Zápisnica z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 16.9.2015

Prítomní: podľa priloženej prezentačnej listiny
Program: 1. Privítanie
2. Procedurálne záležitosti
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Opätovné prejednanie žiadosti p. Mateja Buxara
6. Informácia o hasičskej zbrojnici
7. Ponuka firmy Kombistav Tesárske Mlyňany
8. Ihrisko časť Mlyňany
9. Doriešenie príjazdového prístupu k autobusovej zástavke pri kultúrnom dome Mlyňany
10. VZN č. 3/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
miestach a trhový poriadok v obci Tesárske Mlyňany
11. Žiadosť Mgr. Dariny Kováčovej bytom Lipová 208, Tesárske Mlyňany
12. Zmena stupnice pre stravovanie dôchodcov od 1.10.2015
13. Cenová ponuka pre dodávku zemného plynu
14. Ponuka firmy Natur-pack, a.s. a Envi-pak, a.s. o návrhu budúcej zmluvy v zmysle zákona
o odpadoch č. 79/2015 Z.z.
15. Rôzne
16. Interpelácie poslancov
17. Záver

K bodu 1 a 2
Na úvod pán starosta privítal prítomných poslancov a určil za zapisovateľku Ing. Eriku
Zlatňanská. Za overovateľov zápisnice určil pána poslanca Michala Pivarčiho a pána poslanca
Miloš Danko. Do návrhovej komisie navrhol pána poslanca Lukáša Ivaničku a pána poslanca
Ing. Jozefa Záhorského. Hlasovanie za návrhovú komisiu za 5 (Miloš Danko, Lukáš Ivanička,
Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči, Jozef Záhorský), proti 0, zdrţal sa 0, nehlasoval 0.
K bodu 3:
Pán starosta dal hlasovať za program zasadnutia – za 5(Miloš Danko, Lukáš Ivanička,
Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči, Jozef Záhorský), proti 0, zdrţal sa 0, nehlasoval 0.
K bodu 4:
p. Chrenová informovala prítomných poslancov o kontrole plnenia uznesení nasledovne:
uzn. 63 – 66 sú procedurálne záleţitosti, uzn. 67 bolo PHSR bolo zverejnené, splnené, uzn. 68
a 69 sa týkalo odpredaja obecného majetku, bola podpísaná zmluva, uzn. 70 a 71 sa tieţ
týkalo odpredaja obecného majetku, bola podpísaná zmluva, uzn. 72 – splnené zaslaná
písomná odpoveď, uzn. 73, 74 a 75 splnené, zmluva o poskytnutie dotácie podpísaná a
peniaze boli zaslané ţiadateľom na účet, uzn. 76 splnené – cestovné príkazy boli

skontrolované a podpísané, uzn. 77 bol plán kontrolnej činnosti, uzn. 78 – exekúcie boli
postúpené, uzn. 79 – záverečný účet bol zverejnený na obecnej stránke.
K bodu 5:
Pán starosta odovzdal slovo prítomnému pánovi Matejovi Buxarovi.
p. Buxar – povedal, ţe v roku 2007 sa cena pozemkov pohybovala okolo 60 – 70 Sk
v prepočte na eurá je to od 3 -5 €, čo by som bol ochotný zaplatiť za odpredaj časti obecného
pozemku podľa predloţenej ţiadosti. Ak by to nebolo moţné, ţiadam o povolenie prejazdu
cez obecný pozemok.
p. starosta - informoval, ţe p. Buxar má podanú ţiadosť na stavebné povolenie, pokiaľ nemá
voľný prechod je to problém, vstup je cez náš pozemok. Je na zváţení obce, či časť pozemku
predá alebo sa dá vecné bremeno právo prechodu cez obecný pozemok na katastrálny úrad, čo
by bolo v rámci stavebného konania postačujúce. Pri predaji sa postupuje len formou súťaţe a
na základe osobitého zreteľa čo je právomoc na poslancoch posúdiť či sa dlhodobo stará o
tento pozemok.
p. Buxar – je určená doba koľko sa má uţívať ten pozemok
p. starosta – myslím, ţe presnú dobu zákon neurčuje
Chrenová – k stavebnému povoleniu nestačí súhlas k prechodu?
p. Danko – za koľko sme predávali ten pozemok p. Blahovi ?
Ing. Záhorský – to bolo pár metrov taký cvik, tam bola suma 5,- € za m2, v tomto prípade je
to málo, predávali sme drahšie pozemky
p. Danko – cena 15,-€ za m2 to bolo pri tom Lipnickom, môţeme odsúhlasiť, ţe sa pozemok
nepredá, len sa povolí prechod
p. starosta – dá sa to zadefinovať ako vecné bremeno na kataster, navrhujem nakoľko je
prítomných menej poslancov, povoliť len vecné bremeno prejazdu s tým, ţe sa môţe k tomuto
bodu vrátiť na ďalšom zasadnutí. Je na obecnom zastupiteľstve či prípad osobitého zreteľa
alebo uzná vecné bremeno. Pri predaji to musí byť zverejnené.
p.Pivarči – keď máme pomôcť tak vecné bremeno
p. starosta dal hlasovať za to, aby bolo pre p. Mateja Buxara zriadené vecné bremeno právo
prechodu cez obecný pozemok parcelu č. 1451/5 k svojmu pozemku a vráti sa k tomuto bodu
na ďalšom zasadnutí – za 4 (Miloš Danko, Lukáš Ivanička, Ivana Pavlovičová, Michal
Pivarči), proti 0, zdrţal sa 1 (Ing. Jozef Záhorský), nehlasoval 0.
K bodu 6: Informácia o hasičskej zbrojnici
Pán starosta povedal, ţe jednať v tejto veci s rodinou Romana Solčianskeho uţ bol
poverený právnik. Boli upovedomení, ţe zaberajú na obecnom pozemku pribliţne 60m² a
hasičská zbrojnica cca 200 m² je postavená na ich pozemku. Právnik s nimi komunikoval, zo
začiatku boli ústretoví a mali sa do týţdňa vyjadriť o moţnosti riešenia tejto situácie ale
potom uţ právnika nekontaktovali.
Ďalej pán starosta povedal, ţe boli pozvaní aj na dnešné zasadnutie ale nedostavili sa, zrejme
to nemajú záujem riešiť. Pre nás je to ale nedoriešená vec. Pokiaľ nemáme budovu hasičskej
zbrojnice na svojom pozemku, nemôţeme ţiadať ţiadne financie z fondov. Máme záujem
jednať aj o cene, prenájme aj o výmene a ony nič.

p. Haspra – neriešia ani predaj, prenájom a čo by robili s budovou?
p. starosta – nikoho nemôţeme prinútiť, spýtal sa poslancov čo navrhujú?
p. Danko – čo budeš navrhovať keď nekomunikujú ani s právnikom
starosta – je to jednoduché vypočítať sumu za prenájom napr. obci by to vyšlo 100,-€ za
pozemok za rok ale tam sú stavby.
p. Pavlovičová – keby sa im to nájomné navrhlo
p. starosta – my máme vedomosť o tejto situácii tak navrhujeme formu riešenia aj keď ony
zrejme nemajú záujem to riešiť
Ing. Záhorský – do budúcna preukáţeme, ţe sme mali snahu konať
p. starosta – budeme ďalej postupovať podľa poslaneckého návrhu, znova budú p. Roman
Solčiansky s manţelkou vyzvaní listom o moţnosti, ţe obec im bude platiť nájom za pozemok
pod poţiarnou zbrojnicou.
K bodu 7: Ponuka firmy Kombistav
Pán starosta informoval, ţe ponuka mu bola daná ústne. Pani Gašparíková sa opýtala, či
nemáme záujem o odkúpenie areálu bývalej firmy Kombistav, ktorá susedí s obecným
úradom. Cena by bola 90 – 100 tisíc eur, či by obec o tom nerozmýšľala.
p. Danko – je to isto ich?
p. starosta – áno, boli tam nejaké exekučné konania a teraz ten areál vlastní ich syn
p. Chrenová – vyuţiteľnosť pre obec by bola
p. starosta – vyuţiteľnosť by bola len treba jednať o cene, pôda je tam zamorená aj so
studňami v okolí, kedysi tam bol Agrochemický podnik. V minulosti pribliţne 20 rokov
dozadu za inú cenu by to obec odkúpila, je to také centrum, bolo by to zaujímavé, vedľa je
obecnú úrad, bol by to jeden celok.
p. Chrenová – osloviť ich či by to nevypratali a len čistý pozemok kúpiť za niţšiu cenu, to by
mala obec len náklady, aspoň tie bunky odstrániť. Cena ţeleza by zrejme pokryla búranie.
p. starosta - povedal, ţe budova by bola najmenej náročná na vypratanie, bol by to zaujímavý
pozemok, je to v centri obce, stavia sa tu svadobný salón, máme v obci pizzeriu, sme ako obec
zaujímavý sme blízko diaľnice R1, do budúcna je predpoklad zvýšenia obyvateľov.
Obec by záujem javila ale na základe Vašich ohlasov v prípade, ţe budú ponúkať niţšiu cenu.
Navrhol do budúcna zaradiť tento bod do pozvánky.
K bodu 8: Ihrisko časť Mlyňany
Pán starosta informoval, ţe ihrisko bolo zamerané a bol vypracovaný znalecký posudok
znalcom Ing. Martiškom z Luţianok, ktorý vypočítal hodnotu pozemku na športom ihrisku
v časti Mlyňany vo výške 7,91 € za 1m². Ďalej informoval poslancov, ţe bol firmou GEOPRE, s.r.o. Nitra vypracovaný prieskum vlastníckych vzťahov na majetkoprávne usporiadanie
športového areálu v Tesárskych Mlyňanoch číslo 109102/2015 podľa, ktorého je na areál
ihriska evidovaných viacej vlastníkov. Momentálne, pokiaľ chceme mať tento priestor vo
vlastníctve a spravovať ako športový areál, tak obec by sa mala dať do nejakej kúpy od týchto
pôvodných vlastníkov, je to trvalý trávnatý porast a dal hlasovať, kto je za prijatie uznesenia,
nakoľko obec nemá vypracovaný územný plán obce, ţe lokalita športového ihriska /všetky
parcely uvedené v prieskume č. 109102/2015/ nie je vhodná na individuálnu bytovú výstavbu,

za 5 (Miloš Danko, Lukáš Ivanička, Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči, Ing. Jozef Záhorský),
proti 0, zdrţal sa 0, nehlasoval 0.
Ďalej pán starosta povedal, ţe sa oslovia vlastníci parciel športového areálu so záujmom obce
o následnej moţnosti ich odkúpenia do vlastníctva obce. Navrhujete nejakú cenu koľko za m².
Ing. Záhorský – začal by som 5,- alebo 3,-€ za m² a maximálne do výšky znaleckého posudku.
Pán starosta dal hlasovať za návrh za výkup parciel obcou od vlastníkov areálu športového
ihriska za sumu 6,-€ za m², hlasovanie za 5 (Miloš Danko, Lukáš Ivanička, Ivana
Pavlovičová, Michal Pivarči, Ing. Jozef Záhorský), proti 0, zdrţal sa 0, nehlasoval 0.
Prišiel p. Jozef Ivanička, ktorého pán starosta oboznámil, ţe akurát sa prejednávali majetkové
vzťahy, bol vypracovaný znalecký posudok na areál športového ihriska.
p. Ivanička – zbytočne
p. starosta pokračoval, ţe znalecký posudok bol vypracovaný na sumu 7,90 za m² a obecné
zastupiteľstvo sa zhodlo, ţe tieto parcely bude od vlastníkov vykupovať za sumu 6,-€ za m²
p. Ivanička – nesúhlasím, v Ţitavanoch sa ponúkajú stavebné pozemky v ornej časti za 18,-€
za m². Do 1.10. vypratať pozemok, budem si to obrábať.
p. Chrenová – kde to je?
Danko – stále hovoríte o stavebnom pozemku
p. Forgáč – je to asi stredom ihriska ich parcela, za našej strany je záujem to riešiť
p. Ivanička – pred 20 rokmi som dal ţiadosť, nikto to neriešil, ţiadam 20.-€ za m² alebo
vymerať pozemok, nikto na to súhlas nedal aby tam bolo ihrisko, zriadili to pred 50 rokmi,
môj otec na to súhlas nedal. Buď to obec odkúpi za 20,- € za m² alebo do 1.10. všetko odtiaľ
vypratať preč, chcem to späť.
p. Pavlovičová – tam na našej ulici sa nedá ţiť, tieţ si treba vypratať zvieratá za ten smrad.
p. Ivanička – vy ste príšelci, naša rodina tu ţila 600 rokov
p. starosta povedal, ţe jednanie zo stany zastupiteľstva je takéto, bola schválená cena za
vykúpenie týchto pozemkov vo výške 6,- €, bol vypracovaný znalecký posudok, môţete
dostať aj ponuku, ţe obec má záujem to riešiť, sú tu poslanci, máme záujem to riešiť
p. Danko – prečo si to za Mečku neriešil? Bol som poslancom aj za bývalého starostu Benca
nikdy sa to neprerokovávalo.
p. Ivanička – p. Šebová mi písala
p. starosta – aj ihrisko ako také sa dá charakterizovať ako stavba, sú tam kalandre, stavby pred
rokom 1976 sa stavali bez stavebného povolenia, sme ochotní to riešiť
Ing. Záhorský – kedysi sa to stavalo vo verejnom záujme
p. Ivanička – chcem písomnú odpoveď, keď nepríde 1.10. von z ihriska
p. starosta – budeme Vás písomne kontaktovať
K bodu 9:
Pán starosta povedal, ţe isto poslanci vedia prečo je zástavka pre príjazd ku kultúrnemu
domu Mlyňany tak bokom daná. Navrhuje urobiť tam odbočovací pás, zabezpečiť odvodnenie
a upraviť tento priestor pred kultúrnym domom tak, aby tam mohol stáť autobus. Poţiadavka
SAD je, aby bol priestor upravený tak, aby tam mohol autobus z bezpečnostného hľadiska
odbočiť a stáť. Dal hlasovať za to, aby obec zabezpečila úpravu tohto priestranstva, aby

spĺňala podmienky príjazdového prístupu k zástavke – za 5 (Miloš Danko, Lukáš Ivanička,
Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči, Ing. Jozef Záhorský), proti 0, zdrţal sa 0, nehlasoval 0.
K bodu 10:
Pán starosta povedal, ţe prípravou VZN č. 3/2015 o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania sluţieb na trhových miestach a trhový poriadok v obci Tesárske Mlyňany bola
poverená Bc. Behúlová, materiál Vám bol doručený, doterajšie VZN uţ bolo zastarané.
Vypracované bolo v súlade s platnými zákonmi a pokiaľ nie sú výhrady poţiadal
o zahlasovanie za toto VZN č. 3/2015 tak ako bol vypracovaný návrh, za 5 (Miloš Danko,
Lukáš Ivanička, Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči, Ing. Jozef Záhorský), proti 0, zdrţal sa 0,
nehlasoval 0.
K bodu 11:
Pán starosta informoval, ţe na obecný úrad bola doručená ţiadosť Mgr. Dariny Kováčovej
na príspevok na studňu, bývajú pri prečerpávacej šachte kanalizácie a majú zlú studňu.
p. Danko – je to zlé, lebo nikto v obci nemá pitnú vodu, tvrdí, ţe nemôţe s ňou ani polievať,
dajme si všetci ţiadosť, všade v dedine je zlá voda
p. Chrenová – tam nie je moţnosť sa napojiť na obecný vodovod?
p. starosta – ţiadosť je stručná, nechceme nikomu uškodiť, obecné zastupiteľstvo berie
ţiadosť na vedomie. Navrhol, aby sa tam členovia stavebnej komisie za prítomnosti starostu
išli pozrieť, termín konania obhliadky bude oznámený formou sms správy.
K bodu 12:
Pán starosta odovzdal slovo p. Zlatňanskej, ktorá má na starosti stravovanie dôchodcov.
p. Zlatňanská – stravníkom dôchodcom sa poskytuje strava a stupnica podľa ktorej si
priplácajú na obed bola schvaľovaní na jeseň 2013, nakoľko mali stravníci zvyšované
dôchodky, bola stupnica upravená a navrhnutá na schválenie nasledovne:
Výška dôchodku

do 315 €
do 330 €
do 350 €
do 370 €
do 380 €
do 410 €
nad 410 €

obedy ZŠ
Plná strava 1,84 €
platí dôchodca
1,19
1,26
1,36
1,49
1,59
1,66
1,75

prispieva obec
v€
0,65
0,58
0,48
0,35
0,25
0,18
0,09

obedy v Mlyňanke
od 1.5.2015 cena 2,50 €
platí dôchodca
1,85
1,92
2,02
2,15
2,25
2,32
2,41

Pán starosta dal hlasovať za zmenu stupnice pre posúdenie výšky stravy dôchodcom od
1.10.2015 pre stravovanie dôchodcov – za 5 (Miloš Danko, Lukáš Ivanička, Ivana
Pavlovičová, Michal Pivarči, Ing. Jozef Záhorský), proti 0, zdrţal sa 0, nehlasoval 0.
K bodu 13:

Pán starosta povedal, ţe na preštudovanie bola zaslaná cenová ponuka na dodávku
zemného plynu, v prípade, ţe sa niekomu zdá zaujímavá nech dá návrh, ak nie obecné
zastupiteľstvo berie na vedomie.

K bodu 14:
Pán starosta informoval, ţe na obec sme dostali ponuku firmy Natur - pack, a.s. a firmy
Envi - pak, a.s. o návrhu budúcej zmluvy v zmysle zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z. podľa
ktorého bude môcť mať obec od 1.1.2016 uzatvorenú zmluvu na odber obalov len s jednou
organizáciou. Navrhol pozvať predstaviteľov uvedených firiem na najbliţšie zasadnutie, aby
urobili prezentáciu a potom sa obecné zastupiteľstvo rozhodne. Vyzval poslancov, prípadne
ak vedia aj o iných firmách môţu sa pozvať, aby urobili prezentáciu a obec sa následne
rozhodne s kým podpíše zmluvu na odber odpadov v zmysle nového zákona o odpadoch.
V súčasnosti je problém s pneumatikami, so sklom, za odvoz skla obec platí poplatok.
Čo sa týka kontajnerov sú za cca 3-4 dni plné, nosia sem nábytky ľudia, keď to má byť
kontrolované je treba na to zamestnanca. Zaviedli sme len určité dni na to aby sem do dvora
mohli ľudia odpad do kontajnerov priniesť.
Danko – ľudia sú schopní aj na cintoríne v Mlyňanoch zapratať kontajner za 2-3 dni
s odpadom z domu, navrhujem dať tam urobiť nejakú kari sieť len na odpad z cintorína
p. Forgáč – nedajú to tam, dajú to vedľa kontajnera
p. starosta - povedal, ţe s odpadom je to rozsiahly problém, väčšie skládky po obci uţ
nemáme, čo bolo smetisko pri Ţitave je to upratané, väčšie skládky máme len pri druţstve
v časti Tesáre. Máme ešte zmluvu cca na 4 roky na pozemok, kde sú umiestnené teraz
skleníky, v budúcnosti tu plánujeme vybudovať zberný dvor. Tieţ povedal, ţe nakoľko sem
ľudia dosť vozia staré nábytky, odpadové drevo z toho by sa dalo vyuţiť aj na prikúrenie na
obecnom úrade, zakúpiť kotol na drevo a cez zimu majú zamestnanci menej práce, mohli by
tieto nábytky rozoberať a trošku by sa ušetrili náklady na vykurovanie.
Poslanci OZ berú informáciu o ponuke firiem v zmysle zákona o odpadoch na vedomie.
K bodu 15: Rôzne
Ţiadosť o príspevok na zakúpenie kosačky pre potreby ŠK
Pán starosta informoval, ţe kosačka na ihrisku v Mlyňanoch bola uţ v zlom stave, treba ju
nahradiť novou, dal hlasovať za to, aby na údrţbu ihriska bola zakúpená nová do vlastníctva
obce vo výške 3000,-€, hlasovanie za 5 (Miloš Danko, Lukáš Ivanička, Ivana Pavlovičová,
Michal Pivarči, Ing. Jozef Záhorský), proti 0, zdrţal sa 0, nehlasoval 0.
p. Chrenová – bola poslaná pre ŠK suma 1 500,-€, nakoľko uţ idú ďalšie peniaze, ţiadam aby
tá prvá suma uţ bola vyúčtovaná.
Ing. Záhorský – dobre, zvykol som to predkladať všetko ako celok aţ na konci sezóny.
Ţiadosť p. Moniky Nagyovej o zakúpenie alebo prenájom časti obecného pozemku na Lipovej
ulici
Ďalej pán starosta povedal, ţe na obecný úrad bola dňa 10.9.2015 doručená ţiadosť
p. Moniky Nagyovej o zakúpenie alebo prenajatie časti parcely č. 135/1 v časti spoločnej
hranice s parcelou 84/3 po hranicu chodníka pred novostavbou ich rodinného domu na

Lipovej ulici. Povedal, ţe je potrebné, aby sa tam išla pozrieť stavebná komisia, aby sa
ţiadatelia presne vyjadrili a aby boli presne zadefinované vzdialenosti od chodníka.
Pokiaľ by sme tento priestor potrebovali budú tam len v nájme. Pán starosta navrhol
prenájom ako bolo schválené tam na tej ulici u brata ţiadateľky p. Chlupa Petra.
p. Pivarči – opýtal sa, či u p. Chlupa bolo povolené ohradzovať aţ po chodník, lebo tak si
stavia oplotenie
Pán starosta povedal, ţe keď pôjde stavebná komisia k Mgr. Kováčovej ohľadom studne a vo
veci ţiadosti p. Nagyovej, preverí či boli u p. Chlupa dodrţané podmienky prenájmu časti
obecného pozemku.
Dal hlasovať, kto je za prenajatie časti obecného pozemku pre p. Nagyovú podľa predloţenej
ţiadosti na obdobie 10 rokov za rovnakých podmienok ako bolo u brata p. Chlupa,
s moţnosťou predlţenia nájmu – za 5 (Miloš Danko, Lukáš Ivanička, Ivana Pavlovičová,
Michal Pivarči, Ing. Jozef Záhorský), proti 0, zdrţal sa 0, nehlasoval 0.
Ponuka firmy Galileo o prestavbu internetovej stránky obce
Pán starosta informoval o ponuke firmy Galileo na prestavbu internetovej stránky obce, ţe ju
máme urobenú na slabšej úrovni.
p. Danko – koľko pýtajú?
p. starosta – za vynovenie stránky cca 1000,-€ a paušál asi 100,-€ mesačne. Urobia to
zákonným spôsobom, aby tam bolo všetko čo má stránka obsahovať.
Navrhujem, aby ste si pozreli Topoľčany alebo obec Vieska nad Ţitavou, stránku robila táto
firma, ak sa Vám to bude pozdávať, necháme to otvorené, môţeme sa k tomu vrátiť na
najbliţšom zasadnutí.
Cenové ponuky na opravu strechy na školskej jedálni
Ďalej pán starosta povedal, ţe bude potrebné opraviť strechu na konci obecného úradu, je tam
stará škridla.
p. Danko – ponuky na strechu na školskú jedáleň doniesli?
p. starosta – ponuku dali len Švec a Búry, oslovil som viacerých, cenu sme nelimitovali.
Danko – kto to dostane?
p. starosta – výber bol uskutočnený, vyhrala najniţšia cenová ponuka – p. Šveca
p. Danko – na Lúčnej ulici chýbajú poklopy na kanalizácii dole pri pálenici, tieţ je potrebné
vyzvať cestárov, chýba tabuľa výjazd na diaľnicu na ceste smerom na Zlaté Moravce.
Drevený most cez Ţitavu
Pán poslanec Miloš Danko – chcel by som sa spýtať, či sme sa pohli ďalej v otázke
rekonštrukcie mosta.
Pán starosta povedal, ţe ho oslovil p. Ondrejka z firmy Pronstav, v obci máme drevený most
cez rieku Ţitavu v časti Tesáre na druţstvo. Chcelo by to rekonštrukciu, aj druţstvo prejavilo
záujem prispieť nejakou sumou. Pronstav prejavila záujem ale len za projekt by sme zaplatili
sumu cca 5000,-€, čo sa mi zdá vysoká suma.
Ďalej povedal, ţe hovoril v tejto veci s p. Zemanovičom, ţe by sa prišiel na to pozrieť a
vypracoval by pre nás statický posudok a projekt, aby sme vedeli čo rekonštrukcia bude ďalej
obnášať. Pokiaľ by ponuky na projekt boli niţšie ako 2000,- € dali by sme to vypracovať.

K bodu 16: Interpelácie poslancov
Osveta na zákaz spaľovania
p. Pivarči – spýtal sa či sa nedá urobiť osveta na nespaľovanie bioodpadu, niektorí to robia
a otravuje to ostatných. Spýtal sa či sa neurobí nejaký leták a neroznesie po ľuďoch, predloţil
aj svoj návrh akou formou sa dá v záhradách biologický odpad likvidovať, ako si doma urobiť
jednoduchú kompostáreň.
p. starosta povedal, ţe súhlasí do obce chodí časopis Širočina môţe sa leták aj tam priloţiť
a vyhlási sa aj rozhlasová relácia, ţe spaľovaním sa porušuje zákon o občianskom
spolunaţívaní.
p. Haspra – my ako bytovkári nemáme kam dávať tento biologický odpad, spýtal sa či by
obec nevybudovala niekde priestor na kompostovisko. Problém je aj kde dať poopilované
konáre.
p. starosta povedal, ţe takýto priestor na odpad zo záhrad bol urobený pri pálenici pri Ţitave
a ľudia tam začali sypať kadečo a robiť tam smetisko. Konáre to uţ je problém, drtičku máme
ale len na malé konáre. Rozmýšľal som nad tým, či ku plynovému kotlu na úrade nepridruţiť
aj kotol na pevné palivo a konáre drtiť a tak spaľovať.
Ing. Záhorský – niekde urobiť jamu a urobiť kompostovisko
p. starosta – treba na to nájsť priestor, aj odtiaľto z dvora vyváţame drevo, ktoré sa dá
spaľovať. Ako doriešiť tie konáre to je problém, mali by sa pripraviť návrhy na umiestnenie
zberu konárov a zistiť koľko kapacitný štiepkovač by sme potrebovali a zakúpiť ho.
Zatiaľ neviem o takej dedine, ktorá by to zberala, v Zlatých Moravciach majú svoju skládku
ale aj ony s konármi a lístim tieţ majú problém. Navrhujem do budúceho zasadnutia osloviť
okolité obce, aby sme sa spojili a spoločne nejako riešili problém s poopilovanými konármi.
p. Danko - poţiadal o opílenie konára pred rodinným domom rodičov na Lipovej ulici, visí
celkom nad chodník a nedá sa tadiaľ chodiť.
Iné pripomienky:
p. Pivarči – poţiadal, aby sa na ul. Za humnami ešte umiestnil jeden spomaľovací prah
p. starosta – povedal, ţe poţiadavka na spomaľovače je aj na ul. Ambrózyho. Veď na ul. Za
humnami sa len nedávno jeden osádzal. Postupne sa môţu riešiť aj iné poţiadavky ako budú
financie.
p. Haspra – poţiadal, či by sa dalo osadiť pri bytovky v Kapusničkách zrkadlo, je to tam
nebezpečné v tej zákrute
p. starosta – povedal, pred nedávnom sa osadilo zrkadlo na ul. Lipovej bolo to tam
nebezpečné, bolo drahšie, akceptujem pripomienku p. Haspru, stačilo by tam pri bytovky aj
zrkadlo menej finančne náročné a menšie. Pôjde sa tam z obce pozrieť.
Ing. Záhorský – povedal, ţe na ploche pre ich rodinným domom býva bujdička, ich rodina sa
stará o tento priestor cca 20 rokov, chcem poţiadať, aby sa tam umiestnili 3 – 4 dreviny
a gabiony, lebo sa tu točia zblúdilé kamiony.
p. starosta – povedal, ţe tu by boli vhodné palisády upraviť do postupna a nejaká výsadba.
Ing. Záhorský – keď sú tu bujdičky, chceme ten priestor pri sýpke upraviť, neviem ako by tam
palisády vyzerali.
Následne dal pán starosta hlasovať za úpravu priestoru pri sýpke drevinami a gabiónmi – za 5

(Miloš Danko, Lukáš Ivanička, Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči, Ing. Jozef Záhorský),
proti 0, zdrţal sa 0, nehlasoval 0.
p. Chrenová – upozornila, ţe na ich ulici je poškodená stavba rodiny Benčatovej, ktorá je
v zlom stave a ohrozuje ľudí, ktorí chodia po ulici
p. starosta – povedal, ţe aj dnes sme mali podobné konanie, v obci je takýchto problémových
vecí viacej, tam treba upozorniť vlastníka.
K bodu 17 – záver:
Na záver pán starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie.
Uznesenie č. 80/2015
z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 16.9.2015
Určenie zapisovateľky
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 8. zasadnutí OZ konanom dňa 16.9.2015
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 8. zasadnutí OZ konanom
dňa 16.9.2015
Hlasovanie:
za: 5 (Miloš Danko, Lukáš Ivanička, Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči, Ing. Jozef Záhorský)
proti: 0
zdrţal sa: 0
nehlasoval: 0
Uznesenie č. 81/2015
z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 16.9.2015
Určenie overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 8. zasadnutí OZ konanom dňa 16.9.2015
prerokovalo
určenie overovateľov zápisnice a
berie na vedomie
overovateľov zápisnice: p. poslanca Michala Pivarčiho a p. poslanca Miloša Danku
z 8. zasadnutia OZ konaného dňa 16.9.2015
Hlasovanie:
za: 5 (Miloš Danko, Lukáš Ivanička, Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči, Ing. Jozef Záhorský)
proti: 0
zdrţal sa: 0
nehlasoval: 0
Uznesenie č. 82/2015
z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 16.9.2015
Voľba návrhovej komisie
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 8. zasadnutí OZ konanom dňa 16.9.2015
prerokovalo
voľbu návrhovej komisie a
volí
členov návrhovej komisie: p. poslanca Lukáša Ivaničku a p. poslanca Ing. Jozefa Záhorského

Hlasovanie:
za: 5 (Miloš Danko, Lukáš Ivanička, Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči, Ing. Jozef Záhorský)
proti: 0
zdrţal sa: 0
nehlasoval: 0
Uznesenie č. 83/2015
z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 16.9.2015
Schválenie programu rokovania
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 8. zasadnutí OZ konanom dňa 16.9.2015
prerokovalo
návrh programu 8. zasadnutia OZ konaného dňa 16.9.2015,
schvaľuje
program 8. zasadnutia OZ konaného dňa 16.9.2015
Hlasovanie:
za: 5 (Miloš Danko, Lukáš Ivanička, Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči, Ing. Jozef Záhorský)
proti: 0
zdrţal sa: 0
nehlasoval: 0
Uznesenie č. 84/2015
z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 16.9.2015
Zriadenie vecného bremena právo prechodu cez pozemok vo vlastníctve obce Tesárske
Mlyňany cez parcelu číslo 1451/5 pre p. Mateja Buxara
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 8. zasadnutí OZ konanom dňa 16.9.2015
prerokovalo
návrh na zriadenie vecného bremena právo prechodu cez pozemok vo vlastníctve obce
Tesárske Mlyňany cez parcelu číslo 1451/5, registra „C“ o výmere 1390 m², druh pozemku
trvalé trávnaté porasty, k. ú. Tesáre nad Ţitavou pre p. Mateja Buxara, r.č. ....................,
bytom Obrancov mieru 16, 953 01 Zlaté Moravce k svojmu pozemku parc. číslo 209/2
schvaľuje
zriadenie vecného bremena právo prechodu cez pozemok vo vlastníctve obce Tesárske
Mlyňany cez parcelu číslo 1451/5, registra „C“ o výmere 1390 m², druh pozemku trvalé
trávnaté porasty, k. ú. Tesáre nad Ţitavou pre p. Mateja Buxara, r.č. ................., bytom
Obrancov mieru 16, 953 01 Zlaté Moravce k svojmu pozemku parc. číslo 209/2.
Hlasovanie:
za: 4 (Miloš Danko, Lukáš Ivanička, Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči)
proti: 0
zdrţal sa: 1 (Ing. Jozef Záhorský)
nehlasoval: 0
Uznesenie č. 85/2015
z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 16.9.2015
Lokalita – všetky parcely citované v Prieskume vlastníckych vzťahov na majetkoprávne
usporiadanie športového areálu v Tesárskych Mlyňanoch č. 109102/2015 – nie je vhodná
na individuálnu bytovú výstavbu
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 8. zasadnutí OZ konanom dňa 16.9.2015
prerokovalo

návrh, aby všetky parcely citované v Prieskume vlastníckych vzťahov na majetkoprávne
usporiadanie športového areálu v Tesárskych Mlyňanoch č. 109102/2015 vyhotoveného
Ing. Jánom Vozafom, GEO-PRE s.r.o. Nitra dňa 11.9.2015 boli definované ako nevhodné na
individuálnu bytovú výstavbu
schvaľuje,
aby všetky parcely citované v Prieskume vlastníckych vzťahov na majetkoprávne
usporiadanie športového areálu v Tesárskych Mlyňanoch č. 109102/2015 vyhotoveného
Ing. Jánom Vozafom, GEO-PRE s.r.o. Nitra dňa 11.9.2015 boli definované ako nevhodné na
individuálnu bytovú výstavbu
Hlasovanie:
za: 5 (Miloš Danko, Lukáš Ivanička, Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči, Ing. Jozef Záhorský)
proti: 0
zdrţal sa: 0
nehlasoval: 0
Uznesenie č. 86/2015
z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 16.9.2015
Výkup parciel citovaných v Prieskume vlastníckych vzťahov na majetkoprávne
usporiadanie športového areálu v Tesárskych Mlyňanoch č. 109102/2015 Obcou
Tesárske Mlyňany za maximálnu cenu 6,00 €
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 8. zasadnutí OZ konanom dňa 16.9.2015
prerokovalo
návrh osloviť vlastníkov pozemkov nachádzajúcich sa v areály športového ihriska časť
Mlyňany, ktoré sú citované v Prieskume vlastníckych vzťahov na majetkoprávne usporiadanie
športového areálu v Tesárskych Mlyňanoch č. 109102/2015 vyhotoveného Ing. Jánom
Vozafom, GEO-PRE s.r.o. Nitra dňa 11.9.2015 s následnou moţnosťou výkupu predmetných
parciel obcou Tesárske Mlyňany za maximálnu cenu 6,00 €
schvaľuje
osloviť vlastníkov pozemkov nachádzajúcich sa v areály športového ihriska časť Mlyňany,
ktoré sú citované v Prieskume vlastníckych vzťahov na majetkoprávne usporiadanie
športového areálu v Tesárskych Mlyňanoch č. 109102/2015 vyhotoveného Ing. Jánom
Vozafom, GEO-PRE s.r.o. Nitra dňa 11.9.2015 s následnou moţnosťou výkupu predmetných
parciel obcou Tesárske Mlyňany za maximálnu cenu 6,00 €
Hlasovanie:
za: 5 (Miloš Danko, Lukáš Ivanička, Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči, Ing. Jozef Záhorský)
proti: 0
zdrţal sa: 0
nehlasoval: 0
Uznesenie č. 87/2015
z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 16.9.2015
Vybudovanie príjazdového prístupu k autobusovej zástavke pri Kultúrnom dome
Mlyňany
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 8. zasadnutí OZ konanom dňa 16.9.2015
prerokovalo
návrh na vybudovanie príjazdového prístupu k autobusovej zástavke pre Kultúrnom dome
Mlyňany
schvaľuje
vybudovanie príjazdového prístupu k autobusovej zástavke pri Kultúrnom dome Mlyňany

Hlasovanie:
za: 5 (Miloš Danko, Lukáš Ivanička, Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči, Ing. Jozef Záhorský)
proti: 0
zdrţal sa: 0
nehlasoval: 0
Uznesenie č. 88/2015
z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 16.9.2015
VZN Obce Tesárske Mlyňany č. 3/2015 o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovanie sluţieb na trhových miestach a trhový poriadok v obci Tesárske
Mlyňany
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 8. zasadnutí OZ konanom dňa 16.9.2015
prerokovalo
návrh VZN Obce Tesárske Mlyňany č. 3/2015 o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovanie sluţieb na trhových miestach a trhový poriadok v obci Tesárske Mlyňany
schvaľuje
VZN Obce Tesárske Mlyňany č. 3/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovanie
sluţieb na trhových miestach a trhový poriadok v obci Tesárske Mlyňany
Hlasovanie:
za: 5 (Miloš Danko, Lukáš Ivanička, Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči, Ing. Jozef Záhorský)
proti: 0
zdrţal sa: 0
nehlasoval: 0
Uznesenie č. 89/2015
z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 16.9.2015
Zmena stupnice pre stravovanie dôchodcov od 1.10.2015
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 8. zasadnutí OZ konanom dňa 16.9.2015
prerokovalo
návrh na zmenu stupnice pre posúdenie výšky stravy pre dôchodcov od 1.10.2015
nasledovne:
Výška dôchodku
Pôvodne

návrh
zmeny

obedy ZŠ
Plná strava 1,84 €

prispieva obec
v€

platí dôchodca

obedy v Mlyňanke
od 1.5.2015 cena 2,50 €
platí dôchodca

Do 305 €

do 315 €

1,19

0,65

1,85

Do 320 €

do 330 €

1,26

0,58

1,92

Do 340 €

do 350 €

1,36

0,48

2,02

Do 360 €

do 370 €

1,49

0,35

2,15

Do 370 €

do 380 €

1,59

0,25

2,25

Do 400 €

do 410 €

1,66

0,18

2,32

nad 400 €

nad 410 €

1,75

0,09

2,41

s ch v a ľ u j e
stupnicu pre posúdenie výšky stravy pre dôchodcov od 1.10.2015 nasledovne:
Výška dôchodku

obedy ZŠ
Plná strava 1,84 €

prispieva obec
v€

platí dôchodca

obedy v Mlyňanke
od 1.5.2015 cena 2,50 €
platí dôchodca

do 315 €

1,19

0,65

1,85

do 330 €

1,26

0,58

1,92

do 350 €

1,36

0,48

2,02

do 370 €

1,49

0,35

2,15

do 380 €

1,59

0,25

2,25

do 410 €

1,66

0,18

2,32

nad 410 €

1,75

0,09

2,41

Hlasovanie:
za: 5 (Miloš Danko, Lukáš Ivanička, Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči, Ing. Jozef Záhorský)
proti: 0
zdrţal sa: 0
nehlasoval: 0
Uznesenie č. 90/2015
z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 16.9.2015
Zakúpenie motorovej kosačky na údrţbu ihriska v časti Mlyňany
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 8. zasadnutí OZ konanom dňa 16.9.2015
prerokovalo
návrh na zakúpenie motorovej kosačky na údrţbu ihriska v časti Mlyňany
s ch v a ľ u j e
zakúpenie motorovej kosačky na údrţbu ihriska v časti Mlyňany
Hlasovanie:
za: 5 (Miloš Danko, Lukáš Ivanička, Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči, Ing. Jozef Záhorský)
proti: 0
zdrţal sa: 0
nehlasoval: 0
Uznesenie č. 91/2015
z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 16.9.2015
Ţiadosť p. Moniky Nagyovej o prenajatie časti parcely 135/1
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 8. zasadnutí OZ konanom dňa 16.9.2015
prerokovalo
ţiadosť p. Moniky Nagyovej, bytom Za humnami 146, Tesárske Mlyňany o odkúpenie alebo
prenajatie časti parcely 135/1 v časti spoločnej hranice s parcelou 84/3 po hranicu chodníka
s ch v a ľ u j e

prenajatie časti parcely 135/1 v časti spoločnej hranice s parcelou 84/3 po hranicu chodníka
na dobu 10 rokov za cenu 1,00€ za rok pre p. Moniku Nagyovú, bytom Za humnami 146,
Tesárske Mlyňany.
Hlasovanie:
za: 5 (Miloš Danko, Lukáš Ivanička, Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči, Ing. Jozef Záhorský)
proti: 0
zdrţal sa: 0
nehlasoval: 0
Uznesenie č. 92/2015
z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 16.9.2015
Úprava priestranstva na ul. Štefana Moysesa pod sýpkou
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 8. zasadnutí OZ konanom dňa 16.9.2015
prerokovalo
návrh na úpravu priestranstva na ul. Štefana Moysesa pod sýpkou formou osadenia gabionov
a výsadby okrasných drevín
s ch v a ľ u j e
úpravu priestranstva na ul. Štefana Moysesa pod sýpkou formou osadenia gabionov a výsadby
okrasných drevín
Hlasovanie:
za: 5 (Miloš Danko, Lukáš Ivanička, Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči, Ing. Jozef Záhorský)
proti: 0
zdrţal sa: 0
nehlasoval: 0

Zapísala Ing. Erika Zlatňanská ............................... dňa 16.9.2015

Overovatelia zápisnice Michal Pivarči ................................... dňa ........................
Miloš Danko ..................................... dňa ........................

Ing. Štefan Valkovič
starosta obce

