Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch
zo dňa 27.1.2016
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Program: 1. Privítanie
2. Procedurálne záležitosti
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Príprava podkladov pre podanie žiadosti – Zníženie energetickej náročnosti MŠ
Tesárske Mlyňany
6. Prejednanie poškodenia strechy na budove OÚ
7. Prejednanie návrhu rozpočtu
8. Rôzne
9. Interpelácie poslancov obecného zastupiteľstva
10. Záver
K bodu 1 a 2:
Na úvod p. starosta privítal prítomných poslancov a určil za zapisovateľku Bc. Luciu Behúlovú. Za
overovateľov zápisnice pána poslanca Ing. Jozefa Záhorského a pána poslanca Miloša Danka. Do
návrhovej komisie navrhol pani poslankyňu Ivanu Pavlovičovú a pána poslanca Lukáša Ivaničku.
Hlasovanie za návrhovú komisiu za 7 ( Miloš Danko, Lukáš Ivanička, Ivana Pavlovičová, Michal
Pivarči, František Polák, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský), proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0.
K bodu 3:
p. starosta dal hlasovať za schválenie programu zasadnutia. Hlasovanie za 7 ( Miloš Danko, Lukáš
Ivanička, Ivana Pavlovičov, Michal Pivarči, František Polák, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský),
proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0.
K bodu 4:
p. starosta - z dôvodu choroby hlavnej kontrolórky obce p. Zuzany Chrenovej informoval
prítomných poslancov o plnení uznesení. Poslanci obecného zastupiteľstva vzali na vedomie
kontrolu plnenia uznesení. Prišiel pán poslanec Vladimír Plaštiak.
K bodu 5:
p. starosta – dovolil som si Vás sem dnes zvolať k tomuto bodu, nakoľko pred Vianocami vyšla
výzva, ktorá sa týkala zníženia energetickej náročnosti verejných budov. Neviem z akého dôvodu to
bolo tak stavané, že to vyšlo pred Vianocami a nikto nás o tejto výzve neinformoval. Ja som sa
snažil osloviť projektantov, avšak súčasťou žiadosti musí byť energetický audit, čo je náročnejšia

záležitosť a projektanti by to nestihli pripraviť. Dozvedel som sa, že by mala výjsť nová výzva,
ktorá by sa mala taktiež týkať zníženia energetickej náročnosti budov. Teraz je otázne, či sa to bude
týkať verejných budov, ale zrejme by sa malo jednať o materské školy. Hlavnou úlohou zníženia
energetickej náročnosti je minimálne 30 % úspora, ktorá sa musí preukázať v energetickom audite,
inák projekt nebude schválený. V prvom rade by sa zateplila budova, vymenil by sa krov so
strešnou krytinou, kompletne prerobilo kúrenie, ktoré neviem, či by sa nahradilo kondenzačným,
aby vedeli vydokladovať úsporu 30 %, ďalej bol návrh osadiť fotovoltaické články, čo sa týka
elektriky, jednalo by sa o oprávnený náklad. Treba spracovať projektovú dokumentáciu, zatiaľ nie
je vyhodená výzva, nie je presne zadefinované, aká bude spoluúčasť, v prvom projekte bola
spoluúčasť približne 10 %. Predpokladá sa, že v ďalšej výzve sa bude jednať o podobnú spoluúčasť.
Ide mi o to, aby som vedel, či by bola ochota ísť do tohto projektu?
p. Danko – bude to preplácať EÚ? 10 % spoluúčasť nie je veľa.
p. starosta – ja by som navrhoval schváliť maximálne do 20 %.
p. Milan Polák – navrhol by som maximálne spoluúčasť do 15%, nakoľko 20 % sa mi zdá veľa.
p. starosta – osobne dúfam, že spoluúčasť bude 5 %.
Ing. Záhorský – jedná sa o eurofondy, tam bude treba energetický audit, rôzne merania,
porovnávania, musí sa to všetko správne našpecifikovať.
p. starosta – vyhodnotenie projektu je na základe kvality spracovania projektovej dokumentácie. Ide
mi o to, aby som vedel, keď výjde nová výzva či ísť do projektu, aby sa to všetko stihlo, nakoľko si
vyžaduje dostatočnú prípravu.
Ing. Záhorský – ak by vyšla spoluúčasť okolo 20 000,- eur tak sa to oplatí.
p. Plaštiak – tiež by som šiel do tých 15 %.
Po rozprave dal p. starosta hlasovať o tom, že v prípade vyhlásenia výzvy Ministerstva životného
prostredia na zníženie energetickej náročnosti verejných budov obec zabezpečí prípravu podkladov
a podanie žiadosti súvisiacej s danou výzvou s max. mierou spoluúčasti do 15%. Hlasovanie za 8
(Miloš Danko, Lukáš Ivanička, Ivana Pavlovičov, Michal Pivarči, Vladimír Plaštiak, František
Polák, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský), proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0.
K bodu č. 6:
p. starosta – keď sa šlo pozrieť v súvislosti s opravou obradnej siene do podrovia obecného úradu
zistilo sa, že medzi škridlami sú medzery, okolo komínov niekde nebol daný plech. „Bobrovka“,
ktorá bola na starom krove sa využila na došprajcovanie. Strešné laty sú tam ponechané staré.
p. Plaštiak – ak sa posunie jedna hrada, budú sa musieť posunúť všetky, tým pádom sa bude musieť
zhodiť krov.
p. starosta – v prvom rade sme chceli vymeniť na zadnej časti budovy korýtka, laty a starú škridlu,
ktorá tam nebola menená. Keď sme sa boli pozrieť v obradnej sieni prečo to tam skratuje, tak sme
zistili, že nad plafónom je starý plafón, je to okolo komínov pozatekané a mokré.
Ing. Záhorský – okolo komína to bude treba oplechovať.
p. starosta – je to havarijný stav, lebo sa to môže poškodiť ešte viac. Niektoré kazety, sú súce na
výmenu, ako vidíte aj tu v zasadačke sú zatečené kazety na strope, krov preteká v celej budove.
Škridla je nová.
p. Danko – keď je to v takom stave, tak sa to musí porobiť.
p. starosta - chcel som Vás o tomto stave informovať, nakoľko sa môžu poškodiť aj interiéry

budovy.
K bodu č. 7
p. starosta – nerátal som, že budeme mať mimoriadne zasadnutie, z tohto dôvodu dnes nebudeme
schvaľovať rozpočet nakoľko návrh nevisel dostatočnú dobu. V stručnosti by sme si mohli návrh
prejsť. Ak by ste chceli zapracovať zmeny, ktoré by sme potom zverejnili na internetovú stránku.
Rozpočet sa zostavuje podobným štýlom ako v minulosti – drogéria končí svoju prevádzku,
nevyskytujú sa tu platby za nájom. Gro bolo v tom, čo sa týkalo rozdielu výdavkov, na základe
môjho návrhu pani účtovníčke boli zakotvené niektoré práce, ktoré by sa mohli uskutočniť v tomto
roku.
Hlavné akcie sú:
a) park osvetlenie – nechcel by som tam trubky, ale aby to malo nejaký dizajn. Pred vyhodením
návrhu projektu by sme zvolali komisie, kde by sa rozhodlo na akej úrovni by to bolo vybudované.
b) rekonštrukcia ihrisko Tesáre – podával som teraz žiadosť o dotáciu na zadnú časť budovy. V
decembri sme dostali dotáciu na prednú časť budovy. V krátkej dobe by mala prísť informácia o
schválení. V interiéry budovy ostali dve miestnosti, čo sa týka exteriéru – bude treba spraviť
kožovku, vysprávky. Vo dvore, ktorý je dosť rozbitý, by bolo potrebné uložiť dlažbu povedľa
budovy so silným podložím ako pri jednote v Tesároch.
c) cintorín Mlyňany – múrik sa celý rozpadáva, je to nedôstojné. Tvoria sa tam kaluže treba urobiť
zberač od ohrady k jarku. Taktiež pozdĺžne parkovanie, čo sa týka dlažby popri múriku. Múrik treba
strhnúť, spraviť nový betónový základ, prípadne z DT tvárnic na jednu, dve čiary a objednať
z reticu plot z hotových dielcov. Myslím si, že by to ľudia, ktorí tam bývajú ocenili.
d) most cez Žitavu – o moste sa bavilo už na zastupiteľstve, keď som bol ja prítomný. Návrh na
opravu padol aj z Vašej strany. Bol urobený jednoduchší projekt so statickým posudkom. Rozpočtár
urobil rozpočet približne do 9 000,- eur. Bol som na jednaní v Agrospole a predložil som projekt
majiteľom družstva. Spýtal som sa ich, nakoľko nemôžem hovoriť za zastupiteľstvo, či by nevedeli
spolufinancovať tento projekt, potom by sme sa možno pustili do tejto rekonštrukcie. Zdalo sa im
to pozitívne, lebo oni si tam sami menia drevené hranoly. Keď si prerátali v časovom horizonte,
koľko peňazí do toho dali, tak hovorili, že by nám vedeli dať polovicu financií. Realizácia by
prichádza do úvahy pred žatvou, koncom mája/ júna a do polovice júla by sme tam nikoho
nepustili. Budete informovaný SMS o začatí obstarávania, nech sa nám prihlási čo najviac firiem,
aby sme aj týmto spôsobom ušetrili finančné prostriedky. Projektant navrhol dať preč drevené
hranoly, medzi Y-čkove šíny navariť menšie Y-čka, potom tam dať trapézový plech, 8mm sieťovinu,
37 betón o hrúbke 20 cm, čo je mostný betón.
e) služobný automobil – favorit motoricky ide, avšak plechy hnijú, už dlho nevydrží. Navrhol by
som kúpiť niečo na štýl ako citroen berlingo.
f) rekonštrukcia miestnych komunikácií – Treba spraviť výtlky, ktoré sú po obci. Treba opraviť
najmä Športovú ulicu, Pinársku, ulicu Š. Moysesa, Školskú a iné.
g) Priestranstvo pred KSSl. - Rozprával som sa s viacerými obyvateľmi, iniciatíva vyšla aj od Vás
poslancov. Je tam štrk, ohrada neplní účel – nie je tam brána, sú tam pne. Drogéria končí nájom, do
konca marca majú odpratať bunku. Navrhol by som to vydláždiť a napojiť to k prednému chodníku,
strhnúť ohradu.
p. Milan Polák – keď sa bavíme o cestách, na Železničnej ulici máme skôr chodník ako cestu. Je to
úzka ulička, svah je celý spadnutý. Chýba tam cca 60 cm, bude potrebné nejak to tam doasfaltovať.
p. starosta – Na tých 60 cm by stačil pojazdný valec. Ďalšia vec bude treba opraviť aj vstup do

bytovky v časti Tesáre - „domovina“.
p. Milan Polák – taktiež od r. Siklenkovej, keď sa ide do kopca cesta na Školskej ulici, tam by bolo
najlepšie spraviť celú cestu.
p. Pivarči – cesta Za humnami stála koľko?
p. starosta – to bol spoločný projekt s parkom, suma ak si dobre spomínam bola okolo 12 000,- eur.
Podobným štýlom sa robila aj cesta na ulici M. R. Štefánika spoločnosťou Granvia, ktorá nás
nestála nič, je to lepšie ako to bolo.
Ing. Záhorský – na ulici Za humnami sa dával len penetrák a asfaltová vrstva. Na Železničnej ulici
to nebude stačiť.
p. starosta – áno tam to bude treba určite vyfrézovať. Ul. Za humnami má okolo 255 m, to by mohla
mať približne aj Železničná ulica. Čo sa týka Školskej, tam sa neoplatí fľakovať. Tam treba začať
s chodníkom a tou krivou ohradou z panelov, treba ho strhnúť, spraviť ohradu z DT-čiek, nech je to
otvorené, nech vidieť na ihrisko. Treba začať múrikom, pokračovať chodníkom a potom sa pustiť
do cesty.
h) Ing. Záhorský – v kultúrnom dome v časti Mlyňany treba spraviť sociálne zariadenia. Nie je to
naša budova, ale využívame ju my. Keď je väčšia akcia, nie je to vhodné.
p. starosta – s týmto súhlasím, navrhuješ to zakotviť do rozpočtu?
Ing. Záhorský – je to havarijný stav.
p. starosta – Skúsim sa poradiť, koľko by mohla stáť oprava toaliet. Môžem sa pozrieť na položky
a nejak to upraviť. Keď sa zmení na internete položka bude to s ohľadom na veci, na ktorých sme sa
tu dohodli. Na ďalšom zastupiteľstve, ktoré rátam, že bude začiatkom marca si to môžeme ešte raz
prejsť. Toalety tam budú zakotvené.
Ing. Záhorský – v hornej budove na ihrisku sa kúri?
p. starosta – áno, je tam elektrické kúrenie, vykuruje sa to tam. Túto budovu budeme skôr využívať
počas leta na kultúrne akcie.
Ing. Záhorský – koľko stáli toalety hore na ihrisku? Okolo 10 000,- alebo 5000,- eur? V kultúrnom
dome to tiež nebude vyžadovať veľkú investíciu. Záleží na tom, v akom stave sú potrubia.
p. starosta – okolo 3000,- eur vyjdú toalety doma možnože kúpelne svojpomocne.
Ing. Záhorský – navhoval by som rozšíriť záchody o jeden rad.
p. starosta – bola by potreba aj lepšie umiestniť tie dvere.
p. Plaštiak – do chodby by sa to mohlo rozšíriť.
p. Danko – p. Pavlovičová dobre hovorí, že natiahnúť tam trubku a pridať tam jedno umývadlo, kde
by bolo možné oplachovať veci po akciách, aby sa nechodilo stále brať vodu na toalety, ale aby to
bolo samostatne.
p. Plaštiak – trubky bude potrebné vymeniť asi všetky. Staré dať preč.
p. starosta – beriem túto pripomienku na vedomie. Skúsim približne vyrátať koľko by to mohlo
vyjsť, buď znížim financie pri niektorej akcii, alebo nejakú vyškrtnem.
i) Ing. Záhorský – dotačný program, to je to reprezentačné?
p. Uhrinová – áno, sumy boli navrhnuté podľa žiadostí jednotlivých organizácií. DHZ má oproti
minulému roku viac, nakoľko budú mať 90. výročie založenia DHZ.
p. starosta – p. Babocký spomínal, že chcú spraviť posedenie.

Ing. Záhorský - elektrická energia a ČOV suma 22 000,- čo tam je zahrnuté?
p. Uhrinová – jedná sa o elektrickú energiu na všetkých prečerpávacích staniciach v obci.
Ing. Záhorský – údržba ČOV a kanalizácie – opravy
p. starosta – poviem príklad, do roka sa pokazí približne 5-6 čerpadiel, veľké stoja cca 3500,- eur,
malé cca 1700,- eur.
Ing. Záhorský – zrubový dom, tam máme za prenájom príjem 840,- eur. Náklady máme na
elektrickú energiu 650,- eur, vodu 25 eur. Takže náš celkový príjem je 165,- eur?
p. starosta – elektrickú energiu platíme my, nechcem aby to bolo prepísané na inú osobu.
K bodu 8
Projekt verejné osvetlenie
p. Danko – chcel by som sa spýtať na projekt verejné osvetlenie
p. starosta – projekt bohužiaľ nebol schválený
Ihrisko Mlyňany
p. starosta – ako viete, bol spracovaný znalecký posudok. Kontaktoval ma p. Ivanička, ktorý ma
informoval, že akceptuje cenu znaleckého posudku, s tým, že chce zameniť obecný laz v sume cca
2000,- eur/ 1ha.
Rozšírenie nájazdu na Športovú ulicu
p. starosta – keď sa bude v obci fľakovať treba spraviť nájazd na Športovú ulicu, je to tam úzke
nebezpečné, hlavne keď odbočuje auto a na vstupe sú deti na bicykloch.
K bodu 10:
p. starosta poďakoval prítomným poslancom za účasť a ukončil zasadnutie OZ.
Uznesenie č. 107/2016
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch
zo dňa 27.1.2016
Určenie zapisovateľky
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na mimoriadnom zasadnutí OZ konanom dňa
27.1.2016
prerokovalo
určenie zapisovateľky a
b e r i e n a v e d o m i e,
že Bc. Lucia Behúlová bola určená za zapisovateľku zápisnice na mimoriadnom zasadnutí OZ
konanom dňa 27.1.2016
Hlasovanie:
za: 7 (Miloš Danko, Lukáš Ivanička, Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči, František Polák, Milan

Polák, Ing. Jozef Záhorský)
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
Uznesenie č. 108/2016
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch
zo dňa 27.1.2016
Určenie overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na mimoriadnom zasadnutí OZ konanom dňa
27.1.2016
prerokovalo
určenie overovateľov zápisnice a
berie na vedomie
overovateľov zápisnice: p. poslanca Ing. Jozefa Záhorského a p. poslanca Miloša Danka
z mimoriadneho zasadnutia OZ konaného dňa 27.1.2016
Hlasovanie:
za: 7 (Miloš Danko, Lukáš Ivanička, Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči, František Polák, Milan
Polák, Ing. Jozef Záhorský)
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
Uznesenie č. 109/2016
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch
zo dňa 27.1.2016
Voľba návrhovej komisie
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na mimoriadnom zasadnutí OZ konanom dňa
27.1.2016
prerokovalo
voľbu návrhovej komisie a
volí
členov návrhovej komisie: p. poslankyňu Ivanu Pavlovičovú a p. poslanca Lukáša Ivaničku
Hlasovanie:
za: 7 (Miloš Danko, Lukáš Ivanička, Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči, František Polák, Milan
Polák, Ing. Jozef Záhorský)
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
Uznesenie č. 110/2016
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch
zo dňa 27.1.2016
Schválenie programu rokovania
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na mimoriadnom zasadnutí OZ konanom dňa
27.1.2016
prerokovalo
návrh programu mimoriadneho zasadnutia OZ konaného dňa 27.1.2016,
schvaľuje

program mimoriadneho zasadnutia OZ konaného dňa 27.1.2016
Hlasovanie:
za: 7 (Miloš Danko, Lukáš Ivanička, Ivana Pavlovičová, Michal Pivarči, František Polák, Milan
Polák, Ing. Jozef Záhorský)
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0
Uznesenie č. 111/2016
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch
zo dňa 27.1.2016
Príprava podkladov pre podanie žiadosti – Zníženie energetickej náročnosti MŠ Tesárske
Mlyňany
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na mimoriadnom zasadnutí OZ konanom dňa
27.1.2016
p r e r o k o v a l o,
prípravu podkladov pre podanie žiadosti – Zníženie energetickej náročnosti MŠ Tesárske Mlyňany
schvaľuje,
v prípade vyhlásenia výzvy Ministerstva životného prostredia na zníženie energetickej náročnosti
verejných budov prípravu podkladov a podanie žiadosti súvisiacej s danou výzvou s max. mierou
spoluúčasti do 15%
Hlasovanie:
za: 8 (Miloš Danko, Lukáš Ivanička, 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 27.1.2016
Overovatelia zápisnice Ing. Jozef Záhorský ….......................... dňa …..............................
Miloš Danko

….......................... dňa …..............................

Ing. Štefan Valkovič
starosta obce

