedurálne záležitosti
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Prejednanie poškodenia internetovej stránky obce
6. Prejednanie poškodenia strechy domu smútku, časť Mlyňany
7. Žiadosť o osadenie vodovodnej šachty na pozemku vo vlastníctve obce
8. Rôzne
9. Interpelácie poslancov obecného zastupiteľstva
10. Záver

K bodu 1 a 2
Na úvod pán starosta privítal prítomných poslancov a určil za zapisovateľku Bc. Luciu Behúlovú.
Za overovateľov zápisnice určil pána poslanca Ing. Jána Končála a pána poslanca Františka Poláka.
Do návrhovej komisie navrhol pána poslanca Milana Poláka a pána poslanca Michala Pivarčiho.
Hlasovanie za návrhovú komisiu za 8 (Miloš Danko, Ing. Ján Končál, Ivana Pavlovičová, Michal
Pivarči, Vladimír Plaštiak, František Polák, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský), proti 0, zdržal sa 0,
nehlasoval 0.
K bodu 3:
Pán starosta navrhol zaradiť bod vystúpenie prítomných občanov pred bod 4 a potom pokračovať v
programe. Ďalej dal hlasovať za schválenie programu Hlasovanie za 8 (Miloš Danko, Ing. Ján
Končál, Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči, Vladimír Plaštiak František Polák, Milan Polák, Ing.
Jozef Záhorský), proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0.
K bodu Vystúpenie prítomných občanov
p. Kuťka - na poslednom obecnom zastupiteľstve bolo schválené VZN o nakladní s odpadom. Na
čísle domu 172 bolo toto VZN porušované, nakoľko trvalý pobyt má na uvedenej adrese len 1
osoba. Posielal som starostovi MMS-ky, poslal som aj dňa 31.8.2016 o 8h 22 m., kde som nafotil 4
kontajnery. O 13.50 som nafotil ako boli vyvezené všetky kontajnery. Bol som sa sťažovať na
obecnom úrade a dostal som odpoveď, že obec preverila dodržiavanie VZN č. 1/2016, kde
konštatuje, že toto VZN je dodržiavané.

p. starosta - povedali ste, že ste mi poslali MMS, že na č. domu 172 je vyvážaný odpad, je odfotený
konkrétny dom? Na minulom OZ bolo schválené VZN, bola podpísaná zápisnica, poslali sme
upozornenie na Technické služby do Zlatých Moraviec. Pýtal som sa Vás, či chcete podať sťažnosť
ústne alebo písomne. Podali ste ústnu sťažnosť na základe ktorej bol p. Sendlai upozornený
telefonicky, že bola prijatá takáto sťažnosť - či je užívateľom 4 kontajnerov. Informoval ma, že si
chce nahlásiť na prechodný pobyt priateľku, ktorá chce mať samostatnú domácnosť a tým pádom
môže mať ďalšie 2 kukanádoby, zaplatila si tu poplatok, sú tam 2 samostatné domácnosti.
p. Kuťková - vo VZN je, že 1 osoba môže mať maximálne 2 kukanádoby.
p. starosta – uvediem príklad: máme tu rôzne rodiny, ktoré žijú starí rodičia a rodičia a považujeme
ich za dve samostatné domácnosti. Oni nie sú manželia, majú dve samostatné domácnosti. Vo VZN
bolo schválené, že 1 domácnosť môže mať 2 kukanádoby, p. Sendali mi nahlásil, že jeho priateľka
má samostatnú domácnosť, má tu zaplatený poplatok.
p. Kuťka - schválilo sa 1 kukanádoba na 2 osoby, 3 osoby dve kukanádoby, 5 osôb tri kukanádoby.
p. starosta ideš proti nám.
p. starosta - nejdem proti nikomu. Oni sú dve samostatné domácnosti, obaja majú zaplatený
poplatok. Vo VZN bolo schválené na domácnosť. Nakoľko sú dve samostatné domácnosti, môžu
mať 4 kukanádoby.
p. Plaštiak - bolo schválené na 1 domácnosť, oni sú 2 samostatné domácnosti, čiže môžu mať 4
kukanádoby.
Ing. Končál - p. starosta má pravdu, schvaľovalo sa 2 kukanádoby na domácnosť. Obci sa zdvihol
príjem, lebo prihlásil svoju družku, ktorá tu platí poplatok.
p. Kuťka - nový zákon určuje, že sa má separovať. Pán Sendlai dáva do kukanádob psie výkaly, od
sliepok, od zajacov, trávu – toto je separovanie odpadu?
p. starosta - ak majú technické služby nejakú námietku môžu kontaktovať uvedenú domácnosť.
p. Danko - my nemáme právo kontrolovať smetiaky, to môžu len smetiari.
K bodu 4
Hlavná kontrolórka obce p. Zuzana Chrenová informovala prítomných poslancov o plnení uznesení.
Poslanci obecného zastupiteľstva vzali na vedomie kontrolu plnenia uznesení.

K bodu 5
p. starosta – informoval prítomných poslancov o poškodení obecnej stránky, nedá sa na ňu dostať,
nie je to možné. Majiteľ firmy, ktorá nám stránku vytvárala nás oboznámil, že oprava bude stáť od
300-800 eur, podľa náročnosti. Odporučili nás na ich bývalého pracovníka, ktorý stránku robil a ten
nás informoval, že by to vedel opraviť za 200,- eur. Nakoľko v minulosti bolo povedané, že stránka
je "zastaralá" chcel som sa spýtať, či by bolo lepšie vytvoriť inú stránku alebo obnoviť existujúcu?

Záchrana dát by bola v hodnote 200 eur, ktoré budeme musieť zaplatiť, nakoľko na stránke je veľa
dát ako uznesenia, zápisnice, faktúry, ktoré by sa v prípade novej stránky preniesli tam. Chcel by
som sa poradiť s pánom poslancom Ing. Záhorským v tejto veci.
Ing. Záhorský – firmy, ktoré poznám robia veľké projekty. Ak to chceme riešiť v menšej réžii
skúsim sa popýtať.
p. Milan Polák - navrhujem obnovu dát za 200,- eur a následne dať vytvoriť novú stránku firme,
ktorá sa bude starať o to, aby fungovala a v zmluve ošetriť servis, aby to stále fungovalo.
Ing. Končál - musíme jednať ohľadne serverového priestoru a ako si ho vie tá firma zabezpečiť, aby
sa tam nikto nedostal.
p. Danko - treba dať novú stránku, nahrať nanovo dáta.
p. starosta - 200,- eur by stálo odblokovanie stránky a stiahnutie dát. Nám sa jedná hlavne o dáta,
nakoľko fyzicky to opäť nahrávať je pracnejšie.
Ing. Končál – dajme to spraviť za tých 200,- eur za stiahnutie dát a obnovenie stránky, ale jednajme
s tým pánom aj ohľadne zabezpečenia, či by to vedel zabezpečiť proti opätovnému útoku. Tie
peniaze sú len za stiahnutie dát?
p. starosta – stiahnutie dát a mala by byť aj obnovená stránka.
Ing. Končál – musíme zachrániť dáta, obnoviť stránku a zabezpečiť ju.
p. starosta – navrhol by som obnoviť stránku, zistiť koľko by stálo zabezpečenie. Pred začatím
opráv by som sa poradil s Ing. Jozefom Záhorským.
Ing. Záhorský – treba mať zálohované dáta. Stáva sa to aj u nás teraz na úrade, sú nové vírusy. My
stratíme najviac jednodňové údaje.
p. starosta – musíme mať stránku, navrhujem nakoľko nemáme k dispozícii dáta zo stránky, aby
sme ich dali stiahnuť.
Po rozprave dal p. starosta hlasovať za začatie príslušných krokov na obnovenie internetovej
stránky obce za 8 (Miloš Danko, Ing. Ján Končál, Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči, Vladimír
Plaštiak František Polák, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský), proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0.

K bodu 6
p. starosta - bol som informovaný od občanov ako aj od Vás poslancov ohľadne strechy cintorína v
časti Mlyňany. Stav je podobný ako pred obnovou v časti Tesáre. Opadáva tam omietka, bude to
tam treba vysprávkovať a namaľovať. Je otázne či vymeniť lepenku alebo urobiť plechovú strechu?
Ing. Končál - je to havarijný stav musíme to riešiť.
p. Plaštiak - odporúčal by som plech, lepenka výjde viac a nevydrží toľko.
Po rozprave dal p. starosta hlasovať za opravu strechy na cintoríne v časti Mlyňany za 8 (Miloš

Danko, Ing. Ján Končál, Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči, Vladimír Plaštiak František Polák,
Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský), proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0.

K bodu 7
p. starosta - informoval poslancov, že sa jedná o trvalejšiu drobnú stavbu, ktorá by mala byť na
základe žiadosti umiestnená na obecnom pozemku. V prípade schválenia bude treba zriadiť vecné
bremeno v prospech investora.
Poslanci sa spýtali, prečo neoslovil susedu? Ak bude šachta umiestnená na našom pozemku majiteľ
šachty si musí zodpovedať za prípadné škody spôsobené na uvedenej šachte, keď sa tam bude
vykonávať udržba priestoru.
Pán starosta ich informoval, že spoluvlastníčka pozemku nesúhlasila s osadením šachty na svojom
pozemku.
Po rozprave dal p. starosta hlasovať za osadenie vodovodnej šachty na pozemku vo vlastníctve obce
na p. registra “C” č. 290/1, k. ú. Tesáre nad Žitavou na ulici Štefana Moysesa v Tesárskych
Mlyňanoch pre stavebníka Ing. Petra Chmela za podmienky, že Obec Tesárske Mlyňany
nezodpovedá za prípadné škody spôsobené na uvedenej šachte, ku ktorým by mohlo dôjsť v
súvislosti s udržiavaním prostredia na p. registra “C” č. 290/1, k. ú. Tesáre nad Žitavou. Povrch
šachty musí byť vo výške terénu, pričom poklop musí zniesť záťaž v dôsledku prejazdu nákladným
vozidlom. Hlasovanie. Hlasovanie: za 6 (Miloš Danko, Ing. Ján Končál, Michal Pivarči, František
Polák, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský), proti 0, zdržal sa 2 (Ivana Pavlovičová, Vladimír
Plaštiak), nehlasoval 0.
K bodu 8
Umývačka riadu do KSSl.
p. starosta - dostal som požiadavku od pracovníčok, ktoré majú na starosti KSSL, či by sa nedala do
kuchynky zakúpiť umývačka riadu. Mala by využitie na spoločenských akciách.
Ing. Končál - kvalitná umývačka stojí najmenej 300-400 eur
p. starosta - tiež by som do budúcna chcel zriadiť skrinku, kde by sa dala zostava s 2 reproduktormi
do miestnosti, jeden vývod by bol na reproduktor, ktorý by mohol ísť von. Miesta je tam dosť, je
tam rohová kuchynská linka, kde sú prepážky cez ktoré by sa to dalo napojiť. Pozerali to viacerí
vodári, ktorý by to vedeli dopojiť. Elektrika je v rohu, kde by sa mohla dať umývačka riadu a nad
ňu by sa mohla umiestniť skrinka.
p. Danko - mohli by sme osloviť p. Majtána, či by nevedel sponzorsky dať umývačku.
p. starosta dal hlasovať za oslovenie p. Františka Majtána s prosbou o sponzorský dar a v prípade
finančných možností obce zakúpiť umývačku riadu, prípadne ozvučenie do KSSl. Hlasovanie za 8

(Miloš Danko, Ing. Ján Končál, Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči, Vladimír Plaštiak František
Polák, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský), proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0.

Informácia o komunikácii s Ing. Vodným
p. starosta – komunikovalo sa s Ing. Vodným, ktorý povedal, že múrik opraví v septembri.
Ing. Končál – takýto istý problém s múrikom je aj na Hlavnej ulici, oproti môjmu otcovi.
p. starosta – upozorníme ich na túto skutočnosť.

Informácia o výzvach
p. starosta informoval poslancov o pripravovaných výzvach a to - výzve na zberný dvor a výzve na
kanalizáciu. Informoval som sa o čo by sa dalo vrámci našej obce uchádzať.
p. starosta – pri kanalizácii by sa podľa mojich informácií malo dať čerpať na rekonštrukciu
jestvujúceho vedenia - sústava trubiek na čerpanie, je tam agresívne prostredie, už to dlho nevydrží.
Ďalej dúchadlá na ČOV, ktoré by si žiadali rekonštrukciu. Chcel by som sa Vás spýtať, či sa
angažovať do tejto rekonštrukcie, prípadne vytvoriť nejakú vetvu na ulici. Máme spracovaný úsek
približne 400 metrov na Sekaninách.
Ing. Záhorský – pri výzvach by sa platilo 5% spolúčasť
p. starosta – Zberné dvory – tam máme existujúci projekt, na našu obec sa mi zdá predimenzovaný.
Ing. Záhorský – ten zberný dvor mal byť na pozemku vedľa Tesárskeho družstva?
p. starosta – áno, v takomto prípade budeme musieť zamestnať aj ďalších ľudí. Som v predbežných
jednaniach s nájomcami pozemku vedľa úradu – kde sú skleníky. Samozrejme nechceme
predimenzovávať tieto zberné dvory, nakoľko 5 % spolúčasť nebude malá suma. Preto sa chcem
spýtať, či sa uberať tým, že pôjdeme do tohoto existujúceho projektu alebo menším projektom,
ktorý by sme si vedeli zriadiť tu vo dvore, kde by to bolo pod dohľadom. Vrámci menšieho projektu
– menšia váha, mini domček pre obsluhu, rozdelenie – prístrešok s priehradkami pre konkrétne
druhy odpadov. Vyšiel nový zákon o odpadoch na základe, ktorého by sme mali separovať, pre nás
by to mali robiť Nitrianske komunálne služby, ktorého by vykonávali separovanie nasledovne:
plasty by sa mali odoberať od domácností, sklo a papier – zberné nádoby by boli umiestnené po
dedine.
p. Milan Polák – koľko by vyšla naša spoluúčasť 5%?
p. starosta – bolo by to v závislosti od projektu, či by tam bola aj mechanizácia. Iné obce si dávali
traktor a vlečku.
Ing. Záhorský – ako by sa tam dalo dostať?
p. starosta – môj návrh do budúcna, bránka by sa presunula a uzavrelo by sa to do tvaru “L”.
Vytvorilo by sa aj viac parkovacích miest vrámci úradu.

p. Plaštiak – spracovaný projekt je nereálny pre túto obec. Pri úrade by to bolo pod dohľadom.
Ing. Končál – dôležité je, aby sa dodržala litera zákona pri tom menšom zbernom dvore v obci.
p. starosta – ak by sa nedodržala litera zákona, projekt by neschválili. Samozrejme pri eurofondoch
treba rátať so spoluúčasťou 5 %.
p. Danko – bude tam potom potrebné na zbernom dvore zamestnať niekoho, či už bude prispievať
nato štát, alebo nie.
Pán starosta dal hlasovať za to, aby sa Obec zapojila do výzvy umožňujúcej realizáciu zberného
dvora s 5% finančnou spoluúčasťou na tento projekt. Zberný dvor je potrebné vybudovať na p. č.
43/1, k. ú. Tesáre nad Žitavou a p. č. 43/2, k. ú. Tesáre nad Žitavou. Hlasovanie za 8 (Miloš Danko,
Ing. Ján Končál, Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči, Vladimír Plaštiak František Polák, Milan
Polák, Ing. Jozef Záhorský), proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0.
p. starosta – na kanalizácie sa dá získať dotácia z envirofondu. Navrhujete tam rekonštrukciu
existujúcich rozvodov, alebo rozšírenie na nejakej vetve?
Ing. Záhorský – na ulici D. Kovalovského majú teraz všetci žumpy?
p. Pivarči – tí čo tam stavajú, rátajú s tým, že tam bude kanalizácia.
p. starosta – je otázne do čoho teda ísť, nakoľko je možné že do 3 rokoch bude znova potrebné
opraviť ČOV a rozvody.
Ing. Záhorský – radšej sa pustime do tej rekonštrukcie
Pán starosta dal hlasovať za podanie projektu predovšetkým na rekonštrukciu jestvujúcej
kanalizácie, prípadne projektu rozšírenia kanalizácie podľa vypracovaného projektu Rodinné domy
– IBV Sekaniny – Tesárske Mlyňany – I. Etapa SO 03 Kanalizácia. Maximálna miera spoluúčasti
zo strany obce 5% z finančných nákladov. Hlasovanie za 8 (Miloš Danko, Ing. Ján Končál, Ivana
Pavlovičová, Michal Pivarči, Vladimír Plaštiak František Polák, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský),
proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0.

Informácia o kaderníctve
p. starosta - oslovila ma p. kaderníčka vo veci vymaľovania a prerábky osvetlenia v kaderníctve.
Pán starosta dal hlasovať za vykonanie maliarskych práce a prerábku osvetlenia v priestoroch
kaderníctva. Hlasovanie za 7 (Miloš Danko, Ing. Ján Končál, Ivana Pavlovičová, Vladimír Plaštiak
František Polák, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský), proti 1 (Michal Pivarči), zdržal sa 0, nehlasoval
0.
Informácia o LED svetle v obci
p. starosta - spoločne s p. poslancom Milanom Polákom sme preberali túto tému viackrát.
Informovali ma páni, ktorí nám robia osvetlenie v obci, že dávali v Kostoľanoch pod Tríbečom a
majú to v pláne aj vo Velčiciach LED osvetlenie, pričom sa nemusí meniť celé osvetlenie, dá sa

vymeniť len jadro, kde by sa dala LED-ková súčasť. Dobudúcna ak by ste s tým súhlasili, by sme
to mohli vymeniť v celej obci, dnes hovorím len informačne. Bolo by to aj s výmenou hlavných
skríň, výložníkov. Za rok by bola deklarovaná úspora na polovicu.
p. Polák – bolo by dobré to ísť pozrieť do Kostolian pod Tríbečom, svietidlo by malo byť na
každom stĺpe.
p. starosta – máme teraz nahlásené nejaké nefunkčné osvetlenia, ktoré by mali prísť opravovať v
piatok. Tak sa ma pýtali, či nepresunúť do tých čo sú vypálené pár takýchto žiariviek. A na skuškú
osadiť LED svetlá na nejaký úsek v obci, aby ste si to vedeli porovnať.
Ing. Končál – treba dať nejaký ucelený pás.
p. starosta – keď sa to nahodí na skúšku, napíšeme Vám SMS aby ste si to vedeli porovnať

Priestranstvo pred KSSl.
p. starosta - boli ukončené dlažobné práce pred KSSl., dostal som otázku od Ing. Končála, či sa
bude toto priestranstvo využívať ako parkovisko, nakoľko tam boli dlažobné práce. Myslel som si,
že toto priestranstvo by bolo dobré ponechať ako tzv. malé námestičko aj pri využívaní akcií ako
napr. Silvester, fašiangy a rôzne ďalšie.
Ing. Končál – pýtal som sa z dôvodu, že ak sa tam má parkovať, aby sa tam umiestnili nejaké pásy,
lebo taký istý problém je aj pri parkovaní pri kostole. Ak to teda chceme ponechať ako námestie,
budú sa tam dávať aj nejaké ľavičky?
p. starosta – to som sa Vás chcel spýtať, či tam ponechať tieto staré, alebo tam zakúpiť nejaké nové
lavičky, jednoduchú výsadbu. A taktiež by som tam navrhol natočiť zo stĺpu osvetlenie na tento
priestor, aby to bolo osvetlené.
p. Danko – výsadbu od záhrad tam dať a nové lavičky.
p. starosta – ďalším návrhom by bola tá konzola, čo je na máj. Mohla by sa spraviť nejaká
kvalitnejšia a umiestniť do Mlynian.
Po rozprave sa poslanci zhodli na tom, že sa pred priestranstvo umiestni tabuľa s nápisom:
Parkovanie povolené len pre zmluvných používateľov KSSl a zakúpia sa nové lavičky, spraví sa
tam jednoduchá výsadba.

Most pri bytovke
p. starosta - informoval ma p. poslanec Plaštiak ohľadne zlého stavu vjazdu - mostíka pred ich
bytovkou na Tesárskej “domovine”. Práca by bola vykonaná bez nároku na financie.
p. Plaštiak - bude potrebné cca 9m3 betónu, všetko tam klesá, bude potrebné tam dať sieťovinu. Za
mesiac to kleslo 3,5 cm. Prácu by sme vykonali my zadarmo.
p. starosta dal hlasovať za zakúpenie materiálu na rekonštrukciu mostu do bytoviek v časti Tesáre

pri bytových domoch súp. č. 444 a 445. Hlasovanie za 8 (Miloš Danko, Ing. Ján Končál, Ivana
Pavlovičová, Michal Pivarči, Vladimír Plaštiak, František Polák, Milan Polák, Ing. Jozef
Záhorský), proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0.

Obnova sedačiek u MUDr. Jakuboviča
p. Milan Polák - prosili ma u MUDr. Jakuboviča, či by bolo možné zo strany obecného
zastupiteľstva prispieť na obnovu stoličiek v čakárni. Navhrujem sumu 400,- eur a ostatné nech si
doplatí MUDr. Jakubovič
Po rozprave sa poslanci dohodli na príspevok v hodnote 200,- eur od obce. Pán starosta dal hlasovať
za príspevok 200,- eur na obnovu stoličiek u Mudr. Jakuboviča. Hlasovanie za 6 (Miloš Danko,
Ivana Pavlovičová, Vladimír Plaštiak František Polák, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský), proti 2
(Ing. Ján Končál, Michal Pivarči zdržal sa 0, nehlasoval 0.

Informácia o údržbe ciest
p. Danko – z hlavnej cesty na našu ulicu máme výmoľ.
p. starosta – navhoval by som každý druhý rok vyčleniť čiastku na opravu ciest. Ohľadne hlavnej
cesty sme písali list cestárom, že nedochádzalo k údržbe na hlavnej ulici. Písali sme sťažnosť na
vedenie údržby. Dnes robili hlavnú cestu. Čo sa týka výtlkov tie sa budú musieť postupne
opravovať.

Rozhlasová relácia – osveta
p. Pivarči – poprosil by som vyhlásiť rozhlasovú reláciu ohľadne toho ako nakladať s biologickým
odpadom.
p. starosta – rozhlasová relácia bude vyhlásená, poprosím sl. Bc. Behúlovú o jej vyhlásenie.

Informácia o novom zákone
Ing. Záhorský – vyšiel nový zákon na základe ktorého budeme musieť prijať VZN, jedná sa o to, že
keď teraz obec vydá rozhodnutie na stavebné povolenie, bude sa vyberať poplatok za rozvoj obce.
Cena je v rozmedzí medzi 10 – 45 eur/m2. Platí sa to v tom prípade, ak má dom nad 150 m2. Bude
potrebné pripraviť toto VZN.

Zastávky na “betónku”
p. Pavlovičová – chcela by som sa informovať, či by sa mohli osadiť zastávky na betónku?
p. starosta – keď sme pozerali priestor bude potrebné vybrať zo svahu a spraviť tam múrik, ktorý by

vymedzil miesto na zastávku. Navrhujete vybrať zo svahu a z nejakých DT-čiek urobiť ten múrik?
Ing. Záhorský - musíme sa spýtať na regionálnej správe a údržbe ciest a nakoľko sa jedná o
ochranu našich obyvateľov, či by aj niečo neprispeli? Samozrejme musia povoliť zásah do tohto,
treba pripraviť v tejto veci dotaz.
p. starosta – napíšeme im list.

K bodu 10
Pán starosta poďakoval prítomným poslancom a ukončil zasadnutie.

Uznesenie č. 137/2016
z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 14.9.2016
Určenie zapisovateľky
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 12. zasadnutí OZ konanom dňa 14.9.2016
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 12. zasadnutí OZ konanom dňa
14.9.2016
Hlasovanie:
za: 8 (Miloš Danko, Ing. Ján Končál, Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči, Vladimír Plaštiak,
František Polák, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský)
Proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
Uznesenie č. 138/2016
z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 14.9.2016
Určenie overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 12. zasadnutí OZ konanom dňa 14.9.2016
prerokovalo
určenie overovateľov zápisnice a
berie na vedomie
overovateľov zápisnice: p. poslanca Ing. Jána Končála a p. poslanca Františka Poláka
z 12. zasadnutia OZ konaného dňa 14.9.2016
Hlasovanie:
za: 8 (Miloš Danko, Ing. Ján Končál, Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči, Vladimír Plaštiak,
František Polák, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský)
Proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0

Uznesenie č. 139/2016
z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 14.9.2016
Voľba návrhovej komisie
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 12. zasadnutí OZ konanom dňa 14.9.2016
prerokovalo
voľbu návrhovej komisie a
volí
členov návrhovej komisie: p. poslanca Milana Poláka a p. poslanca Michala Pivarčiho

Hlasovanie:
za: 8 (Miloš Danko, Ing. Ján Končál, Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči, Vladimír Plaštiak,
František Polák, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský)
Proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
Uznesenie č. 140/2016
z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 14.9.2016
Schválenie programu rokovania
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 12. zasadnutí OZ konanom dňa 14.9.2016
prerokovalo
návrh programu 12. zasadnutia OZ konaného dňa 14.9.2016
schvaľuje
program 12. zasadnutia OZ konaného dňa 14.9.2016.

Hlasovanie:
za: 8 (Miloš Danko, Ing. Ján Končál, Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči, Vladimír Plaštiak,
František Polák, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský)
Proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
Uznesenie č. 141/2016
z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 14.9.2016
Internetová stránka obce
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 12. zasadnutí OZ konanom dňa 14.9.2016
prerokovalo
poškodenie internetovej stránky obce
schvaľuje
začatie príslušných krokov na obnovenie internetovej stránky obce
Hlasovanie:
za: 8 (Miloš Danko, Ing. Ján Končál, Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči, Vladimír Plaštiak,
František Polák, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský)

Proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
Uznesenie č. 142/2016
z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 14.9.2016
Poškodená strecha domu smútku, časť Mlyňany
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 12. zasadnutí OZ konanom dňa 14.9.2016
prerokovalo
poškodenie strechy domu smútku, časť Mlyňany
schvaľuje
opravu strechy domu smútku v časti Mlyňany

Hlasovanie:
za: 8 (Miloš Danko, Ing. Ján Končál, Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči, Vladimír Plaštiak,
František Polák, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský)
Proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
Uznesenie č. 143/2016
z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 14.9.2016
Žiadosť Ing. Petra Chmelu o osadenie vodovodnej šachty na pozemku vo vlastníctve obce
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 12. zasadnutí OZ konanom dňa 14.9.2016
prerokovalo
osadenie vodovodnej šachty na pozemku vo vlastníctve obce, p. registra č. „C“ 290/1, k. ú. Tesáre
nad Žitavou
schvaľuje
osadenie vodovodnej šachty na pozemku vo vlastníctve obce na p. registra „C“ č. 290/1, k. ú.
Tesáre nad Žitavou na ulici Štefana Moysesa v Tesárskych Mlyňanoch pre stavebníka Ing. Petra
Chmela za podmienky, že Obec Tesárske Mlyňany nezodpovedá za prípadné škody spôsobené na
uvedenej šachte, ku ktorým by mohlo dôjsť v súvislosti s udržiavaním prostredia na p. registra „C“
č. 290/1, k. ú. Tesáre nad Žitavou. Povrch šachty musí byť vo výške terénu, pričom poklop musí
zniesť záťaž v dôsledku prejazdu nákladným vozidlom.

Hlasovanie:
za: 6 (Miloš Danko, Ing. Ján Končál, Michal Pivarči, František Polák, Milan Polák, Ing. Jozef
Záhorský)
Proti: 0
zdržal sa: 2 (Ivana Pavlovičová, Vladimír Plaštiak)
nehlasoval: 0

Uznesenie č. 144/2016
z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 14.9.2016
Zakúpenie umývačky riadu, prípadne ozvučenia do KSSl.
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 12. zasadnutí OZ konanom dňa 14.9.2016
prerokovalo
návrh zakúpiť umývačku riadu, prípadne ozvučenia do KSSl.
schvaľuje
osloviť p. Františka Majtána s prosbou o sponzorský dar a v prípade finančných možností obce
zakúpiť umývačku riadu, prípadne ozvučenie do KSSl.

Hlasovanie:
za: 8 (Miloš Danko, Ing. Ján Končál, Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči, Vladimír Plaštiak,
František Polák, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský)
Proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0

Uznesenie č. 145/2016
z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 14.9.2016
Výzva na zberný dvor
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 12. zasadnutí OZ konanom dňa 14.9.2016
prerokovalo
návrh, aby sa Obec Tesárske Mlyňany zapojila do výzvy realizácie zberného dvora
schvaľuje
aby sa Obec Tesárske Mlyňany zapojila do výzvy umožňujúcej realizáciu zberného dvora s 5%
finančnou spoluúčasťou na tento projekt. Zberný dvor je potrebné vybudovať na p. č. 43/1, k. ú.
Tesáre nad Žitavou a p. č. 43/2, k. ú. Tesáre nad Žitavou
Hlasovanie:
za: 8 (Miloš Danko, Ing. Ján Končál, Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči, Vladimír Plaštiak,
František Polák, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský)
Proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
Uznesenie č. 146/2016
z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 14.9.2016
Výzva na rekonštrukciu kanalizácie
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 12. zasadnutí OZ konanom dňa 14.9.2016
prerokovalo
návrh, aby sa Obec Tesárske Mlyňany zapojila do výzvy predovšetkým na rekonštrukciu
jestvujúcej kanalizácie, prípadne projektu rozšírenia kanalizácie podľa vypracovaného projektu –
Rodinné domy – IBV Sekaniny – Tesárske Mlyňany – I. etapa SO 03 Kanalizácia

schvaľuje
podanie projektu predovšetkým na rekonštrukciu jestvujúcej kanalizácie, prípadne projektu
rozšírenia kanalizácie podľa vypracovaného projektu Rodinné domy – IBV Sekaniny – Tesárske
Mlyňany – I. etapa SO 03 Kanalizácia. Maximálna miera spoluúčasti zo strany obce 5%
z finančných nákladov
Hlasovanie:
za: 8 (Miloš Danko, Ing. Ján Končál, Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči, Vladimír Plaštiak,
František Polák, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský)
Proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
Uznesenie č. 147/2016
z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 14.9.2016
Rekonštrukcia priestorov kaderníctva
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 12. zasadnutí OZ konanom dňa 14.9.2016
prerokovalo
rekonštrukciu priestorov kaderníctva
schvaľuje
vykonanie maliarskych prác a prerábku osvetlenia v priestoroch kaderníctva

Hlasovanie:
za: 7 (Miloš Danko, Ing. Ján Končál, Ivana Pavlovičová, Vladimír Plaštiak, František Polák, Milan
Polák, Ing. Jozef Záhorský)
Proti: 1 (Michal Pivarči)
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
Uznesenie č. 148/2016
z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 14.9.2016
Rekonštrukcia vjadzu do bytoviek v časti Tesáre
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 12. zasadnutí OZ konanom dňa 14.9.2016
prerokovalo
rekonštrukciu vjazdu do bytoviek v časti Tesáre
schvaľuje
zakúpenie materiálu na rekonštrukciu vjazdu do bytoviek v časti Tesáre pri bytových domoch súp.
č. 444 a 445
Hlasovanie:
za: 8 (Miloš Danko, Ing. Ján Končál, Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči, Vladimír Plaštiak,
František Polák, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský)
Proti: 0
zdržal sa: 0

nehlasoval: 0

Uznesenie č. 149/2016
z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 14.9.2016
Žiadosť MUDr. Jána Jakuboviča
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 12. zasadnutí OZ konanom dňa 14.9.2016
prerokovalo
žiadosť MUDr. Jakuboviča o príspevok na obnovu stoličiek v čakárni
schvaľuje,
príspevok v hodnote 200,- eur na obnovu stoličiek čakárne u MUDr. Jakuboviča

Hlasovanie:
za: 6 (Miloš Danko, Ivana Pavlovičová, Vladimír Plaštiak, František Polák, Milan Polák, Ing. Jozef
Záhorský)
Proti: 2 ( Ing. Ján Končál, Michal Pivarči)
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0

Zapísala Bc. Lucia Behúlová …............................................................ 14.9.2016

Overovatelia zápisnice Ing. Ján Končál …................................... dňa ….............
František Polák …....................................dňa ….............

Ing. Štefan Valkovič
starosta obce

