Zápisnica z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 9.12.2015
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Program: 1. Privítanie
2. Procedurálne záležitosti
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Žiadosť Kolomana Kuťku a manželky Anny
6. Opätovné prerokovanie žiadosti Mgr. Dariny Kováčovej
7. VZN č. 4/2015 o určení názvov ulíc, verejných priestranstiev a číslovaní stavieb v
obci Tesárske Mlyňany v katastrálnom území Tesáre nad Žitavou a Mlyňany
8. VZN č. 5/2015 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok
9. VZN č. 6/2015 o mieste a čase zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v
základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Tesárske Mlyňany
10. Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2011, ktorým sa upravuje školský obvod základnej školy v
zriaďovateľskej pôsobnosti obce Tesárske Mlyňany
11. Dodatok č. 2 k VZN č. 5/2012 o poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné
odpady na území Obce Tesárske Mlyňany
12. Dodatok č. 2 k VZN č. 6/2012 o výške príspevkov v školách a školských
zariadeniach zriadených obcou Tesárske Mlyňany
13. Určenie platu starostu
14. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
15. Rozpočet
16. Rôzne
17. Interpelácie poslancov obecného zastupiteľstva
18. Záver
K bodu 1 a 2:
Na úvod zástupca starostu p. František Polák privítal prítomných poslancov a oznámil, že na
základe neprítomnosti starostu obce zo zdravotných dôvodov, podľa článku 7 rokovacieho poriadku
zahajuje dnešné 9. zasadnutie obecného zastupiteľstva a určil za zapisovateľku Bc. Luciu Behúlovú.
Za overovateľov zápisnice pána poslanca Michala Pivarčiho a pani poslankyňu Ivanu Pavlovičovú.
Do návrhovej komisie navrhol pána poslanca Ing Jozefa Záhorského a pána poslanca Lukáša
Ivaničku. Hlasovanie za návrhovú komisiu za 6 (Lukáš Ivanička, Ing. Ján Končál, Ivana
Pavlovičov, Michal Pivarči, František Polák, Milan Polák), proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0.
K bodu 3:
Zástupca starostu p. František Polák dal hlasovať za schválenie programu zasadnutia. Hlasovanie za
6 (Lukáš Ivanička, Ing. Ján Končál, Ivana Pavlovičov, Michal Pivarči, František Polák, Milan
Polák), proti 0 zdržal sa 0, nehlasoval 0.

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:
Zástupca starostu p. František Polák odovzdal slovo prítomným manželom Kuťkovým.
p. Koloman Kuťka - máme problémy so susedom, chová vedľa nás 20 psov, rušia nám denný a
nočný kľud, štekajú. Chceli by sme vyjadrenie obce k tomu, či tam môže chovať 20 psov?
p. Anna Kuťková – boli sme aj na stavebnom úrade a tam nám povedali, že psov rieši obec.
p. Kuťka - ďalšia vec, využíva stavby bez stavebného povolenia, chová tam psov. Podali sme
sťažnosť na obec, odpovedali nám, že je to v štádiu riešenia, neviem či tam má zasadať nejaká
priestupková komisia, je to už vyše mesiaca. Pán Sendlai dostal zo staveného úradu rozhodnutie o
okamžitom zastavení prác na stavbe a užívaní stavieb. On tie stavby užíva, chová tam psov, ruší
nám kľud, ak by sme chceli predať dom, kto nám ho kúpi?
p. František Polák – takže Vy by ste chceli, aby mu obec zakázala chovať psy?
p. Kuťka – áno, ak je to, čo neviem, v jej právomoci. P. Sendlai povedal, že psov si chová pre svoju
záľubu.
Ing. Končál – hovoríte, že ste dostali papier zo stavebného úradu, máte ho tu? Neviem, si
predstaviť, žeby sme my, ako poslanci mohli zakázať chovať psy.
Ing. Forgáčová – obec nemôže zakázať chovať psy.
Ing. Končál – máte na papieri napísané, že Váš sused využíva stavby bez stavebného povolenia a
využíva ich. Nekoná sa v tejto veci?
p. Kuťka – vo veci sa koná, zo stavebného úradu nás informoval, že zo zákona má lehotu mesiac na
doručenie, bude zasadať priestupková komisia.
p. František Polák – vo veci sa koná, obec nemôže zakázať chovať psy, poruší ústavu.
Ing. Končál – ako môže využívať stavby, keď to má zakázané?
p. Kuťková - z okresného úradu sme dostali list, že psov rieši obec. On nedostal stavebné povolenie
na tieto stavby.
p. František Polák – Bc. Behúlová ma informovala, že bol vykonaný štátny stavebný dohľad
p. Milan Polák - v rozhodnutí je napísané, že s okamžitou platnosťou zastavuje užívanie všetkých
stavieb na pozemkoch. Tam sa jedná aj o chov psov?
Prišiel pán poslanec Ing. Jozef Záhorský.
Ing. Končál – to či tam chová, alebo nechová psov je bezpredmetné. Tu sa jedná o to, že nemá
využívať stavby. Starosta by mal vedieť, ako v tejto veci konať.
p. František Polák – starosta poveril zamestnanca stavebného úradu, ktorý koná v tejto veci.
p. Milan Polák – keď koná, on má nejakú lehotu.
Ing. Forgáčová – áno, lehota na vybavenie je 30 dní.
p. Kuťka – pán Rafaj povedal, že on vykonáva pre náš obecný úrad službu.
Po rozprave poslanci obecného zastupiteľstva požiadali starostu obce Tesárske Mlyňany, aby
dohliadol na plnenie rozhodnutia č. 45/2015-006-Rf.
p. Kuťková – ešte som chcela, kde sa máme obrátiť vo veci riešenia psov?

p. František Polák – my, ako obec, nemáme právomoc limitovať počet psov. Je to zásah do
vlastníckeho práva.
p. Chrenová – starosta vydal ako stavebný úrad rozhodnutie o zákaze užívania stavieb, avšak,
pýtam sa, ako docieliť, aby ich nevyužíval, ako niekoho prinútiť?
p. Kuťka – na stavebnom úrade v Nitre mi povedali, že stavebný úrad mu má dávať neustále
pokuty.
p. Chrenová – Vy hovoríte, že ten pán povedal, že on bude pokuty platiť „donemoty“.
p. Kuťka – nech platí, využíva tieto stavby bez stavebného povolenia a aj po vydaní rozhodnutia.
Chová tam psov. Starosta mi povedal, že on mu nemôže obmedziť počet psov.
Ing. Končál – on tie stavby užíva, je jedno čo tam robí, využíva ich aj napriek rozhodnutiu.
K bodu č. 6:
p. František Polák – tento bod už bol prejednávaný s výsledkom, že členovia stavebnej komisie
preveria danú vec. Poprosil by som prítomnú Mgr. Darinu Kováčovú o vyjadrenie.
Mgr. Kováčová – vody sme museli odstaviť, nedá sa piť, nie je možné ju používať. V žiadosti som
uviedla, žeby sme si chceli urobiť novú studňu, ktorá by bola vzdialenejšia od prečerpávačky.
Prišiel pán poslanec Vladimír Plaštiak.
p. Milan Polák – v akej vzdialenosti by to bolo?
p. Plaštiak – vo vzdialenosti minimálne 30 metrov, boli sme sa tam pozrieť, studňa zapácha aj u
susedov
Ing. Končál – ak by sme Vám dali príspevok, akú máme istotu, že to bude fungovať?
Mgr. Kováčová – je to momentálne aj pre nás finančne náročné, lebo tú vodu sme používali na
všetko, avšak teraz ju nemôžeme používať, teraz som napojená na obecný vodovod.
p. Milan Polák – navrhujem zato hlasovať.
p. Chrenová – aká bude záruka, že to bude fungovať?
Mgr. Kováčová – otec mi hovoril, že keď sa vŕta hlbšie, napr. o 5 metrov hlbšie, mala by byť tá
voda v poriadku.
Ing. Končál – máte uvedenú nejakú konkrétnu sumu?
Mgr. Kováčová – áno, vychádzali sme z ponúk firiem, ktoré sa týmto zaoberajú.
p. Milan Polák – navrhujem sumu 500,- eur za vydokladované práce.
Ing. Končál – rokovací poriadok hovorí, že keď dáva niekto nejaký bod do rokovania obecného
zastupiteľstva má ho dať aj s návrhom uznesenia, aby sme sa vyhli takýto prípadom, kedy nevieme,
či môžeme poskytnúť takúto finančnú pomoc.
p. František Polák – dal hlasovať za finančný príspevok na vybudovanie novej studne vo výške
500,- eur za vydokladované práce. Hlasovanie: za 5 (Lukáš Ivanička, Michal Pivarči, Vladimír
Plaštiak, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský), proti: 0, zdržal sa: 3 (Ing. Ján Končál, Ivana
Pavlovičová, František Polák), nehlasoval: 0.
K bodu Kombistav:
p. František Polák – Nakoľko vidím, že prišla p. Gašparíková navrhujem presunúť ústnu ponuku od
p. Jozefa Gašparíka ml. na odpredaj nehnuteľnosti KOMBISTAV pre Obec, ktorú mám predložiť
zastupiteľstvu. Uvedenú nehnuteľnosť ponúka na odpredaj za 99 000 eur, pričom 50% z uvedenej

sumy požaduje vyplatiť pri podpise zmluvy a ďalších 50% v priebehu piatich rokov čiže 10 %
ročne.
p. Gašparíková – v prvom rade oznamujem, že som tu v zastúpení za syna, ktorý sa nemohol
dostaviť. Jedá sa o 32 árový pozemok, suma je 99 000,- eur
Ing. Končál – Suma za m2 vychádza 30, 9 eur. Pozemok vedľa krčmy sa odpredal v minulosti za 15
eur.
p. Milan Polák – skúste dať inú, nižšiu ponuku.
p. Gašparíková – syn ma poveril, že sumu môžem znížiť maximálne na 95 000,- eur
p. Milan Polák – dá sa o tom uvažovať, avšak za cenu akú sme odpredali pozemok Lipnickému.
p. Gašparíková – to je o polovicu menej? To neprichádza do úvahy.
p. Fratišek Polák dal hlasovať za schválenie odkúpenia tejto nehnuteľnosti Obcou Tesárske
Mlyňany. Hlasovanie za: 0, proti: 8 (Lukáš Ivanička, Ing. Ján Končál, Ivana Pavlovičová, Michal
Pivarči, Vladimír Plaštiak, František Polák, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský), zdržal sa: 0,
nehlasoval: 0.
K bodu 7:
p. František Polák – Toto VZN bolo navrhnuté na základe novej legislatívnej úpravy, pre detailnejší
popis obsahu návrhu poprosím informovať slečnu Behúlovú, pracovníčku úradu.
Bc. Behúlová – na základe novej legislatívy a školenia je každá obec, ktorá má ulice povinná mať
VZN o uliciach, kde budú ulice rozdelené do katastrálnych území. Vznikol registrer adries, do
ktorého sa zapisujú stavby s ulicami, súpisnými a orientačnými číslami. Vo VZN je zahrnuté –
hradenie adresného bodu vlastníkom domu, stojí to približne 40-50 eur.
Ing. Forgáčová – keď si chce vlastník dať zapísať nehnuteľnosť do katastra a registra adries, nestačí
mu už len geometrický plán, ale musí mať vypracovaný aj adresný bod. V návrhu je, aby si to každý
hradil sám, lebo by to muselo ísť na náklady obce
Ing. Končál – mám k tomu pripomienky. Zásadnou je: §2, článok 3 – píše sa tam, že orientačný
charakter má číslo 20, ako je to v mojom prípade, ktoré sa v tejto obci nepoužíva. Hlavne z dôvodu,
ako je uvedené aj v návrhu, že tabuľku s orientačný číslom si má zakúpiť na vlastné náklady majiteľ
nehnuteľnosti, čo nikto nerobí. Napríklad, keď si hodíte do navigácie ako v mojom prípade
Orechová 20, tak ho tam nenájdeme. Preto sa pýtam či budeme chcieť zakúpiť na náklady obce
tabuľky pre občanov s orientačným číslom, lebo je to povinnosťou občanov. Súpisné čísla budú
vlastne vedené v katastri, ale v obci by sa využívali aj orientačné čísla, napríklad tie novostavby
ktoré nemajú súpisné čísla doporadia.
Ing. Forgáčová – orientačné čísla fungujú od roku 2007.
Ing. Končál – ak chceme, aby to fungovalo, musíme im zabezpečiť tieto orientačné čísla na naše
náklady.
p. Milan Polák – koľko stojí takáto tabuľka?
Ing. Forgáčová – cenu zistíme
Ing. Končál – je dôležité si rozmyslieť, či ísť do toho, aby sme zakúpili tieto tabuľky pre lepšiu
orientáciu.
p. Chrenová - určite by bolo lepšie, aby boli aj orientačné čísla, napríklad aj keď chodí zásielková
služba.
Prišiel pán poslanec Miloš Danko.

Ing. Končál – ak by bola cena 5,- eur za 1ks, dajme tomu, že je 700 domov, cena by tam bola 3500,eur. Sme ochotný zaplatiť toľko za lepšiu orientáciu?
Ing Záhorský – iným spôsobom nedosiahneme to, aby si zakúpili tabuľky s orientačnými číslami.
p. Chrenová – tie orientačné tabuľky sú aj menšie, ako aj v Žitavanoch, aby sa nemýlili so
súpisnými.
p. František Polák - máte ešte nejaké iné pripomienky?
Ing. Končál – mám ešte formálnu pripomienku, vo VZN je napísané Ulica Orechová, Ulica Hlavná,
nie je súlad s tabuľkami, ktoré máme na uliciach.
Bc. Behúlová – na školení nás informovali, že názov ulice má byť v tvare napr. Ulica M. R.
Štefánika.
Ing. Končál – vo VZN je napísané, že názov ulíc navrhuje „Názvoslovná komisia“. Je zbytočné
mať takúto komisiu.
p. Chrenová – takáto komisia funguje v Bratislave.
Ing. Končál – je tam ďalej, že ju vymenúva starosta. Tak by sme mali zmeniť, že ju nenavrhuje
Názvoslovná komisia, ale Obecné zastupiteľstvo.
Bc. Behúlová – návrh tohto VZN bol robený podľa mesta Banská Štiavnica.
Ing. Končál – dám Bc. Behúlovej moje poznámky, aby upravila VZN podľa toho, ako sme sa teraz
dohodli.
p. František Polák dal hlasovať za VZN s pripomienkami. Hlasovanie za: 8 (Lukáš Ivanička, Ing.
Ján Končál, Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči, Vladimír Plaštiak, František Polák, Milan Polák,
Ing. Jozef Záhorský), proti: 0, zdržal sa: 1 (Miloš Danko), nehlasoval: 0.
K bodu č 8:
p. František Polák – mám vedomosť, že v návrhu neboli oproti poplatkom za rok 2015 robené
žiadne zmeny, pre bližšiu informáciu poprosím Ing. Forgáčovú, aby Vás informovala o
predloženom VZN.
Ing. Forgáčová – poplatky zostali rovnaké, VZN si schvaľujeme na jeden kalendárny rok, z tohto
dôvodu je potrebné ho schváliť aj na rok 2016.
p. František Polák - dal hlasovať za schválenie VZN. 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, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0.
K bodu č 9:
p. František Polák – podľa mojich informácií sa jedná hlavne o zmenu zákona, ktorá nám ukladá
zápis uskutočniť v mesiaci apríl a nie február, ako tomu bolo doteraz. Pre priblíženie obsahu
odovzdávam slovo PaedDr. Helene Balkovej.
PaedDr. Helena Balková – Od 1.9. 2015 bol novelizovaný školský zákon, jedná sa o § 20 ods. 2–
plnenie povinnej školskej dochádzky, ktorý hovorí, že zápis sa má konať v termíne od 1. apríla – 30.
apríla, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa nastúpiť na povinnú školskú
dochádzku určí obec VZN. My sme určili presný termín, je ním pondelok. V prípade, ak by na
tento termín padla Veľká noc, bude sa to konať o týždeň neskôr.
Ing. Končál – VZN sa schvaľuje na viac rokov?
PaedDr. Balková - áno, pokiaľ sa nezmení zákon.

p. Chrenová – do ďalšej novely.
p. František Polák – dal hlasovať za schválenie VZN. 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, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0.
K bodu č. 10
p. František Polák – pre priblíženie obsahu tohto návrhu dodatku odovzdávam slovo pani riaditeľke
Helene Balkovej.
PaedDr. Helena Balková – ide o dodatok, ak sa mení dátum zápisu. Ja som mala povinnosť
rozhodnúť o zápise detí do 15.mája, teraz sa to mení do termínu 15.júna a do 30. júna zašle zoznam
detí prijatých na povinnú školskú dochádzku obci.
p. František Polák - dal hlasovať za schválenie dodatku k VZN. 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, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0.
K bodu č. 11
p. František Polák – Na základe úpravy zákona NR SR o odpadoch si obec musí určiť poplatok pri
odoberaní odpadu v obci. Obecný úrad navrhuje sumu 6 centov za 1 kg dovezeného odpadu na
zberné miesto, pre bližšiu informáciu by som poprosil sl. Behúlovú, aby vám povedala bližšie
informácie k návrhu.
Bc. Behúlová – V zmysle novely zákona o odpadoch musí mať každá obec uvedený poplatok za
drobný stavebný odpad. My sme navrhli sumu 6 centov za 1 kg. Rozmedzie bolo v sume od 0,0150,078.
Ing. Končál – ako to budeme vyberať?
Ing Forgáčová – našou povinnosťou je do konca roka si určiť poplatok za drobný stavebný odpad.
Ing. Záhorský - poplatok je na každého obyvateľa?
p. František Polák – pán starosta mi spomínal, že bude musieť byť váha na obci.
Bc. Behúlová – suma nie je určená od počtu obyvateľov, ale od počtu dovezeného drobného
stavebného odpadu na zberné miesto. Zo zákona musíme mať túto sadzbu určenú do konca roka.
p. František Polák – dal hlasovať za prijatie dodatku. 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, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0.
K bodu č. 12:
p. František Polák – bol som informovaný, že na základe žiadosti základnej školy nastala zmena v
dvoch poplatkoch. Poprosil by som pani riaditeľku Balkovú, aby sa vyjadrila.
PaedDr. Balková – jedná sa o školský klub detí. Príspevok sa desať rokov nemenil. Vzhľadom nato,
že klesá počet detí, náklady rastú. Z tohto dôvodu je potrebné zvýšiť príspevok na 4 eurá/mesačne,
čo robí 0,68 eur mesačne na žiaka. Pre deti, ktoré sú v hmotnej núdzi to je polovica, čiže 2,- eurá.
p. František Polák – dal hlasovať za prijatie dodatku. 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, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0.

K bodu č. 13:
p. František Polák - súčasný plat starostu pozostáva zo základného platu a 20 % príplatku, ktorý bol
schválený zastupiteľstvom. Dávam do pozornosti, že za rok 2015 na základe úspešných podaní
žiadostí obec získala mimo svojho rozpočtu približne 35 000,- eur na telocvične – okná, 10 000,eur na budovu šatní ihriska Tesáre, 20 000,- eur na rekonštrukciu interiéru MKS- sála s toaletami,
bolo odovzdané vozidlo členom DHZ + vozík s príslušenstvom, čo predstavuje prínos pre túto obec
v čiastke blízko sumy 150 000,- eur.
Po rozprave dal p. František Polák hlasovať za plat starostu v pôvodnej výške, t.j. vo výške 1,2
násobku základného platu. 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), zdržal sa: 0, nehlasoval: 0.
K bodu 14:
p. František Polák – predkladateľkou materiálu je pani kontrolórka Zuzana Chrenová, preto ju
prosím o bližšiu informáciu k tomuto materiálu.
p. Chrenová – plán kontrolnej činnosti je na mesiace november 2015 – jún 2016. Plán zostal taký
istý, sú ta veci čo vyplývajú zo zákona. Je tam doplnený bod – kontrola cestovných príkazov
starostu obce. Správu za rok 2015 Vám predložím na najbližšom zastupiteľstve, nakoľko má byť
predložená po ukončení kalendárneho roka. Priebežné kontroly robievam, bola som aj v škole. Ak
by ste mali niekto nejaký podnet na doplnenie do plánu kontrolnej činnosti.
p. František Polák – poďakoval hlavnej kontrolórke za informáciu a dal hlasovať za plán kontrolnej
činnosti. 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,
zdržal sa: 0, nehlasoval: 0.
K bodu 15:
p. František Polák – p. starosta ma informoval, že návrh rozpočtu je pripravený. Pani účtovníčka
Katarína Uhrinová mu na konci minulého týždňa odovzdala materiál na doplnenie a kontrolu. Z
dôvodu, že by nebola dodržaná 15-dňová lehota na zverejnenie k schváleniu rozpočtu sa budeme
venovať na ďalšom zastupiteľstve. Ďalej ma informoval, že s prácami, ktoré boli naplánované na
tento rok sa finišuje a prvé mesiace roka 2016 budú kľudnejšie bez väčších výdavkov z obecého
rozpočtu. Berte tento bod z týchto dôvodov ako informáciu.
p. Milan Polák – ako sme na tom s peniazmi
p. Uhrinová – finančná situácia obce je dobrá, sú poplatené faktúry, bude na výplaty, bude na
splatenie úverov.
Ing. Záhorský – kedy chodí vyúčtovanie elektriky a plynu?
p. Uhrinová – plyn bol vyúčtovaný v mesiaci november. Elektrika bude v januári.
p. František Polák – nakoľko nejdeme schvaľovať rozpočet. Ukončujem diskusiu a prejdime k
ďalšiemu bodu.
K bodu č. 16:
Obradná miestnosť
p. František Polák – Bola by potreba vymaľovať, zakúpiť stredný užší koberec a zavolať elektrikára

z dôvodu, že na uvítaní novorodencov nesvietili dva stredné lustre.
Ing. Forgáčová – keď sa rekonštruoval obecný úrad, sobášna miestnosť sa nerobila.
Ing. Záhorský – tam sú ešte na stenách tie drevené kazety?
Bc. Behúlová – áno, sú tam pôvodné drevené kazety
p. Uhrinová – minimálne 20 rokov sa nerobili v obradnej sieni rekonštrukčné práce.
Ing. Končál – najprv bude potrebné začať s elektrikou.
p. Uhrinová – pri stredných svetlách zateká.
p. František Polák dal hlasovať za začatie potrebných prác súvisiacich s opravou obradnej siene.
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, zdržal sa: 0,
nehlasoval: 0.
Ponuka na odkúpenie nehnuteľnosti
p. František Polák – dostali sme ponuku na odkúpenie nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza oproti
cintorínu v časti Mlyňany.
Ing. Záhorský – kde sa tento pozemok nachádza?
Ing. Forgáčová - je to pozemok približne oproti ceste „Podlužie“
Ing. Záhorský – ponuka je na 30 000,- eur
p. Chrenová – tu by sa jednalo vlastne len o prejazd k „podlužiu“
Po rozprave sa poslanci dohodli, že informáciu berú na vedomie.
Žiadosť Moniky Nagyovej
p. Plaštiak – na minulom zastupiteľstve bola žiadosť o odkúpenie pozemku pre p. Nagyovú. Ja som
za odpredaj, všetci sú tam v jednej línii, každý to má od svojho pozemku po chodník. V
predchádzajúcich nájomných zmluvách bolo napísané, že nemôže byť na ich pozemku betónový
základ, čiže bez toho si nemôže spraviť plot.
Ing. Končál – tvojím návrhom je teda, aby si to odkúpili, aby si to riadne mohli ohradiť, alebo to
neprenajímať vôbec?
p. Plaštiak - áno odpredať. Chcú si tam urobiť plot pred domom. V nájomnej zmluve je, že si tam
nemôže postaviť nič s betónovým základom, a tým pádom si nemôže spraviť plot.
Ing. Končál – v akom je to štádiu?
Bc. Behúlová – na minulom zastupiteľstve sa schválil prenájom pozemku a dohodlo sa, že sa tam
pôjde pozrieť stavebná komisia, aby určila výmeru, aby sa mohla spraviť zmluva.
p. Plaštiak – p. Nagy má záujem o odkúpenie pozemku.
Po rozprave sa poslanci dohodli, že sa oslovia manželia Nagyový, aby si podali novú žiadosť o
odkúpenie pozemku do ich vlastníctva. Na základe novo podanej žiadosti sa zverejní na internete
zámer na odpredaj podľa osobitného zreteľa.
Informácia o živom Betleheme a Vianočných trhoch v parku
Ing. Jozef Záhorský - Dňa 18.12.2015, t.j. v piatok bude v parku MONS. RNDr. Júliusa Gábriša

živý Betlehem a Vianočné trhy. Začiatok o 15.30, všetci ste srdečne vítaní.
K bodu 18:
Zástupca starostu p. František Polák poďakoval prítomným poslancom za účasť a zasadnutie
ukončil.
Uznesenie č. 93/2015
z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 9.12.2015
Určenie zapisovateľky
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 9. zasadnutí OZ konanom dňa 09.12.2015
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 9. zasadnutí OZ konanom dňa
9.12.2015
Hlasovanie:
za: 6 (Lukáš Ivanička, Ing. Ján Končál, Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči, František Polák, Milan
Polák)
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
Uznesenie č. 94/2015
z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 9.12.2015
Určenie overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 9. zasadnutí OZ konanom dňa 9.12.2015
prerokovalo
určenie overovateľov zápisnice a
berie na vedomie
overovateľov zápisnice: p. poslanca Michala Pivarčiho a p. poslankyňu Ivanu Pavlovičovú
z 9. zasadnutia OZ konaného dňa 9.12.2015
Hlasovanie:
za: 6 (Lukáš Ivanička, Ing. Ján Končál, Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči, František Polák, Milan
Polák)
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
Uznesenie č. 95/2015
z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 9.12.2015
Voľba návrhovej komisie
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 9. zasadnutí OZ konanom dňa 9.12.2015
prerokovalo
voľbu návrhovej komisie a
volí
členov návrhovej komisie: p. poslanca Lukáša Ivaničku a p. poslanca Ing. Jozefa Záhorského
Hlasovanie:
za: 6 (Lukáš Ivanička, Ing. Ján Končál, Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči, František Polák, Milan
Polák)
proti: 0

zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
Uznesenie č. 96/2015
z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 9.12.2015
Schválenie programu rokovania
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 9. zasadnutí OZ konanom dňa 9.12.2015
prerokovalo
návrh programu 9. zasadnutia OZ konaného dňa 9.12.2015,
schvaľuje
program 9. zasadnutia OZ konaného dňa 9.12.2015
Hlasovanie:
za: 6 (Lukáš Ivanička, Ing. Ján Končál, Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči, František Polák, Milan
Polák)
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
Uznesenie č. 97/2015
z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 9.12.2015
Opätovné prerokovanie žiadosti Mgr. Dariny Kováčovej
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 9. zasadnutí OZ konanom dňa 9.12.2015
prerokovalo
žiadosť Mgr. Dariny Kováčovej o finančný príspevok na vybudovanie novej studne
schvaľuje
finančný príspevok na vybudovanie novej studne vo výške 500, - eur za vydokladované práce
Hlasovanie:
za: 5 (Lukáš Ivanička, Michal Pivarči, Vladimír Plaštiak, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský)
proti: 0
zdržal sa: 3 (Ing. Ján Končál, Ivana Pavlovičová, František Polák)
nehlasoval: 0
Uznesenie č. 98/2015
z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 9.12.2015
VZN č. 4/2015 o určení názvov ulíc, verejných priestranstiev a číslovaní stavieb v obci
Tesárske Mlyňany, v katastrálnom území Tesáre nad Žitavou a Mlyňany
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 9. zasadnutí OZ konanom dňa 9.12.2015
prerokovalo
návrh VZN č. 4/2015 o určení názvov ulíc, verejných priestranstiev a číslovaní stavieb v obci
Tesárske Mlyňany, v katastrálnom území Tesáre nad Žitavou a Mlyňany
schvaľuje,
VZN č. 4/2015 o určení názvov ulíc, verejných priestranstiev a číslovaní stavieb v obci Tesárske
Mlyňany, v katastrálnom územní Tesáre nad Žitavou a Mlyňany s pripomienkami
Hlasovanie:
za: 8 (Lukáš Ivanička, Ing. Ján Končál, Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči, Vladimír Plaštiak,
František Polák, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský)
proti: 0
zdržal sa: 1 (Miloš Danko)
nehlasoval: 0

Uznesenie č. 99/2015
z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 9.12.2015
VZN č. 5/2015 o dani z nehnuteľností na rok 2016
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 9. zasadnutí OZ konanom dňa 9.12.2015
prerokovalo
návrh VZN č. 5/2015 o dani z nehnuteľností na rok 2016
schvaľuje
VZN č. 5/2015 o dani z nehnuteľností na rok 2016
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
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
Uznesenie č. 100/2015
z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 9.12.2015
VZN č. 6/2015 o mieste a čase zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Tesárske Mlyňany
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 9. zasadnutí OZ konanom dňa 9.12.2015
prerokovalo
návrh VZN č. 6/2015 o mieste a čase zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Tesárske Mlyňany
schvaľuje
VZN č. 6/2015 o mieste a čase zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Tesárske Mlyňany
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
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
Uznesenie č. 101/2015
z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 9.12.2015
Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2011, ktorým sa určuje školský obvod Základnej školy
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Tesárske Mlyňany
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 9. zasadnutí OZ konanom dňa 9.12.2015
prerokovalo
návrh dodatku č. 1 k VZN č. 3/2011, ktorým sa určuje školský obvod Základnej školy
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Tesárske Mlyňany
schvaľuje
dodatok č. 1 k VZN č. 3/2011, ktorým sa určuje školský obvod Základnej školy v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Tesárske Mlyňany
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
zdržal sa: 0

nehlasoval: 0
Uznesenie č. 102/2015
z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 9.12.2015
Dodatok č. 2 k VZN č. 5/2012 o poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na
území obce Tesárske Mlyňany
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 9. zasadnutí OZ konanom dňa 9.12.2015
prerokovalo
návrh dodatku č. 2 k VZN č. 5/2012 o poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na
území obce Tesárske Mlyňany
schvaľuje
dodatok č. 2 k VZN č. 5/2012 o poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na území
obce Tesárske Mlyňany
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
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
Uznesenie č. 103/2015
z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 9.12.2015
Dodatok č. 2 k VZN č. 6/2012 o výške príspevku v školách a školských zariadeniach
zriadených Obcou Tesárske Mlyňany
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 9. zasadnutí OZ konanom dňa 9.12.2015
prerokovalo
návrh dodatku č. 2 k VZN č. 6/2012 o výške príspevku v školách a školských zariadeniach
zriadených Obcou Tesárske Mlyňany
schvaľuje
dodatok č. 2 k VZN č. 6/2012 o výške príspevku v školách a školských zariadeniach zriadených
Obcou Tesárske Mlyňany
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
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
Uznesenie č. 104/2015
z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 9.12.2015
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch
schvaľuje
plat starostu Ing. Štefana Valkoviča vo výške 1,2 násobku základného platu
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)

zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
Uznesenie č. 105/2015
z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 9.12.2015
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky november 2015 – jún 2016
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 9. zasadnutí OZ konanom dňa 9.12.2015
prerokovalo
plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na november 2015- jún 2016
schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na november 2015- jún 2016
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
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
Uznesenie č. 106/2015
z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 09.12.2015
Obradná sieň
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 9. zasadnutí OZ konanom dňa 9.12.2015
prerokovalo
potrebné práce súvisiace s opravou obradnej siene
s ch v a ľ u j e
začatie potrebných prác súvisiacich s opravou obradnej siene
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
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0

Zapísala Bc. Lucia Behúlová ….................................. dňa 9.12.2015
Overovatelia zápisnice Michal Pivarči …..................................... dňa …..........................
Ivana Pavlovičová …............................... dňa …..........................

František Polák
zástupca starostu

