Zápisnica zo 7. Zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 18.6.2015

Prítomní: podľa priloženej prezentačnej listiny
Program: 1. Privítanie
2. Procedurálne záležitosti
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2014-2020
6. Žiadosť Magdalény Chrenovej a Marcela Císara
7. Žiadosť Mgr. Michala Blahu
8. Žiadosť Mateja Buxara
9. Žiadosť Rudolfa Pňačeka
10. Žiadosť o poskytnutie dotácií
11. Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov
12. Rôzne
13. Interpelácie poslancov obecného zastupiteľstva
14. 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 Michala Pivarčiho a pána poslanca
Ing. Jána Končála. Do návrhovej komisie navrhol pána poslanca Lukáša Ivaničku a pána
poslanca Milana Poláka. Hlasovanie za návrhovú komisiu za 8 (Miloš Danko, Lukáš Ivanička,
Ing. Ján Končál, Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči, František Polák, Milan Polák, Ing. Jozef
Záhorský), proti 0, zdrţal sa 0, nehlasoval 0.
K bodu 3:
Ing. Končál – chcel by som doplniť bod informáciu zo zasadnutia komisie ochrany verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
p. starosta – bod sa zaradí pred rôzne. Ďalej dal hlasovať za schválenie programu
s doplneným bodom poslanca Končála. Hlasovanie za 8 (Miloš Danko, Lukáš Ivanička, Ing.

Ján Končál, Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči, František Polák, Milan Polák, Ing. Jozef
Záhorský), proti 0, zdrţal sa 0, nehlasoval 0.
K bodu 5:
p. starosta – program hospodárskeho a sociálneho rozvoja bol zverejnený na internetovej
stránke obce.
Ing. Končál – boli vznesené aj nejaké pripomienky?
p. starosta – nie, nikto PHSR nepripomienkoval. Dávam do povedomia, ţe sa v tomto
dokumente môţu priebeţne vykonávať zmeny počas celého obdobia platnosti. PHSR je jeden
zo základných dokumentov na základe ktorých môţeme následne ţiadať o dotácie. Je tam
spomenuté aj verejné osvetlenie, bez tohto dokumentu by sme nemohli podať projekt. Ďalej
dal hlasovať za schválenie dokumentu. Hlasovanie za 7 (Miloš Danko, Lukáš Ivanička, Ing.
Ján Končál, Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči, František Polák, Milan Polák), proti: 0, zdrţal
sa 1 (Ing. Jozef Záhorský), nehlasoval 0.
K bodu 6
p. starosta – jedná sa o dorovnanie pozemku na Orechovej ulici, jedna strana pred domom
„predzáhradka“ je vo vlastníctve, časť pozemku z pravej strany je vo vlastníctve obce.
Ţiadatelia si dali vyhotoviť geometrický plán.
Prišiel pán poslanec Vladimír Plaštiak.
p. starosta – na zápis geometrického plánu potrebujú mať odkúpený daný pozemok. Toto
priestranstvo úrad nevykáša, majitelia sa o to starajú sami. Jedná sa o parcelu 2839/3
o výmere 19 m2. Pri predaji by sme museli uznať dôvody ako prípad osobitného zreteľa.
p. Milan Polák – navrhujem dať cenu, akú sme dávali naposledy r. Behúlovej
p. starosta – suma bola 5 eur/m2
Ing. Končál – netreba v takomto prípade ísť verejnou súťaţou?
p. starosta – verejnú súťaţ treba pouţiť v tom prípade, ak zastupiteľstvo neuzná dôvody
hodné osobitného zreteľa
p. Milan Polák – pán Chren mi hovoril, ţe tam idú stavať. Navrhujem im odpredaj celú túto
časť, t.j. 19 m2 za cenu 5 eur/m2.
p. starosta – bol som si pozrieť túto situáciu, aj v prípade predaja by tam ostal zelený pás od
chodníka pre potreby obce. Zostala by tam stále línia ulice.
Ing. Končál – hlavným dôvodom je to, ţe chcete udrţať túto líniu?
p. Císar – áno, aby som si to mohol zarovnať plotom do roviny.
p. starosta – dal hlasovať, či obecné zastupiteľstvo uzná odpredaj tejto parcely podľa
predloţených materiálov ako prípad hodný osobitného zreteľa.
Hlasovanie za 8 (Miloš Danko, Lukáš Ivanička, Vladimír Plaštiak, Ivana Pavlovičová, Michal
Pivarči, František Polák, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský), proti: 0, zdrţal sa 1 (Ing. Ján
Končál), nehlasoval 0.
p. starosta – prejdime k samotnému odpredaju novytvoreného pozemku registra „C“ p. č.
2839/3 o výmere 19 m2 p. Magdaléne Chrenovej a p. Marcelovi Císarovi za navrhovanú
sumu 5 eur/m2. Hlasovanie za 8 (Miloš Danko, Lukáš Ivanička, Vladimír Plaštiak, Ivana

Pavlovičová, Michal Pivarči, František Polák, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský), proti: 0,
zdrţal sa 1 (Ing. Ján Končál), nehlasoval 0. Pán starosta ďalej skonštatoval, ţe pozemok bude
odpredaný s tým, ţe náklady znášajú kupujúci.

K bodu 7
p. starosta – jedná sa o pozemok pri bocianom hniezde v Mlyňanoch situáciu poznáte nakoľko
materiály boli zaslané a daná záleţitosť uţ bola prejednávaná aj na predošlom zastupiteľstve.
Mgr. Blaho si dal vytvoriť nový GP, čím vznikne nová parcela 1158/2 o výmere 41 m2. Ďalej
dal hlasovať za to, či obecné zastupiteľstvo uzná dôvody odpredaja ako prípad osobitného
zreteľa. Hlasovanie za 8 (Miloš Danko, Lukáš Ivanička, Vladimír Plaštiak, Ivana
Pavlovičová, Michal Pivarči, František Polák, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský), proti: 0,
zdrţal sa 1 (Ing. Ján Končál), nehlasoval 0.
p. starosta – akú sumu navrhujete?
p. Danko – sumu sme stanovili minule.
Bc. Behúlová – skontrolujem sumu v zápisnici z daného zastupiteľstva. Predbeţná suma bola
stanovená na 5 eur/ 1m2.
p. starosta – dal hlasovať za odpredaj daného pozemku za sumu 5 eur/ 1 m2 s tým, ţe trovy
znáša kupujúci. Hlasovanie za 8 (Miloš Danko, Lukáš Ivanička, Vladimír Plaštiak, Ivana
Pavlovičová, Michal Pivarči, František Polák, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský), proti: 0,
zdrţal sa 1 (Ing. Ján Končál), nehlasoval 0.
K bodu 8
p. starosta – p. Buxar priniesol situáciu o aký úsek sa jedná. Dnes by sme o pozemku
nehlasovali, nakoľko nemáme dodaný GP. Potrebujem vedieť čo povedať p. Buxarovi, či si
má dať vypracovať GP, aby nemal zbytočné náklady, ak sa OZ rozhodne, ţe pozemok
nepredá.
p. Danko – má záujem o pozemok aţ pri cestu?
Ing. Záhorský – plot je pri ceste, je to cca 10 m pozemok
p. starosta – p. Buxar povedal, ţe je ochotný odkúpiť aj menší úsek.
Ing. Záhorský – je potrebné si určiť, či bude stavať pred stromami alebo za stromami
p. starosta – p. Buxar nás informoval, ţe ak by bola poţiadavka, môţe si to oplotiť aj za
stromami, čím by stromy zostali na obecnom.
Ing. Končál – teraz tam vlastne nemá vchod na svoj pozemok.
p. Milan Polák – aká je to výmera?
p. starosta – 2,5 ára
p. Milan Polák – tu navrhujem cenu, za ktorú sme predali pozemok p. Lipnickému.
p. starosta – po preverení v zápisnici a uznesení informujem, ţe suma bola 15 eur / 1m2
Ing. Končál – v tomto prípade nemôţeme ísť postupom osobitného zreteľa.
p. starosta – koľko je vlastníkom?
Bc. Behúlová – vlastníctvo nadobudol tento rok.
Ing. Končál – podľa mňa aj pozemky, ktoré sme schválili predtým. Koľko sú majitelia na

Orechovej? Aby sme nešli mimo zákon. V akom prípade je osobitný zreteľ?
p. starosta – vtedy keď uzná obecné zastupiteľstvo, ţe ţiadateľ napr. obhospodáraval alebo sa
staral o pozemok, čistil a pod. podľa podmienok zákona
Ing. Končál - aj v predchádzajúcich prípadoch je to také na váţkach, pri bocianom hniezde je
to nový majiteľ. Ja len nato upozorňujem, neviem či môţeme v prípade p. Buxara ísť cez
osobitný zreteľ. Neviem, či môţeme predať pozemok bez súťaţe niekomu kto nemá ţiadny
vzťah. Ja len chcem, aby sme postupovali v zmysle zákona.
p. starosta – obecný majetok sme povinný predávať formou súťaţe. OZ je rozhodujúcim
orgánom, ktorý určí, či sa jedná o prípad hodný osobitného zreteľa. Ţiadateľ by mal
preukázať, ţe sa stará o tento pozemok a iné dôvody.
Ing. Končál – obecné zastupiteľstvo predbeţne uvaţovalo o cene 15 eur/ 1 m2, ale pred
odpredajom musíme preveriť odpredaj cez verejnú súťaţ. Ak by povedal, ţe suma je
prijateľná, potom by sme mohli postupovať ďalej.
p. starosta – navrhujem oboznámiť p. Buxara o situácii aţ po preverení verejnej súťaţe. Na
e-amil Vám zašleme výťah z tohto zákona a ak by to bolo reálne, a nemali by ste námietky
voči odpredaju, tak by som ho informoval o tejto veci. Bod bol prejednaný a presunutý na
ďalšie zastupiteľstvo.

K bodu 9
p. starosta – jedná sa o pozemok vedľa p. Rakovského, je to prvý pozemok od dolinky.
V katastri je vedený ako extravilán, nemáme územný plán, je na obecnom zastupiteľstve, či
schváli, ţe sa jedná o pozemok vhodný na investičnú bytovú výstavbu. Je tam samozrejme
problém s kanalizáciou, ktorá mu tam pravdepodobne nevydá.
p. Milan Polák – kanalizácia mu tam určite nevydá, je tam spodná voda.
Ing. Končál – nie je to extravilán?
p. starosta – áno, ale obecné zastupiteľstvo môţe rozhodnúť o tom, či to uzná ako pozemok
vhodný na investičnú bytovú výstavbu. Ďalej dal hlasovať za to, aby parcela 298/6, k. ú.
Tesáre nad Ţitavou bola uznaná zastupiteľstvom ako parcela vhodná na investičné bývanie za
podmienky pripojenia sa na inţinierske siete z vlastných zdrojov stavebníka s prihliadnutím
na súčasný stav vybudovaných inţinierskych sietí. Hlasovanie za 8 (Miloš Danko, Lukáš
Ivanička, Ing. Ján Končál, Vladimír Plaštiak, Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči, Milan Polák,
Ing. Jozef Záhorský), proti: 1 (František Polák), zdrţal sa: 0, nehlasoval 0.
K bodu 10
p. starosta – právnik ma informoval, ţe ak máme činnosť, ktorá zahŕňa dotácie, ktoré nám
chodia formou podielových daní a vieme si ju vykázať na chod vlastnej činnosti nie sme
povinný všade poskytovať dotáciu. Prvá ţiadosť je od CVČ Zlaté Moravce, ktorá neuviedla
sumu. Druhá od Mesta Nitry, ktorý ţiadajú sumu 62,83 eur.
Pán starosta dal hlasovať za sumu 62,83 eur, ktorú uviedlo CVČ Nitra vo svojej ţiadosti.
Hlasovanie za 7 (Miloš Danko, Lukáš Ivanička, Ing. Ján Končál, Vladimír Plaštiak, ,
František Polák, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský), proti: (Michal Pivarči), zdrţal sa 1 (Ivana
Pavlovičová), nehlasoval 0.

p. starosta - ţiadosť CVČ Zlaté Moravce
p. Danko – navrhujem 30,- eur
p. starosta – dal hlasovať za navrhovanú sumu 30,- eur na činnosť CVČ Zlaté Moravce.
Hlasovanie za 7 (Miloš Danko, Lukáš Ivanička, Ing. Ján Končál, Vladimír Plaštiak, ,
František Polák, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský), proti: 1 (Michal Pivarči), zdrţal sa 1
(Ivana Pavlovičová), nehlasoval 0.

K bodu 11
p. starosta – jedná sa o kapelu INSIDE, robili akciu v kultúrnom dome, ţiadali ma o to, aby
som dal ešte raz prejednať ich ţiadosť. Ţiadali 300,- eur.
Ing. Záhorský – mali by spraviť aspoň jednu akciu pre obec
p. starosta – v minulosti uţ pre nás hrali zadarmo. Sme dohodnutí, ţe v prípade potreby budú
hrať pre obec bezplatne.
Po rozprave poslanci navrhli sumu 200,- eur
p. starosta – dal hlasovať za poslanecký návrh 200, - eur. Hlasovanie za 9 (Miloš Danko,
Lukáš Ivanička, Ing. Ján Končál, Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči, Vladimír Plaštiak, ,
František Polák, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský), proti: 0, zdrţal sa 0, nehlasoval 0.
K bodu: Informácia zo zasadnutia komisie ochrany verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov
Ing. Končál – rokovanie malo dva body:
1. bod: majetkové pomery – kde bolo konštatované, ţe starosta dodal podklady a komisia ich
zobrala na vedomie. Ak by mal niekto z poslancov záujem pozrieť si ich, nechali sme ich
uloţené na obecnom úrade. Materiály mali byť podané komisii a nie na obecný úrad.
Odporúčam obecnému zastupiteľstvu, aby to zobralo na vedomie. Je to zákonná povinnosť,
do 31.3. si to musí podať kaţdý funkcionár a komisia by to malo preveriť.
2. Bod – pracovné cesty starostu obce a zamestnancov. Starosta informoval, ţe náklady na
cestovné starostu obce za obdobie 1-5/2015 sú cca 154 eur /mesiac. Cestovné príkazy, ktoré si
starosta pripravuje podpisuje jeho zástupca, čo mi nepríde korektné, nakoľko si zástupcu určil
sám starosta. Preto sme sa v komisii dohodli, ţe raz mesačne na tieto veci dohliadne hlavná
kontrolórka obce a dá si to do plánu kontrolnej činnosti.
p. starosta – doplnil by som, ţe v mesiaci apríl bolo školenie pri Liptovskom Mikuláši (cca
500 km) tam vyskočilo cestovné v príslušnom mesiaci na 250,- eur. Inokedy sú niţšie sumy.
Veľakrát sú tu cesty do Nitry, kde zanášam spisy napr. na prokuratúru. Ak sa Vám to zdá veľa
dávam do pozornosti moţnosť zakúpenia staršieho sluţobného auta napr. fábie. Pán starosta
predniesol návrh uznesenia: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie informáciu predsedu
komisie ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov s doplnením
poţiadavky podpisovania cestovných dokladov hlavnou kontrolórkou obce Tesárske Mlyňany
a dal hlasovať za návrh. Hlasovanie za 8 (Miloš Danko, Lukáš Ivanička, Ing. Ján Končál,
Ivana Pavlovičová, Vladimír Plaštiak, , Michal Pivarči, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský),
proti: 1 (František Polák), zdrţal sa 0, nehlasoval 0.

K bodu 12
Hasičská zbrojnica:
p. starosta – právnik ma informoval, ţe manţelia Solčiansky sa dostavili minulý týţdeň na
osobné stretnutie, ktoré povaţoval za pozitívne, avšak dali si termín, ţe do konca týţdňa sa
definitívne vyjadria.
Pozemok na ihrisku Mlyňany
p. starosta – oslovil som viac znalcov. Ako prvého som oslovil znalca z odboru posudzovania
stavieb a nehnuteľností. Ale ten povedal, ţe nakoľko je to na listine vlastníctva uvedené ako
2, teda extravilán, tak mi oznámil, ţe to musí hodnotiť odborník na poľnohospodársku pôdu.
Zohnali sme kontakt na Ing. Stehlíka z tohto odboru. Odpísal nám, ţe je to vedené ako 2, ale
je to parcela registra „E“, čo nie je v súčasnosti pre neho podklad, a v „C“ je to
charakterizované ako ostatné plochy. Tak ma odporučil na ďalšieho znalca, oslovili sme Ing.
Tóthovú zo Šurian, ktorú sme našli na internete, tá povedala, ţe sa zajtra zastaví a urobí
znalecký posudok. Informáciu Vám zašleme do e-mailu.
Plán kontrolnej činnosti
p. starosta – bol Vám predloţený plán kontrolnej činnosti.
p. Chrenová – zamerala by som sa na posledný bod a to, kontrola vykonávaná na základe
vznesených poţiadaviek obecného zastupiteľstva. Úlohy vyplývajú zo zákona, avšak
v prípade, ak máte nejaké poţiadavky dajte mi vedieť, čo mám kontrolovať, aby to bolo vo
všeobecnej spokojnosti. Tieţ pribudol bod kontrola cestovných dokladov starostu.
p. starosta – dal hlasovať za plán kontrolnej činnosti. Hlasovanie za 9 (Miloš Danko, Lukáš
Ivanička, Ing. Ján Končál, Ivana Pavlovičová, Vladimír Plaštiak, , Michal Pivarči, František
Polák, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský), proti: 0, zdrţal sa 0, nehlasoval 0.
Záverečný účet obce za rok 2014
p. Uhrinová – bol Vám zaslaný záverečný účet obce za rok 2014
Ing. Záhorský – budeme zverejňovať zoznam neplatičov?
p. Pavlovičová – čo sa robili exekučné konania, všetko sa vymohlo?
p. starosta – áno všetko.
p. Danko – bytovkári platia?
p. starosta – keď sme pri bytovke. Informujem Vás ohľadne toho, ţe sa menila zmluva p.
Romana Majláta na manţelku p. Zuzanu Majlatovú. Ďalej odchádza p. Jozef Pavlík, išli sme
podľa poradovníka, ktorý naposledy zostavila komisia. V poradí bola p. Jana Gašparíková,
ktorá ma informovala, ţe o byt nemá záujem, nakoľko je pre ňu malý. Ďalším v poradí sú
Hasproví, ktorých budeme kontaktovať.
p. starosta – môţeme vyhlásiť rozhlasovú reláciu, kde informujeme občanov, aby si dlţníci
vysporiadali vzťahy nakoľko obec je povinná podľa zákona pristúpiť k exekučnému konaniu?
p. Danko – akým systémom sa platí voda v bytovke?
p. Uhrinová – voda sa platí raz za 3 mesiace, nájomníci platia.
Ing. Záhorský – v záverečnom účte sú nedoplatky za daň z nehnuteľností 7000,- eur,
komunálny odpad 8000,- eur. Ďalej za prenájom bytových budov, to nikto neplatí?

p. Uhrinová – to sa jedná o bytovku.
p. starosta – bytovka je momentálne cca 2100,- eur bola cca 3500,- eur
p. Milan Polák – navrhujem opakovane vyhlasovať rozhlasovú reláciu
Ing. Končál – treba upozorniť obyvateľov, ţe v prípade ak si nezaplatia im nebudú
poskytované sluţby nakoľko si neplatia
p. starosta – neplatiči sú upozorňovaní stále. Navrhujem na ďalšom zastupiteľstve preveriť
stav pohľadávok a určiť si troch neplatičov s najväčšou sumou a začať exekučné konanie.
p. Pivarči – mali by si dať splátkový kalendár a platiť podľa neho
Ing. Končál – treba určiť nejakú dlţnú sumu s tým, ţe ho upozorníme, ţe to pôjde cez
exekučné konanie.
p. starosta – stanovte limit a automaticky ak bude občan dlţiť nad túto sumu bude odovzdaný
spis exekútorovi.
p. Milan Polák – navrhujem sumu 200,- eur
Ing. Končál – aká je štruktúra tých dlţníkov, v akých sumách sa to pohybuje?
p. Uhrinová – podľa informácií od Ing. Forgáčovej je tam viac dlţníkov po menších sumách
p. starosta – postupne sa tieto menšie sumy navyšujú a môţu byť v sumáre aj nad 200,- eur
Ing. Záhorský – to by bola suma za nehnuteľnosti samostatne alebo sumár daň
z nehnuteľností a poplatkov
p. starosta – sumár dani z nehnuteľností a miestnych poplatkov
p. Uhrinová – bude tam vývoz odpadu, kanalizácia, daň z nehnuteľností
p. starosta – pripravíme rozhlasovú reláciu, kde informujeme občanov o stanovenej sume,
s tým, ţe obec uţ nebude prijímať návrhy na splátkový kalendár a dal hlasovať za postúpenie
nedoplatkov voči obci s dlţnou sumou nad 200,- eur exekučnému úradu. Hlasovanie za 8
(Miloš Danko, Lukáš Ivanička, Ing. Ján Končál, Ivana Pavlovičová, Vladimír Plaštiak, ,
František Polák, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský), proti: 1 (Michal Pivarči), zdrţal sa 0,
nehlasoval 0.
Hlasovanie za záverečný účet obce 2014, Hlasovanie za 9 (Miloš Danko, Lukáš Ivanička,
Ing. Ján Končál, Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči, Vladimír Plaštiak, , František Polák,
Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský), proti: 0, zdrţal sa 0, nehlasoval 0.
Informácia o využití energie v kultúrnom dome
p. starosta – na minulom zastupiteľstve bola vznesená poţiadavka ohľadne energií
v kultúrnom dome. Celkové náklady, ktoré nám prefakturoval Agrospol sú 1063,- eur na rok
p. Uhrinová – v tejto sume je elektrika, plyn
p. starosta – samozrejme treba brať do úvahy aj to, ţe obec tieţ vyuţíva kultúrny dom na
obecné akcie. Pár akcií sme mali takých, ţe si platili nájom 100 eur za zapoţičanie sály. Čiţe
táto suma nie je celá za stolný tenis.
p. Danko – veľa občanov ma informovalo, resp. sa sťaţovalo, ţe pinpongisti tam hrajú po
tme, aj teraz cez leto sa tam svieti aj o 21.30, keď by mohli hrávať za svetla a tým ušetriť.
p. starosta – môţeme ich upozorniť
p. Danko – treba skontrolovať vyuţívanie kultúrneho domu, samozrejme nechcem zakazovať
hrať pingpong.

Ing. Končál – treba ich usmerniť v tom, aby šetrili energiu.
Informácia o stave pracovníkov na aktivačnú činnosť v obci
p. Plaštiak – koše do parku treba umiesniť.
p. starosta – máme problémy s pracovníkmi, máme jedného zamestnanca na obecnom úrade,
p. Belanskemu končí zmluva, čerpá si dovolenku, p. Ludva bude do konca mesiaca sám,
chodia s ním p. Krivánek a p.Bíreš, ktorý chodia na 4 hodiny. Momentálne nemáme ţiadne
ţeny na úrade, čo spôsobuje to, ţe priestranstvá sú neni v takom stave ako by som si
predstavoval. Budúci týţdeň vyzveme úrad práce, aby nám vyčlenil ľudí.
Informácia o súťaži vo varení guláša
p. Pavlovičová – zasadala kultúrna komisia, kde sme riešili program súťaţe vo varení guláša,
dohodli sme sa na programe aký vidíte na pozvánke. Bude aj súťaţ „Silák obce“ a „Ţena
obce“
p. starosta – všetci ste srdečne vítaní, začiatok je dňa 27.6.2015 o 15.00 hodine. Zároveň, ak
by ste mali aj vy moţnosť nejakú cenu do tomboly, bol by som rád.
Informácia o rozlúčke s pánom farárom
p. starosta – rozlúčka s pánom farárom bude dňa 29.6.2015 na večernej svätej omši. Za obec
sme dali urobiť pamätnú tabuľu. Ak sa Vám bude dať prísť na rozlúčku, budem rád.
Pán starosta poďakoval prítomným poslancom a ukončil zasadnutie.
Uznesenie č. 63/2015
zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 18.6.2015
Určenie zapisovateľky
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 7. zasadnutí OZ konanom dňa 18.6.2015
prerokovalo
určenie zapisovateľky a
berie na vedomie
ţe Bc. Lucia Behúlová bola určená za zapisovateľku zápisnice na 7. zasadnutí OZ konanom
dňa 18.6.2015
Hlasovanie:
za: 8 (Miloš Danko, Lukáš Ivanička, Ing. Ján Končál, Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči,
František Polák, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský)
proti: 0
zdrţal sa: 0
nehlasoval: 0

Uznesenie č. 64/2015
zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 18.6.2015
Určenie overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 7. zasadnutí OZ konanom dňa 18.6.2015
prerokovalo
určenie overovateľov zápisnice a
berie na vedomie
overovateľov zápisnice: p. poslanca Michala Pivarčiho a p. poslanca Ing. Jána Končála
zo 7. zasadnutia OZ konaného dňa 18.6.2015
Hlasovanie:
za: 8 (Miloš Danko, Lukáš Ivanička, Ing. Ján Končál, Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči,
František Polák, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský)
proti: 0
zdrţal sa: 0
nehlasoval: 0
Uznesenie č. 65/2015
zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 18.6.2015
Voľba návrhovej komisie
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 7. zasadnutí OZ konanom dňa 18.6.2015
prerokovalo
voľbu návrhovej komisie a
volí
členov návrhovej komisie: p. poslanca Lukáša Ivaničku a p. poslanca Milana Poláka
Hlasovanie:
za: 8 (Miloš Danko, Lukáš Ivanička, Ing. Ján Končál, Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči,
František Polák, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský)
proti: 0
zdrţal sa: 0
nehlasoval: 0
Uznesenie č. 66/2015
zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 18.6.2015
Schválenie programu rokovania
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 7. zasadnutí OZ konanom dňa 18.6.2015
prerokovalo
návrh programu 7. zasadnutia OZ konaného dňa 18.6.2015,
schvaľuje
program 7. zasadnutia OZ konaného dňa 18.6.2015

Hlasovanie:
za: 8 (Miloš Danko, Lukáš Ivanička, Ing. Ján Končál, Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči,
František Polák, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský)
proti: 0
zdrţal sa: 0
nehlasoval: 0

Uznesenie č. 67/2015
zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 18.6.2015
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Tesárske Mlyňany na roky 20142020
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 7. zasadnutí OZ konanom dňa 18.6.2015
prerokovalo
návrh programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Tesárske Mlyňany na roky 20142020,
schvaľuje
program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Tesárske Mlyňany na roky 2014-2020

Hlasovanie:
za: 7 (Miloš Danko, Lukáš Ivanička, Ing. Ján Končál, Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči,
František Polák, Milan Polák)
proti: 0
zdrţal sa: 1 (Ing. Jozef Záhorský)
nehlasoval: 0
Uznesenie č. 68/2015
zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 18.6.2015
Odpredaj obecného pozemku ako prípad osobitného zreteľa
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 7. zasadnutí OZ konanom dňa 18.6.2015
prerokovalo
prevod novovzniknutej parcely registra „C“ KN č. 2839/3, kat. úz. Tesáre nad Ţitavou,
zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2 podľa GP č. 103023/2015 vypracovaným GEOPRE, s.r.o., Zlaté Moravce, ktorá vznikla z pôvodnej parcely 2839/1, kat. úz. Tesáre nad
Ţitavou vo vlastníctve Obce Tesárske Mlyňany do vlastníctva ţiadateľov Magdalény
Chrenovej, bytom Tesárske Mlyňany, Orechová 500/30 a Marcela Císara, bytom Tesárske
Mlyňany, Orechová 501/32
schvaľuje,
prevod novovzniknutej parcely registra „C“ KN č. 2839/3, kat. úz. Tesáre nad Ţitavou,
zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2 podľa GP č. 103023/2015 vypracovaným GEOPRE, s.r.o., Zlaté Moravce, ktorá vznikla z pôvodnej parcely 2839/1, kat. úz. Tesáre nad
Ţitavou vo vlastníctve Obce Tesárske Mlyňany do vlastníctva ţiadateľov Magdalény
Chrenovej, nar. ............., r. č. ................, bytom Tesárske Mlyňany, Orechová 500/30
a Marcela Císara, nar. ............, r. č. ................, bytom Tesárske Mlyňany, Orechová 501/32.
Tento prevod obecné zastupiteľstvo uznalo ako dôvod hodný osobitného zreteľa hlavne
z nasledovných dôvodov:
- pozemok je susedným pozemkom ţiadateľov, ktorý ho dlhodobo udrţujú kosením,
čistením od odpadkov a uţívajú ho
- pozemok nie je samostatne vyuţiteľný pre potreby Obce Tesárske Mlyňany

Hlasovanie:
za: 8 (Miloš Danko, Lukáš Ivanička, Ivana Pavlovičová, Vladimír Plaštiak, Michal Pivarči,
František Polák, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský)
proti: 0
zdrţal sa: 1 (Ing. Ján Končál)
nehlasoval: 0

Uznesenie č. 69/2015
zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 18.6.2015
Odpredaj časti obecného pozemku v k. ú. Tesáre nad Žitavou pre Magdalénu Chrenovú,
trvale bytom Tesárske Mlyňany, Orechová 500/30 a Marcela Císara, bytom Tesárske
Mlyňany, Orechová 501/32
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 7. zasadnutí OZ konanom dňa 18.6.2015
prerokovalo
ţiadosť o odpredaj novovzniknutej parcely registra „C“ KN č. 2839/3, kat. úz. Tesáre nad
Ţitavou, zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2 podľa GP č. 103023/2015
vypracovaným GEO-PRE, s.r.o., Zlaté Moravce, ktorá vznikla z pôvodnej parcely 2839/1,
kat. úz. Tesáre nad Ţitavou vo vlastníctve Obce Tesárske Mlyňany do vlastníctva ţiadateľov
Magdalény Chrenovej, bytom Tesárske Mlyňany, Orechová 500/30 a Marcela Císara, bytom
Tesárske Mlyňany, Orechová 501/32
schvaľuje
prevod novovzniknutej parcely registra „C“ KN č. 2839/3, kat. úz. Tesáre nad Ţitavou,
zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2 podľa GP č. 103023/2015 vypracovaným GEOPRE, s.r.o., Zlaté Moravce, ktorá vznikla z pôvodnej parcely 2839/1, kat. úz. Tesáre nad
Ţitavou vo vlastníctve Obce Tesárske Mlyňany do vlastníctva ţiadateľov Magdalény
Chrenovej, nar. ........., r. č. ..............., bytom Tesárske Mlyňany, Orechová 500/30 a Marcela
Císara, nar. .............., r. č. .............., bytom Tesárske Mlyňany, Orechová 501/32.
Kúpna cena za pozemok bola stanovená vo výške 5,- € za 1 m2.
Poplatky súvisiace s kúpnou zmluvou a prepisom pozemku znáša kupujúci.

Hlasovanie:
za: 8 (Miloš Danko, Lukáš Ivanička, Vladimír Plaštiak, Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči,
František Polák, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský)
proti: 0
zdrţal sa: 1 (Ing. Ján Končál)
nehlasoval: 0
Uznesenie č. 70/2015
zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 18.6.2015
Odpredaj obecného pozemku ako prípad osobitného zreteľa
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 7. zasadnutí OZ konanom dňa 18.6.2015
prerokovalo
prevod novovzniknutej parcely registra „C“ KN č. 1158/2, kat. úz. Mlyňany, zastavané plochy
a nádvoria o výmere 41 m2 podľa GP č. 50/2014 vypracovaným Martinom Švecom,
Dlhovského 92, Topoľčianky, ktorá vznikla z pôvodnej parcely 1158, kat. úz. Mlyňany vo
vlastníctve Obce Tesárske Mlyňany do vlastníctva ţiadateľa Mgr. Michala Blaha, bytom
Tesárske Mlyňany, Za humnami 142/12
schvaľuje,
prevod novovzniknutej parcely registra „C“ KN č. 1158/2, kat. úz. Mlyňany, zastavané plochy
a nádvoria o výmere 41 m2 podľa GP č. 50/2014 vypracovaným Martinom Švecom,
Dlhovského 92, Topoľčianky, ktorá vznikla z pôvodnej parcely 1158, kat. úz. Mlyňany vo
vlastníctve Obce Tesárske Mlyňany do vlastníctva ţiadateľa Mgr. Michala Blaha, nar.
................, r. č. .................., trvale bytom Tesárske Mlyňany, Za humnami 142/12. Tento
prevod obecné zastupiteľstvo uznalo ako dôvod hodný osobitného zreteľa hlavne
z nasledovných dôvodov:

-

pozemok je susedným pozemkom ţiadateľov, ktorý ho dlhodobo udrţujú kosením,
čistením od odpadkov a uţívajú ho
pozemok nie je samostatne vyuţiteľný pre potreby Obce Tesárske Mlyňany

Hlasovanie:
za: 8 (Miloš Danko, Lukáš Ivanička, Vladimír Plaštiak Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči,
František Polák, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský)
proti: 0
zdrţal sa: 1 (Ing. Ján Končál)
nehlasoval: 0
Uznesenie č. 71/2015
zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 18.6.2015
Odpredaj časti obecného pozemku v k. ú. Mlyňany pre Mgr. Michala Blaha, trvale
bytom Tesárske Mlyňany, Za humanmi 142/12
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 7. zasadnutí OZ konanom dňa 18.6.2015
prerokovalo
ţiadosť o odpredaj novovzniknutej parcely registra „C“ KN č. 1158/2, kat. úz. Mlyňany,
zastavané plochy a nádvoria o výmere 41 m2 podľa GP č. 50/2014 vypracovaným Martinom
Švecom, Dhovského 92, Topoľčianky, ktorá vznikla z pôvodnej parcely 1158, kat. úz.
Mlyňany vo vlastníctve Obce Tesárske Mlyňany do vlastníctva ţiadateľa Mgr. Michala
Blaha, trvale bytom Tesárske Mlyňany, Za humnami 142/12
schvaľuje
prevod novovzniknutej parcely registra „C“ KN č. 1158/2, kat. úz. Mlyňany, zastavané plochy
a nádvoria o výmere 41 m2 podľa GP č. 50/2014 vypracovaným Martinom Švecom,
Dhovského 92, Topoľčianky, ktorá vznikla z pôvodnej parcely 1158, kat. úz. Mlyňany vo
vlastníctve Obce Tesárske Mlyňany do vlastníctva ţiadateľa Mgr. Michala Blaha, nar.
..................., r. č. .............., trvale bytom Tesárske Mlyňany, Za humnami 142/12.
Kúpna cena za pozemok bola stanovená vo výške 5,- € za 1 m2.
Poplatky súvisiace s kúpnou zmluvou a prepisom pozemku znáša kupujúci.

Hlasovanie:
za: 8 (Miloš Danko, Lukáš Ivanička, Vladimír Plaštiak, Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči,
František Polák, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský)
proti: 0
zdrţal sa: 1 (Ing. Ján Končál)
nehlasoval: 0
Uznesenie č. 72/2015
zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 18.6.2015
Žiadosť Rudolfa Pňačeka
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 7. zasadnutí OZ konanom dňa 18.6.2015
prerokovalo
vyuţitie parcely č. 298/6, k. ú. Tesáre nad Ţitavou ako pozemok vhodný pre účely vyuţitia
pre individuálnu bytovú výstavbu a moţnosť napojenia kanalizácie
schvaľuje,

vyuţitie parcely č. 298/6, k. ú. Tesáre nad Ţitavou ako pozemok vhodný pre individuálnu
bytovú výstavbu za podmienky pripojenia sa na inţinierske siete z vlastných zdrojov
stavebníka s prihliadnutím na súčasný stav vybudovaných inţinierskych sietí.
Hlasovanie: za: 8 (Miloš Danko, Lukáš Ivanička, Ing. Ján Končál, Ivana Pavlovičová, Michal
Pivarči, Vladimír Plaštiak, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský)
proti: 1 (František Polák)
zdrţal sa: 0
nehlasoval: 0
Uznesenie č. 73/2015
zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 18.6.2015
Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Tesárske Mlyňany
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 7. zasadnutí OZ konanom dňa 18.6.2015
prerokovalo
ţiadosť Mesta Zlaté Moravce o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Tesárske Mlyňany na
spolufinancovanie činnosti Centra voľného času v Zlatých Moravciach, ktoré navštevuje dieťa
s trvalým pobytom na území obce
schvaľuje,
poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Tesárske Mlyňany vo výške 30, - € na spolufinancovanie
činnosti Centra voľného času v Zlatých Moravciach, ktoré navštevuje dieťa s trvalým
pobytom na území obce
Hlasovanie:
za: 7 (Miloš Danko, Lukáš Ivanička, Ing. Ján Končál, Vladimír Plaštiak, František Polák,
Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský)
proti: 1 (Michal Pivarči)
zdrţal sa: 1 (Ivana Pavlovičová)
nehlasoval: 0
Uznesenie č. 74/2015
zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 18.6.2015
Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Tesárske Mlyňany
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 7. zasadnutí OZ konanom dňa 18.6.2015
prerokovalo
ţiadosť Mesta Nitra o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Tesárske Mlyňany na dieťa
s trvalým pobytom na území obce, ktoré navštevuje CVČ Domino, Štefánikova č. 63, Nitra
schvaľuje,
poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Tesárske Mlyňany vo výške 62,83 € na dieťa s trvalým
pobytom na území obce, ktoré navštevuje CVČ Domino, Štefánikova č. 63, Nitra

Hlasovanie:
za: 7 (Miloš Danko, Lukáš Ivanička, Ing. Ján Končál, Vladimír Plaštiak, František Polák,
Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský)
proti: 1 (Michal Pivarči)
zdrţal sa: 1 (Ivana Pavlovičová)
nehlasoval: 0

Uznesenie č. 75/2015
zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 18.6.2015
Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Tesárske Mlyňany
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 7. zasadnutí OZ konanom dňa 18.6.2015
prerokovalo
ţiadosť kapely Inside o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Tesárske Mlyňany
schvaľuje,
poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Tesárske Mlyňany pre kapelu Inside vo výške 200,- €

Hlasovanie:
za: 9 (Miloš Danko, Lukáš Ivanička, Ing. Ján Končál, Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči,
Vladimír Plaštiak, František Polák, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský)
proti: 0
zdrţal sa: 0
nehlasoval: 0
Uznesenie č. 76/2015
zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 18.6.2015
Informácia predsedu komisie ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 7. zasadnutí OZ konanom dňa 18.6.2015
berie na vedomie
informáciu predsedu komisie ochrany verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov s doplnením poţiadavky podpisovania cestovných dokladov hlavnou
kontrolórkou obce Tesárske Mlyňany
Hlasovanie:
za: 8 (Miloš Danko, Lukáš Ivanička, Ing. Ján Končál, Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči,
Vladimír Plaštiak, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský)
proti: 1 (František Polák)
zdrţal sa: 0
nehlasoval: 0
Uznesenie č. 77/2015
zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 18.6.2015
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na mesiac máj - október 2015
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 7. zasadnutí OZ konanom dňa 18.6.2015
prerokovalo
plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na mesiac máj – október 2015
schvaľuje,
plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce

Hlasovanie:
za: 9 (Miloš Danko, Lukáš Ivanička, Ing. Ján Končál, Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči,
Vladimír Plaštiak, František Polák, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský)
proti: 0
zdrţal sa: 0

nehlasoval: 0
Uznesenie č. 78/2015
zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 18.6.2015
Začatie exekučného konania dlţníkov
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 7. zasadnutí OZ konanom dňa 18.6.2015
prerokovalo
informáciu ekonómky obce o výške dlţných súm na miestnych daniach a poplatkoch
schvaľuje,
postúpenie nedoplatkov voči obci s dlţnou sumou nad 200,- eur exekučnému úradu.

Hlasovanie:
za: 8 (Miloš Danko, Lukáš Ivanička, Ing. Ján Končál, Ivana Pavlovičová, Vladimír Plaštiak,
František Polák, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský)
proti: 1 (Michal Pivarči)
zdrţal sa: 0
nehlasoval: 0
Uznesenie č. 79/2015
zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 18.6.2015
Záverečný účet obce Tesárske Mlyňany za rok 2014
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 7. zasadnutí OZ konanom dňa 18.6.2015
prerokovalo
záverečný účet obce Tesárske Mlyňany za rok 2014
schvaľuje,
záverečný účet obce Tesárske Mlyňany za rok 2014

Hlasovanie:
za: 9 (Miloš Danko, Lukáš Ivanička, Ing. Ján Končál, Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči,
Vladimír Plaštiak, František Polák, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský)
proti:
zdrţal sa: 0
nehlasoval: 0
Zapísala Bc. Lucia Behúlová .............................................. dňa 18.6.2015
Overovatelia zápisnice p. Michal Pivarči ............................ dňa ..............................
Ing. Ján Končál ................................dňa ..............................

Ing. Štefan Valkovič
starosta obce

