Zápisnica z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 13.12.2012
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Program: 1. Privítanie
2. Procedurálne záležitosti
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Žiadosť o predaj pozemku /LINDA DECOR, s.r.o. Obrancov mieru 8, Zl. Moravce/
5. Návrh VZN č. 4/2012 o dani z nehnuteľnosti na rok 2013
6. Návrh VZN č. 5/2012 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
území obce Tesárske Mlyňany
7. Nájomné zmluvy zdravotné stredisko
8. Žiadosť o vysporiadanie vlastníckych práv /Solčiansky Roman a manž. Alena/
9. Žiadosť Bc. Koprdovej Marianny o pridelenie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na
rok 2013
10. Predĺženie nájomnej zmluvy s Orange Slovensko a.s.
11. Vyjadrenie k stavebnému zámeru
12. Rôzne
13. Záver

K bodu 1 a 2:
Pán starosta privítal prítomných poslancov. Určil zapisovateľku Bc. Eriku Zlatňanskú. Ďalej
overovateľov zápisnice p. Jána Horvátha a Ing. Jozefa Záhorského, dal hlasovať za zapisovateľku
a overovateľov zápisnice - za 6, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0.
Určil návrhovú komisiu na zostavenie uznesenia p. Ernesta Solčianskeho a p. Milana Poláka, dal
hlasovať za návrhovú komisiu - hlasovanie za 6, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0.
K bodu 3:
Pán starosta dal hlasovať za program zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa pozvánky –
hlasovanie za 6, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0.
K bodu 4: Žiadosť o predaj pozemku
Pán starosta prečítal žiadosť o predaj pozemku pre firmu LINDA DECOR, s.r.o. Zlaté Moravce,
kde konateľkou je Mgr. Ľubomíra Petrovičová. Na pozemku na Lipovej ulici pri postavenom
drevenom predajnom domčeku by chcela vybudovať chránenú dielňu. V deň konania zastupiteľstva
1

bolo na obecný úrad doručené písomné ospravedlnenie neprítomnosti z dôvodu choroby konateľky
a žiadosť o odloženie prejednania žiadosti na budúcom zasadnutí.
K bodu 5: VZN č. 4/2012 o dani z nehnuteľností na rok 2013
Poslanci vypracovaný návrh VZN dostali spolu s pozvánku. O návrhu zmien a výške sadzieb
informovala Ing. Forgáčová, uviedla, že vo VZN sú aj lesné pozemky, ktorá tam doposiaľ neboli.
Poznamenala, že u sadzby za stavby je potrebné upraviť sadzby tak, aby rozdiel medzi najnižšou
a najvyššou sadzbou neprevyšoval 10-násobok. Predložený návrh na rok 2013 a zvýšenie sadzieb
oproti roku 2012 za každý aj začatý m² zastavanej plochy stavby bol upravený nasledovne: 0,07 € za
stavby na bývanie a stavby na pôdohospodársku produkciu, 0,20 € za stavby na rekreačné
a záhradkárske chatky, 0,25 € za samostatne stojace garáže, 0,35 € za priemyselné stavby, 0,70 € za
stavby na ostatné podnikanie a 0,21 € za ostatné stavby. Pán Solčiansky Ernest uviedol, že by sme
mali zvýšiť aj daň za stavebné pozemky, v iných obciach majú vyššie sadzby ako máme my. Ing.
Forgáčová ďalej uviedla, že zvýšená bola aj sadzba u dane za byty a zmena nastala aj u úľav, neplatí sa
daň vyrubená len do výšky 3,-€. Zníženie zo stavieb 50% u stavieb na bývanie vo vlastníctve občanov
starších ako 70 rokov alebo držiteľov ZŤP ostáva tak ako bolo minulý rok. Pán starosta dal hlasovať
za upravený návrh VZN č. 4/2012, nakoľko prišiel pred prejednávaním tohto bodu p. Plaštiak bolo
hlasovanie nasledovné: za 7, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0.
K bodu 6: Návrh VZN č. 5/2012 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na
území obce Tesárske Mlyňany
Návrh uvedeného VZN dostali poslanci s pozvánku, sadzba poplatku sa nemení ostáva na úrovni roku
2012, t.j. 13 € na osobu a kalendárny rok. Úľavy a zníženie poplatku si môžu žiadať občania, ktorí
dochádzajú za prácou na týždňovky, študenti na internáte, občania pracujúci v zahraničí, ďalšie
zníženie poplatku je, že maximálne platí poplatok za domácnosť 5 osôb. Občania si môžu uplatniť iba
jednu formu zníženia poplatku, v prípade, že budú mať nedoplatky, nebude im priznané žiadne
zníženie sadzby poplatku za odpady a kanalizáciu. Poslanci obecného zastupiteľstva uvedený návrh
bez zmeny schválili tak ako bol predložený. Hlasovanie za VZN č. 5/2012 o poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady za 7, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0.
K VZN č. 6/2012
V programe samostatne nebol uvedený návrh VZN č. 6/2012 o výške prídavkov v školách a školských
zariadeniach zriadených obcou Tesárske Mlyňany ale poslanci materiál spolu s pozvánkou dostali.
Návrh výšky sadzieb príspevku v školskej jedálni spracovala Ing. Sobanská, sadzby zahŕňajú cenu
potravín a režijné náklady podľa jednotlivých kategórií stravníkov v zmysle zákona. Návrh VZN
obsahuje všetky predošlé dodatky k pôvodnému VZN a bol poslancami schválený bez zmeny tak ako
bol predložený, hlasovanie za 7, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0.
K bodu č. 7: Nájomné zmluvy zdravotné stredisko
Pán starosta informoval poslancov, že na základe predošlého zastupiteľstva, kde bol prejednávaný
nájom na zdravotné stredisko, p. Uhrinová pripravila prehľad koľko nás stojí zdravotné stredisko.
P. Uhrinová povedala, že faktúry za energie /elektrina, plyn, voda/ na zdravotnom stredisku sú za rok
približne v sume 6000 €, na nájomnom lekári zaplatia cca 3240 €, rozdiel 2760 € nemôže obec znášať
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a ísť do straty. Pán starosta povedal, že zvyšovalo sa im vlani, MUDr. Jakubovič užíva väčší priestor
ako MUDr. Gašparík. Hovoril s p. Koprdom, chceli sme tam dať namontovať hlavice aby bolo
vykurovanie efektívnejšie, ale nebude to možné, lebo podľa slov p. Koprdu potrubie je staré
a výmenou by mohlo dôjsť k poškodeniu skorodovaných častí vykurovacieho systému.
p. Horváth – navrhol ponúknuť im to za prenájom 1€ a energie si môžu uhrádzať sami
p. starosta – my sme prenajímateľ, my si určujeme podmienky, prerábala sa čakáreň u MUDr.
Jakuboviča , kupovali sa tam obklady a čiastočne sme financovali aj my
p. Polák – je tam nedoplatok na energiách 2700 €, sú tam ďalšie energie a údržba budovy, budeme
žiadať iba na pokrytie spotrebovanej energie
p. Horváth – treba tak upraviť nájom aby sme nedoplácali
Na základe viacerých návrhov zo strany poslancov p. Polák navrhol pre MUDr. Jakuboviča nájomné
vo výške 272 € a pre MUDr. Gašparíka v sume 187 €. Nakoľko prepočet na rok nepokryje
spotrebované energie , treba koeficient ešte zvýšiť. Ďalší návrh pre MUDr. Jakuboviča 288 € a
MUDr. Gašparíka 187 €. Pán Solčiansky uviedol, že suma 288€ u MUDr. Jakuboviča je nízka, lebo
ročný prepočet nám stále nepokryje skutočné náklady a navrhol pre MUDr. Jakuboviča sumu 320 €
mesačne. MUDr. Jakubovič užíva podstatne väčšie priestory ako MUDr. Gašparík.
Hlasovanie za to, aby sa od 1.1.2013 pre MUDr. Jakuboviča zvýšilo mesačné nájomné na sumu 320 €
a pre MUDr. Gašparíka na sumu 180 € len na pokrytie spotrebovaných energií, nájom, kanalizácia
a vývoz smetí je zdarma – za 6, proti 0, zdržal sa 1, nehlasoval 0.
K bodu 8 : Vysporiadanie vlastníckych práv
p. Roman Solčiansky s manželkou odkúpili pozemok na stavbu rodinného domu, na ktorého časti stojí
požiarna zbrojnica, svoju žiadosť aby sa tieto veci dali na poriadok žiadali aj v roku 2007, vec nebola
doriešená. Pán starosta informoval, že malo to nejako vydržaním prejsť na obec, ale nešlo to.
Manželia Solčiansky sa k tomuto pozemku nedostali špekulatívne, chcú si to dať do poriadku, navrhli
formu nájmu odpustením poplatkov. Pán starosta navrhol dohodnúť sa na cene za odkúpenie
pozemku a dať do zmluvy, že keď obec nemá peniaze, tak by sa vlastne z tejto ceny odrátavalo
formou odpustenia poplatkov.
p. Solčiansky E. – bola tam zámena pozemkov, my teraz máme zaplatiť za akú plochu?
p. starosta je to plocha približne 300 m2, aké mali náklady za koľko kúpili, GP a právnik, budeme to
riešiť za reálnu cenu
p. Polák – aby im to pokrylo tie náklady za kúpu
p. starosta - nie je to potrebné riešiť hneď, pohovorí s nimi, koľko by chceli za ten pozemok, potom
na najbližšom zasadnutí sa to dorieši. Bude určená kúpna cena a budú sa z nej odrátavať poplatky
a v prípade, že obce bude mať finančné prostriedky vyplatí sa to jednorazovo. Poslanci obecného
zastupiteľstva berú informáciu o vysporiadaní vlastníckych práv p. Romana Solčianskeho a manž.
Aleny na vedomie.
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K bodu 9: Žiadosť Bc. Marianny Koprdovej o pridelenie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na
rok 2013
Pán starosta predniesol žiadosť Bc. Koprdovej Mariany o finančný príspevok z rozpočtu obce vo
výške 250 €, v roku 2013 chce dať vytlačiť farebný katalóg pri príležitosti výročia výstavby farského
kostola.
Ing. Čepcová – Marianka ma požiadala, aby som jej to najprv skontrolovala, či to tak môže ísť do
tlače, lebo v takej podobe ako to má to nie je možné. Nakoľko pán farár povedal, že najskôr sa mala
pred písaním (bola to vlastne bakalárska práca) poradiť, neodporučil tento farebný katalóg v takej
podobe ako to je vypracované zverejniť a dať do domácností. Chýbajú tam nejaké informácie a sú
tam veci, ktoré tam byť nemali. Po týchto informáciách je vlastne zbytočné to kontrolovať po
pravopisnej gramatickej stránke. Bc. Koprdovej bude zaslaná odpoveď, že uvedený katalóg nie je
vypracovaný v takej podobe aby sme jeho tlač finančne podporili.
K bodu 10: Predĺženie nájomnej zmluvy s Orange Slovensko a.s.
Starosta obce informoval, že bolo schválené uznesenie, že obec nepôjde ročným nájmom za prenájom
pozemku pod sumu 3000€. Odpísalo sa v tom znení, že obec trvá na tomto uznesení, následne z firmy
Orange Slovensko a.s. prišiel e-mail, že s našou sumou nesúhlasia, navrhujú doterajšiu sumu 824 € za
ročný prenájom pozemku zvýšiť na sumu 1000 € so zvýšením o každoročnú infláciu. Je to náš
pozemok ale nemôžeme si určiť cenu, nakoľko na základe zákona sú poskytovateľom verejnej siete
a kde raz zaberú pozemok tak si môžu dať vecné bremeno na katastri aj bez nášho súhlasu.
V prípade, že nedôjde k dohode sumy na prenájom pozemku vo výške 1000€ spolu s každoročnou
infláciou, bude obci vyplatená jednorázová náhrada za vecné bremeno vo výške 820 €.
p. Polák – po uvedených informáciách bude najlepšie sa dohodnúť
p. starosta – najskôr sa musí zrušiť pôvodné uznesenie, dal hlasovať za zrušenie uznesenia
č. 109/2012 zo dňa 28.6.2012 – hlasovanie za 7, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0. Ďalej dal hlasovať
za prijatie uznesenia, aby bola s firmou Orange Slovensko a.s. podpísaná dohoda o prenájme
pozemku za sumu 1000€ ročne s každoročnou infláciou od 1.1.2013 – hlasovanie za 7, proti 0, zdržal
sa 0, nehlasoval 0.
K bodu 11: Vyjadrenie k stavebnému zámeru
Pán starosta informoval o stavebnom zámere na výstavbu čerpacej stanice PHM SHELL s funkčným
využitím priľahlého areálu v k. ú. Tesáre nad Žitavou medzi diaľnicou R1 a štátnou cestou I/65 oproti
motorestu Tribeč. Jedná sa o parcely registra „C“ 2656/15, 2656/19, 2656/20 ,2656/21 a „E“
2651,2652,2653,2654 Nakoľko obec nemá územný plán je potrebné vyjadrenie obce k predmetnej
stavbe. Poslanci schválili uvedené pozemky ako vhodné na výstavbu ako aj výstavbu čerpacej stanice
PHM SHELL s funkčným využitím priľahlého areálu v katastri obce Tesárske Mlyňany, k. ú. Tesáre nad
Žitavou v záujmovom území medzi diaľnicou R1 a štátnou cestou I/65, oproti motorestu Tribeč.–
hlasovanie za 7, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0.
K bodu 12: Rôzne
Pán starosta informoval , že pohostinstvo Mlyňanka odkúpila p. Belenčíková, spolu s budovou
pohostinstva odkúpila aj pozemok, ktorý je až po cestu a na tomto pozemku je umiestnená
autobusové zástavka v časti Mlyňany. Na základe uvedeného, ako vlastník pozemku kde je
umiestnená autobusová zástavka, žiada o odpustenie poplatkov za vývoz smetí a kanalizáciu.
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p. Solčiansky – kedysi to bol jeden pozemok aj s obchodom, obec tam mala nejaké priestory
p. starosta – bude potrebné preveriť na katastri ako to Jednota nadobudla a ako ten pozemok prešiel
do vlastníctva Jednoty. Prišiel p. poslanec Domaniský.
Poslanci obecného zastupiteľstva neschválili odpustiť p. Belenčíkovej poplatky za vývoz smetí
a kanalizáciu z dôvodu, že na ich pozemku je umiestnená autobusová zástavka a doporučili preveriť
na katastri kúpnu zmluvu s Jednotou a prevod pozemkov na Jednotu.
Pán starosta - p. Mária Pivarčiová po smrti manžela zistila, že pozemok na časti ktorého je
postavený ich rodinný dom patrí obci. Tento pozemok roky užívajú a chceli by si to dať do poriadku
po vlastníckej stránke. Pozemok sa dal získať vydržaním, dnes sa k tomu musí vyjadriť majiteľ, tzn.
obec. Dal hlasovať za to, aby obec dala súhlas k vydržaniu pozemku pre p. Máriu Pivarčiovú, bytom Za
humnami 151 – hlasovanie: za 7, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 1.
p. Solčiansky – chce sa opýtať ohľadom osvetlenia na betónke
p. starosta – je tam umiestnený stĺp, opravár, ktorý nám robí opravy osvetlenia a rozhlasu urobí
predĺženie ešte na 2 pripojenia osvetlenia približne do mesiaca. Jedno svetlo bude ešte umiestnené
pri schodište a do budúcna tu bude vybudovaný aj bezbariérový prístup pre vozíčkarov.
Ďalej pán starosta informoval, že priestory – budova na ihrisku v časti Tesáre nad Žit. bola ponúknutá
na využitie, nikto nemá o to záujem. Ďalej informoval, že bolo pokazené chladenie v dome smútku
v časti Tesáre nad Žit. Bolo potrebné urýchlene riešiť výmenu chladiaceho zariadenia, bude ešte
potrebné tam opraviť aj rozhlas. Pozrel si poistné zmluvy a táto oprava sa bude riešiť
prostredníctvom poisťovne. Bola uzatvorená poistná zmluva na poistenie obecnej bytovky, pre
prípad nejakých živelných pohrôm, nebola tam žiadna poistka. V obecnej bytovke je veľká
poruchovosť kotlov.
p.riaditeľka ZŠ – ani budova školy nie je poistená, bola by to veľká suma poistného okolo 1500 €,
poistené sú jedine zariadenia a počítače.
Pán starosta prečítal žiadosti o zaradenie do rozpočtu na rok 2013:
- obecná knižnica na nákup kniž. fondu 650 € na výpočtovú techniku 200€ treba zistiť na čo konkrétne
- žiadosť DHZ o finančné prostriedky vo výške 1700€
- žiadosť záhradkárov o sumu 500€ na zabezpečenie akcií sv. Urbana, degustáciu, hudba na púť, po
viacerých návrhoch zo strany poslancov pán starosta navrhol sumu 300€
Uvedené žiadosti o zaradenie do rozpočtu obce spolu s návrhmi berú poslanci na vedomie.
Pán starosta po konzultácii s riaditeľkou ZŠ navrhol riešiť výmeru okien v telocvični, ktoré sú veľmi zlé
a zateplenie a rekonštrukciu telocvične, príslušnej chodby a toaliet. Táto časť nebola riešená pri
zatepľovaní školy, ušetrilo by sa veľké množstvo energie. Je pravdepodobné, že v budúcnosti do našej
obce budú dochádzať aj žiaci z okolitých obcí. Obec do podania projektu neplatí nič, spoluúčasť obce
5% by predstavovala sumu 5000€, dal hlasovať za podanie projektu a jednať s agentúrou, ktorá
projekt na rekonštrukciu a zateplenie telocvične pri základnej škole na čerpanie 100 tis. € s 5%
spoluúčasťou obce vo výške 5000€, hlasovanie za 8, proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0.
5

Ďalej informoval poslancov o prípravných prácach projektu na rozšírenie kamerového systému. Jedná
sa o doplnenie kamier pričom v súčasnosti prevádzkujeme len jednu kameru. Tento istý projekt sme
podávali , v tomto roku na rok 2013 podávame za tých istých podmienok.
Ďalej pán starosta informoval, že od 1.1.2013 bude prenesený výkon štátnej správy v zmysle §2
zákona č. 416/2001 zabezpečovať Spoločný obecný úrad Vráble, Hlavná 1221. Ide o stavebnú agendu,
ktorú pre obec zabezpečoval Spoločný obecný úrad v Zlatých Moravciach. Poslanci uvedenú
informáciu berú na vedomie.
Ďalej poslanci schválili odstúpenie obce z Požitavského regionálneho združenia miest a obcí ku dňu
31.12.2012.
Pán poslanec Solčiansky Ernest prečítal znenie uznesení. Na záver pán starosta poďakoval prítomným
za účasť a zasadnutie ukončil.

Uznesenie č. 121/2012
z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 13.12.2012
Určenie zapisovateľky
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 13. zasadnutí OZ konanom
dňa 13.12.2012
prerokovalo
určenie zapisovateľky a
b e r i e n a v e d o m i e,
že Bc. Erika Zlatňanská bola určená za zapisovateľku zápisnice na 13. zasadnutí OZ konanom
dňa 13.12.2012.
Uznesenie č. 122/2012
z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 13.12.2012
Určenie overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 13. zasadnutí OZ konanom dňa
13.12.2012
prerokovalo
určenie overovateľov zápisnice a
berie na vedomie
overovateľov zápisnice: p. poslanca Jána Horvátha a p. poslanca Ing. Jozefa Záhorského
z 13. zasadnutia OZ konaného dňa 13.12.2012
Uznesenie č. 123/2012
z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 13.12.2012
Voľba návrhovej komisie.
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 13. zasadnutí OZ konanom dňa
13.12.2012
prerokovalo
voľbu návrhovej komisie a
volí
členov návrhovej komisie: p. poslanca Ernesta Solčianskeho a p. poslanca Milana Poláka
Uznesenie č. 124/2012
z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 13.12.2012
Schválenie programu rokovania
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Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 13. zasadnutí OZ konanom dňa
13.12.2012
prerokovalo
návrh programu 13. zasadnutia OZ konaného dňa 13.12.2012
s ch v a ľ u j e
program 13. zasadnutia OZ konaného dňa 13.12.2012
Uznesenie č. 125/2012
z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 13.12.2012
VZN č. 4/2012 o dani z nehnuteľností na rok 2013
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 13. zasadnutí OZ konanom dňa
13.12.2012
prerokovalo
návrh VZN č. 4/2012 o dani z nehnuteľností na rok 2013
s ch v a ľ u j e,
VZN č.4/2012 o dani z nehnuteľností na rok 2013 v obci Tesárske Mlyňany
Uznesenie č. 126/2012
z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 13.12.2012
VZN č. 5/2012 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území
Obce Tesárske Mlyňany
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 13. zasadnutí OZ konanom dňa
13.12.2012
prerokovalo
návrh VZN č. 5/2012 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území
Obce Tesárske Mlyňany
s ch v a ľ u j e,
VZN č. 5/2012 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce
Tesárske Mlyňany
Uznesenie č. 127/2012
z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 13.12.2012
VZN č. 6/2012 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených
obcou Tesárske Mlyňany
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 13. zasadnutí OZ konanom dňa
13.12.2012
prerokovalo
návrh VZN č. 6/2012 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených
obcou Tesárske Mlyňany
s ch v a ľ u j e,
VZN č. 6/2012 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou
Tesárske Mlyňany
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Uznesenie č. 128/2012
z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 13.12.2012
Zvýšenie nájomného pre lekárov na zdravotnom stredisku v Tesárskych Mlyňanoch
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 13. zasadnutí OZ konanom dňa
13.12.2012
prerokovalo
návrh na zvýšenie nájomného pre lekárov na zdravotnom stredisku v Tesárskych Mlyňanoch
MUDr. Jánovi Jakubovičovi a MUDr. Michalovi Gašparíkovi od 1.1.2013
s ch v a ľ u j e,
zvýšenie nájomného pre lekárov na zdravotnom stredisku v Tesárskych Mlyňanoch
MUDr. Jánovi Jakubovičovi na sumu 320,-€ mesačne a MUDr. Michalovi Gašparíkovi na
sumu 180,-€ mesačne od 1.1.2013
Uznesenie č. 129/2012
z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 13.12.2012
Zrušenie Uznesenia č. 109/2012 z 11. zasadnutia OZ zo dňa 28.6.2012
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 13. zasadnutí OZ konanom dňa
13.12.2012
prerokovalo
návrh na zrušenie Uznesenia č. 109/2012 z 11. zasadnutia OZ zo dňa 28.6.2012
s ch v a ľ u j e,
zrušenie Uznesenia č. 109/2012 zo dňa 28.6.2012
Uznesenie č. 130/2012
z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 13.12.2012
Výstavba čerpacej stanice PHM SHELL s funkčným využitím priľahlého areálu
v katastri obce Tesárske Mlyňany
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 13. zasadnutí OZ konanom dňa
13.12.2012
prerokovalo
informáciu o plánovanej realizácii investičného zámeru – výstavby čerpacej stanice PHM
SHELL s funkčným využitím priľahlého areálu v katastri obce Tesárske Mlyňany, k. ú.
Tesáre nad Žitavou
s ch v a ľ u j e,
že parcely registra „C“ 2656/15, 2656/19, 2656/20, 2656/21, 2656/22 a parcely registra „E“ č.
2651, 2652, 2653, 2654 sú vhodné na výstavbu ako výstavbu čerpacej stanice PHM SHELL
s funkčným využitím priľahlého areálu v katastri obce Tesárske Mlyňany, k.ú. Tesáre nad
Žitavou v záujmovom území medzi diaľnicou R1 a štátnou cestou I/65, oproti motorestu
Tribeč
Uznesenie č. 131/2012
z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 13.12.2012
Predlženie nájomnej zmluvy s firmou Orange Slovensko a.s.
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 13. zasadnutí OZ konanom dňa
13.12.2012
prerokovalo
návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy za prenájom pozemku parc. č. 312/2, k. ú. Tesáre nad
Žitavou o celkovej ploche 100 m² vo výške 1000,-€ ročne s ročnou infláciou od 1.1.2013
s firmou Orange Slovensko a.s.
s ch v a ľ u j e,
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uzatvorenie nájomnej zmluvy za prenájom pozemku parc. č. 312/2, k. ú. Tesáre nad Žitavou
o celkovej ploche 100 m² vo výške 1000,-€ ročne s ročnou infláciou s firmou Orange
Slovensko, a. s.
Uznesenie č. 132/2012
z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 13.12.2012
Súhlas k vydržaniu pozemku parc. č. 130/101 registra E, k. ú. Mlyňany
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 13. zasadnutí OZ konanom dňa
13.12.2012
prerokovalo
návrh na vyslovenie súhlasu pre p. Máriu Pivarčiovú rod. Valašikovú, nar. 23.1.1948,
r.č. 485123/177 trvale bytom Tesárske Mlyňany, Za humnami 151/1 k vydržaniu obecného
pozemku parc. č. 130/101 registra E, k.ú. Mlyňany, na časti ktorého je postavený rodinný
dom súp. č. 151
s ch v a ľ u j e,
súhlas pre p. Máriu Pivarčiovú rod. Valašikovú, nar. 23.1.1948, r.č. 485123/177, trvale bytom
Tesárske Mlyňany, Za humnami 151/1 k vydržaniu obecného pozemku parc. č. 130/101
registra E, k.ú. Mlyňany, na časti ktorého je postavený rodinný dom súp. č. 151
Uznesenie č. 133/2012
z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 13.12.2012
Podanie projektu na rekonštrukciu telocvične ZŠ Š. Moysesa v Tesárskych Mlyňanoch
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 13. zasadnutí OZ konanom dňa
13.12.2012
prerokovalo
návrh na podanie projektu na rekonštrukciu telocvične ZŠ Š. Moysesa v Tesárskych
Mlyňanoch so spoluúčasťou obce 5%
s ch v a ľ u j e,
podanie projektu na rekonštrukciu telocvične ZŠ Š. Moysesa v Tesárskych Mlyňanoch so
spoluúčasťou obce 5%
Uznesenie č. 134/2012
z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 13.12.2012
Prechod obce na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v zmysle § 2 zákona
č. 416/2001 na Spoločný obecný úrad Vráble od 1.1.2013
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 13. zasadnutí OZ konanom dňa
13.12.2012
prerokovalo
informáciu o prechode obce na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v zmysle § 2
zákona č. 416/2001 zo Spoločného obecného úradu Zlaté Moravce na Spoločný obecný úrad
Vráble, Hlavná 1221 od 1.1.2013
b e r i e n a v e d o m i e,
prechod obce na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v zmysle § 2 zákona
č. 416/2001 zo Spoločného obecného úradu Zlaté Moravce na Spoločný obecný úrad Vráble,
Hlavná 1221 od 1.1.2013 a výšku členského príspevku 0,80 € za obyvateľa a rok.
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Uznesenie č. 135/2012
z 13. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 13.12.2012
Odstúpenie obce Tesárske Mlyňany z Požitavského regionálneho združenia miest a obcí
ku dňu 31.12.2012
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 13. zasadnutí OZ konanom dňa
13.12.2012
prerokovalo
informáciu o odstúpení obce Tesárske Mlyňany z Požitavského regionálneho združenia miest
a obcí ku dňu 31.12.2012
s ch v a ľ u j e,
odstúpenie obce Tesárske Mlyňany z Požitavského regionálneho združenia miest a obcí ku
dňu 31.12.2012
zapísala: Bc. Erika Zlatňanská .................................. dňa 13.12.2012
overovatelia zápisnice – Ján Horváth ................................................ dňa ..............................
Ing. Jozef Záhorský ................................... dňa ...............................

Ing. Štefan Valkovič
starosta obce
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