
Zápisnica z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch zo dňa 19.3.2019

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

Program:

1. Privítanie
2. Procedurálne záležitosti
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Určenie sobášiacich poslancov
6. Žiadosť Športového klubu Tesárske Mlyňany o poskytnutie dotácie
7. Žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi o poskytnutie dotácie
8. Žiadosť CVČ o poskytnutie dotácie  
9. Návrh rozpočtu na roky 2019-2021 (e-mailom)
10. Žiadosť p. Harangózovej o odpredaj obecného pozemku
11. Žiadosť p. Horného o dobudovanie prístupovej cesty
12. Žiadosť p. Kurica o odstránenie plotu
13. Návrh zmeny stupnice pre posúdenie stravnej jednotky pre stravu dôchodcov
14. Žiadosť o spolufinancovanie projektov – obecná knižnica
15. Návrh dodatku č. 4 k VZN  č. 6/2012 
16. Návrh Prílohy č. 1 k VZN č. 2/2015
17. Návrh Programu odpadového hospodárstva na roky 2016-2020 (e-mailom)
18. Rôzne
19. Záver

K bodu 1 a 2:

Na úvod pán starosta privítal prítomných poslancov a určil za zapisovateľku p. Silviu Malú.

Za  overovateľov  zápisnice  pána  poslanca  Ing.  Jozefa  Bullu  a pána  poslanca  Milana  Poláka.  
Do  návrhovej  komisie  určil  pána  poslanca  Ing.  Stanislava  Babockého  a pána  poslanca  Ing.  Jána
Končála.

Hlasovanie za 9 (Ing. Stanislav Babocký, Ing. Jozef Bulla, p. Miloš Danko, p. Vladimír Forgáč, Ing. Ján
Končál,  Miloš  Lipnický,  František  Polák,  Milan  Polák,  Ing.  Jozef  Záhorský),  proti  0,  zdržal  sa  0,
nehlasoval 0.

K bodu 3:

Pán starosta dal hlasovať za program zasadnutia - hlasovanie za 9 (Ing. Stanislav Babocký, Ing. Jozef 
Bulla, p. Miloš Danko, p. Vladimír Forgáč, Ing. Ján Končál, Miloš Lipnický, František Polák, Milan Polák,
Ing. Jozef Záhorský), proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0.

K bodu 4:

Pani kontrolórka informovala prítomných poslancov o plnení uznesení.

K bodu 5:

Určenie sobášiacich poslancov,  miesta konania sobášov a hodiny sobášov . Pán starosta navrhol ako 
sobášiacich pána poslanca Františka Poláka a pána poslanca Miloša Danka. Miesto konania sobášov 
navrhol v sobášnej miestnosti na obecnom úrade, čas sobášov v piatok od 13.00 hod. – 16.00 hod. a 



sobota od 13.00 hod. – 16.00 hod. Pán starosta dal hlasovať za určenie sobášiacich, miesto konania 
sobášov a hodiny sobášov – hlasovanie za 9 (Ing. Stanislav Babocký, Ing. Jozef Bulla, p. Miloš Danko, 
p. Vladimír Forgáč, Ing. Ján Končál, Miloš Lipnický, František Polák, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský), 
proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0.

K bodu 6:

p. starosta – ŠK Tesárske Mlyňany žiada o dotáciu vo výške 5750,- eur. Žiadosť bola prerokovaná na
zasadnutí  finančnej  komisií,  ktorá  odporúča  schváliť  žiadosť  o dotáciu  vo  výške  5750,-  eur.  
Pán starosta dal hlasovať – hlasovanie za 9 (Ing. Stanislav Babocký, Ing. Jozef Bulla, p. Miloš Danko, 
p. Vladimír Forgáč, Ing. Ján Končál, Miloš Lipnický, František Polák, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský),
proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0.

K bodu 7:

p. starosta – Rímskokatolícka cirkev si podala žiadosť poskytnutie dotácie vo výške 300,- eur. Žiadosť
bola prerokovaná na zasadnutí finančnej komisií, ktorá odporúča schváliť žiadosť o dotáciu vo výške
300,- eur. Pán starosta dal hlasovať – hlasovanie za 9 (Ing. Stanislav Babocký, Ing. Jozef Bulla, p. Miloš
Danko, p. Vladimír Forgáč, Ing. Ján Končál, Miloš Lipnický, František Polák, Milan Polák, Ing. Jozef
Záhorský), proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0.

k bodu 8:

p. starosta -  žiadosť z CVČ Zlaté Moravce, ktoré navštevujú tri deti z našej obce. Na jedno dieťa 
žiadajú 101,79 eur. Žiadosť bola prerokovaná na zasadnutí finančnej komisii, ktorá odporúča schváliť 
na jedno dieťa dotáciu vo výške 80,- eur. Pán starosta dal hlasovať – hlasovanie za 9 (Ing. Stanislav 
Babocký, Ing. Jozef Bulla, p. Miloš Danko, p. Vladimír Forgáč, Ing. Ján Končál, Miloš Lipnický, František
Polák, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský), proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0.

K bodu 9:

p. starosta – návrh rozpočtu na roky 2019-2021. Rozpočet bol prejednaný na finančnej komisii 
a komisii stavebnej a ochrany verejného poriadku. Komisie odporúčajú schváliť rozpočet na roky 
2019-2021. Pán starosta dal hlasovať – hlasovanie za  9 (Ing. Stanislav Babocký, Ing. Jozef Bulla, p. 
Miloš Danko, p. Vladimír Forgáč, Ing. Ján Končál, Miloš Lipnický, František Polák, Milan Polák, Ing. 
Jozef Záhorský), proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0.

K bodu 10:

p. starosta – máme tu žiadosť pani Harangózovej o odpredaj obecného pozemku. Táto žiadosť bola
prejednávaná už niekoľkokrát na zastupiteľstvách, pozemok bol dlhodobo zahradený, mali povolenie
od predošlého predsedu pána Mečka. 

p. Ing. Končál  - mali by sme ísť podľa zákona, určiť či sa jedná o dôvod hodný osobitného zreteľa, 
alebo odpredaj formou verejnej súťaže. 

p. poslanec Danko – pozemok dlhodobo užívajú

p. starosta – na základe uvedeného dôvodu dal pán starosta hlasovať o odpredaj obecného pozemku 
ako prípad hodný osobitného zreteľa. Pán starosta dal hlasovať – hlasovanie za za 9 (Ing. Stanislav 
Babocký, Ing. Jozef Bulla, p. Miloš Danko, p. Vladimír Forgáč, Ing. Ján Končál, Miloš Lipnický, František
Polák, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský), proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0.



K bodu 11:

p.  starosta  –  pán  Horný  si  podal  žiadosť  o dobudovanie  prístupovej  cesty.  Táto  žiadosť  bola
prejednaná  komisiou  stavebnou  a  verejného  poriadku.  Komisie  odporúčajú  schváliť  žiadosť
a dobudovať cestu kamenistým násypom. . Pán starosta dal hlasovať – hlasovanie za  9 (Ing. Stanislav
Babocký, Ing. Jozef Bulla, p. Miloš Danko, p. Vladimír Forgáč, Ing. Ján Končál, Miloš Lipnický, František
Polák, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský), proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0.

K bodu 12:

p. starosta – pán Kuric si podal žiadosť o odstránenie plotu. Jedná sa o zvyšky starej tehlovej ohrady,
ktorá bola prejednaná tiež komisiou stavebnou a verejného poriadku. Komisia odporučila vyhovieť
žiadosti o odstránenie tehlového plotu a následné vybudovanie nového plotu v prípade, že sa jedná
o obecný pozemok

p. Kuric – najlepšie by tam bol plný plot.

p. Ing. Záhorský – treba navrhnúť aspoň dve varianty plotu

p. Ing. Končál – je potrebné si preveriť pozemky, či sú naozaj obecné

p. starosta – nemôžeme to ohradiť bez vytýčenia a prezistenia vlastníka. Bude to zamerané geodetmi
a v prípade, že sa bude jednať o náš pozemok, tak starý plot sa zbúra a vybuduje sa nový, tak ako to
bolo prejednané aj na komisií – vybudovať nový v tom prípade ak to bude na obecnom pozemku. Pán
starosta dal hlasovať – hlasovanie za 9 (Ing. Stanislav Babocký, Ing. Jozef Bulla, p. Miloš Danko, p.
Vladimír Forgáč, Ing. Ján Končál, Miloš Lipnický, František Polák, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský),
proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0.

K bodu 13:

p.  starosta  –  máme  podaný  návrh  zmeny  stupnice  pre  posúdenie  stravnej  jednotky  pre  stravu
dôchodcov,  tento  návrh  zmeny  podala  a zostavila  pani  Ing.  Zlatňanská.  Zmena  stupnice  bola
prejednaná na finančnej komisii, ktorá odporúča schváliť zmenu stupnice. Pán starosta dal hlasovať –
hlasovanie za za 9 (Ing. Stanislav Babocký, Ing. Jozef Bulla, p. Miloš Danko, p. Vladimír Forgáč, Ing. Ján
Končál,  Miloš  Lipnický,  František  Polák,  Milan  Polák,  Ing.  Jozef  Záhorský),  proti  0,  zdržal  sa  0,
nehlasoval 0.

K bodu 14:

p.  starosta  –  bod  bol  tiež  prejednaný  finančnou  komisiou  na  základe  podania  žiadosti  pani
Valachyovej, jedná sa o spolufinancovanie projektu vo výške 10 % t.j. 320,- eur v rámci projektu 

5.1.1. detský kútik – moderný interiér a spolufinancovanie vo výške 5 % t.j. 105,- eur v rámci projektu 

5.1.4. nákup kníh. Komisia odporučila schváliť túto žiadosť.  Pán starosta dal hlasovať – hlasovanie  za
9 (Ing. Stanislav Babocký, Ing. Jozef Bulla, p. Miloš Danko, p. Vladimír Forgáč, Ing. Ján Končál, Miloš
Lipnický, František Polák, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský), proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0.

K bodu 15: 

p. starosta – pani Sobanska podala návrh dodatku č. 4 k VZN Obce Tesárske Mlyňany č. 6/2012 
o výške a školských zariadeniach zriadených obcou Tesárske Mlyňany. Návrh nebol dobre definovaný,
absentovali tam paragrafy, ktoré upravil pán poslanec Ing. Záhorský.



p. Ing. Záhorský – pani Sobanská použila novelu, ktorá nemá tie paragrafy, ktoré tam boli citované. 
Jedná sa vlastne o dofinancovanie rozdielu v niektorých položkách

p. starosta – tento návrh bol prejednaný na finančnej komisii, poprosím Vás o zahlasovanie 
s príslušným zapracovaním zodpovedajúcich paragrafov. 

 Pán starosta dal hlasovať – hlasovanie za  9 (Ing. Stanislav Babocký, Ing. Jozef Bulla, p. Miloš Danko, 
p. Vladimír Forgáč, Ing. Ján Končál, Miloš Lipnický, František Polák, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský), 
proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0.

K bodu 16:

p. starosta – návrh prílohy č. 1 k VZN č. 2/2015 o poskytovaní finančných prostriedkov na mzdy 
a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, 
ktorý bol prejednaný na finančnej komisii, ktorá odporúča schváliť prílohu č. 1 k VZN č.2/2015 
o poskytovaní finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa 
školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. Pán starosta dal hlasovať – hlasovanie za 9 
(Ing. Stanislav Babocký, Ing. Jozef Bulla, p. Miloš Danko, p. Vladimír Forgáč, Ing. Ján Končál, Miloš 
Lipnický, František Polák, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský), proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0.

 K bodu 17:

p.  starosta  –  návrh  programu  odpadového  hospodárstva  na  roky  2016  –  2020  bol  prejednaný
komisiou stavebnou a ochrany verejného poriadku, ktorá ho odporúča schváliť.

p. Ing. Končál – je tam uvedená 50% refundácia na kontajnery, nebol som na komisii

p.  starosta  –  vznikla  možnosť,  nakoľko je  problém s vreciami,  ktoré  lietajú  po  dvoroch,  tak  sme
zakúpili plastové žlté kontajnery na plast, kde padol návrh pri zasadnutí komisie, aby sa poskytla 50%
refundácia pri zakúpení kontajnera. Aj týmto spôsobom je to určitá motívacia pre ľudí.

p. Ing. Končál – čo sa týka Odpadového hospodárstva na roky 2016 – 2020, malo by sa tam zakotviť

zvýhodnenie separovania ľudí, mali by sme sa tým zaoberať, nakoľko náklady rastú a následne nájsť
systém a zakotviť ho do programu, že sa o to pokúšame.

p. starosta – stále sa snažíme postupnými krokmi, ako je budovanie zberného dvora, zľavy na zberné
nádoby a stále je možnosť zdokonalovať systém

p. Ing. Končál – malo by sa zakotviť do programu odpadového hospodárstva, že sa zaviažeme do roku
2020 prijať systém, ktorý bude zvýhodňovať občanov, ktorý separujú odpad

p.  Ing.  Záhorský  – ľudia  sa musia  naučiť  separovať,  pretože sa  nedajú  donekonečna robiť  čierne
skládky

p. starosta – za posledné obdobie odoberáme plasty od domácností ako aj elektro, je to tiež krok
vpred,  aby  nám plasty  a spotrebiče  nekončili  v jarkoch.  Snažíme sa,  aby  sa   ľudia   učili  správne
zatrieďovať druhy odpadu. Som tiež za to, aby sa ďalej zdokonaľoval plán odpadového hospodárstva.
Pán starosta dal hlasovať – hlasovanie za 8 (Ing. Stanislav Babocký, Ing. Jozef Bulla, p. Miloš Danko, p.
Vladimír Forgáč, Ing. Ján Končál, Miloš Lipnický, František Polák, Milan Polák), proti 0, zdržal sa 1 (Ing.
Jozef Záhorský), nehlasoval 0.



Rôzne:

a)

p. starosta – vyšla výzva na projekt s názvom Projekt sport 2019 , kde môžeme dostať dotáciu vo
výške  20 000,-  eur,  jednalo  by  sa  o rekonštrukciu  oplotenia  pri  Základnej  škole.  Tento  bod  bol
prejednaný na finančnej komisii, ktorá odporúča zapojiť sa do projektu.  Navrhli sme, že plot smer od
pódia ku škole by bol vybudovaný betonový múr o výške 2 metre a po 25 metroch od brány by klesol
na 1,25 metra a na ňom by bol umiestnený o výške 1 meter plot z retyk systému. Následne by sme sa
mohli v budúcnosti oprieť oň pri budovaní nového chodníka, nakoľko je v dezolátnom stave.

p. Danko – treba podať projekt, plot je naozaj v dezolátnom stave

Pán starosta dal hlasovať – hlasovanie za  9 (Ing. Stanislav Babocký, Ing. Jozef Bulla, p. Miloš Danko, p.
Vladimír Forgáč, Ing. Ján Končál, Miloš Lipnický, František Polák, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský),
proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0.

b)

p.  starosta  –  plán  kontrolnej  činnosti  na  rok  2019,  ktorý  bol  vypracovaný  pani  kontrolórkou
Chrenovou. Plán bol prejednaný na komisií, ktorá ho odporúča schváliť. Pán starosta dal hlasovať –
hlasovanie za za 9 (Ing. Stanislav Babocký, Ing. Jozef Bulla, p. Miloš Danko, p. Vladimír Forgáč, Ing. Ján
Končál,  Miloš  Lipnický,  František  Polák,  Milan  Polák,  Ing.  Jozef  Záhorský),  proti  0,  zdržal  sa  0,
nehlasoval 0.

c)

p. starosta – ďaľším bodom, ktorý bol  prejednaný na finančnej  komisii  je  rekonštrukcia nádvoria
obecného úradu. Mal som ponuku od firmy, ktorá asfaltuje cestu v našej obci a ponúkli nám cenu
16eur za jeden m2 s bezplatným zameraním. Jednalo by sa o plochu až po zberný dvor.

p. Ing. Končál – treba zvolať finančnú a stavebnú komisiu

p. Milan Polák – nebol by dobrý betón?

starosta – môžeme dať spraviť cenové ponuky, následne zvoláme komisie 

d)

p. starosta – bola podaná žiadosť od Agro Hosťovce, kde predkladateľom je pán Ing. Štefan Kukučka.
Jedná sa o prepojenie skleníka Slažany s farmou Chyzerovce, kde chcú zriadiť paroplynku, ktorá by
bola zdrojom pre skleníky, ktoré sa stavajú na ceste do Slažian. Poslali nám ale novú verziu dva dni
dozadu a ak bude táto verzia konečná, následne zvoláme komisiu s prizvaním aj pána Ing. Kukučku.

e)

p. starosta – ďaľším bodom, ktorý bol schválený stavebnou komisiou bolo umiestnenie retardérov  
pri Základnej škole Štefana Moysesa, táto iniciatíva vyšla z rady školy a obyvateľov danej časti. 



p. Danko – treba zavolať na posúdenie dopravný inšpektorát

p. starosta – dáme vypracovať projektovú dokumentáciu

p. Ing. Bulla – spomalovače určite prispejú k bezpečnosti detí

 Pán starosta dal hlasovať – hlasovanie za  9 (Ing. Stanislav Babocký, Ing. Jozef Bulla, p. Miloš Danko, 
p. Vladimír Forgáč, Ing. Ján Končál, Miloš Lipnický, František Polák, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský), 
proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0.

f)

p. starosta – môžeme sa zapojiť do projektu zvýšenie energetickej účinnosti budovy Materskej školy,
kde  by  sme  mohli  dostať  dotáciu  na  zeteplenie  bočných  stien,  stropu,  výmenu  strešnej  krytiny
a výmenu  ústredného  kúrenia  a taktiež  výmeny  okien.  Pokiaľ  by  sme  sa  zúčastnili  tejto  výzvy
a v prípade úspešnosti by to bolo dobré, nakoľko je problém s kúrením ako aj  s kotlom. 

p. Lipnický – som za, aby sa išlo do tejto výzvy

p. Forgáč – navýšila sa kapacita detí, určite má zmysel to využiť

p. Ing. Záhorský – aké je tam spolufinancovanie?

p. starosta – môžme dostať maximálne 200 000 eur a spolufinancovanie je 5% t.j. max. 10 000 eur

Pán starosta dal hlasovať – hlasovanie za  9 (Ing. Stanislav Babocký, Ing. Jozef Bulla, p. Miloš Danko, p.
Vladimír Forgáč, Ing. Ján Končál, Miloš Lipnický, František Polák, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský),
proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0.

g)

p. starosta – máme tu starší projekt Podlužie, kde sa doriešila iba určitá časť z  neho.  Problém bol
v tom, že geometrický plán, ktorý riešil kompletne celú cestu a na základe neho sa spravili zmluvy na
dané kúsky, ktoré sa odsekávali  ľuďom zo záhrad.  Kým sa to celé spracovalo,  nastali  u  mnohých
zmeny a v pôvodných zmluvách sa našli chyby a na základe toho sa nedal zapísať geometrický plán,
ktorý  už  nieje  aktuálny.   Preto  navrhujem,  či  by  sme  sa  posunuli  na  parceliach  ďaľej  s
novým geometrickým plánom a následne obehať daných ľudí a postupne to dať hneď zapísať, aby to
figurovalo na obec. 

p. Forgáč – nie všade rovnako sú ukončené pozemky čo sa týka Hlavnej a Športovej ulice

p. Milan Polák – bolo by dobré ísť postupnými krokmi

starosta – môžem dať zahlasovať za reálne zameranie geodetmi k posunutiu sa k reálnej veci

Pán starosta dal hlasovať – hlasovanie za  9 (Ing. Stanislav Babocký, Ing. Jozef Bulla, p. Miloš Danko, p.
Vladimír Forgáč, Ing. Ján Končál, Miloš Lipnický, František Polák, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský),
proti 0, zdržal sa 0, nehlasoval 0.

Odišiel pán poslanec Milan Danko.



h)

p. Lipnický – mali by sme niečo spraviť s parkovaním pri škôlke

p. starosta – čo sa týka parkovania, tak chcem pozdĺž celej  škôlky vyčistiť areál od pána Koprdu,
postupom času by sme tam vybudovali riadnu spevnenú plochu

p. Ing. Bulla – dalo by sa spraviť parkovanie aj za školkou

p. starosta – áno aj to je riešenie do budúcna

ch)

p. Danko – ako je to s platením nájmu v obecnej bytovke?

p. starosta – zašleme Vám na mail ako je to s platením nájmu.

Pán starosta dal slovo občanovi obce

p. Kuťka – chcem sa spýtať, či  poslanci vedia, že obec dostala pokutu za cintorín v  časti Mlyňany
a ďalšia pokuta Vám len príde.  Ďalej má obec  zabezpečiť kompostery na BRO

p. starosta – môžete povedať prečo obec dostala pokutu? Na základe čoho sme dostali pokutu?

p. Kuťka – na základe toho, že nedodržiavate VZN

p. starosta – Inšpekcia životného prostredia nám povedala, že pokiaľ máme nádoby určené na zber
nejakého odpadu a nachádza sa v ňom iný odpad, tak my ako obec sme zodpovedný za to, čo sa v  nej
nachádza, lebo my sme zodpovední za odoberanie odpadu, za toto sme pokutovaný

p. Kuťka – máš separovať, je to zo zákona dané, uvidíme ako toto všetko skončí

p. Ing. Končál – opýtam sa Vás, na jednej strane vám dávam za pravdu, lenže zoberte si aj ten druhý
pohľad. Keď pán starosta a my poslanci schválime, že ku každej zbernej nádobe postavíme človeka,
ktorý bude 24 hodín strážiť kontajner, aby ľudia nehádzali tam to čo nemajú a  následne sa zvýšia
dane o sto eur do každej domácnosti, tak kto to zaplatí? Veď dajte riešenie.

p. Kuťková – už 3 roky bojujeme o susedove kontajnery, bývajú tam 2 ľudia, tebe Zuzka som dala
papiere,  že  žijú  v spoločnej  domácnosti od polície,  som ti dala  papiere  jedná sa o Sendlaia.  Celý
týždeň má vyložené 2 plechové kontajnery, keď zberajú tak vyložia 2 a 240 litrové nádoby plné hnoja
zajačieho, slepačieho a psačieho, je to komunálny odpad alebo BRO? Chová 50 psov. 

p. Kuťka – Zuzka tebe sme poslali mailom o obecnej nájomnej bytovke a ďalší mail, že poslanec OZ
nepozná VZN, nedostali sme odpoveď

p. Chrenová – ja som odpoveď zaslala, ty si potom napísal, že nedostal si odpoveď na druhú časť
otázky. Druhá otázka tam nebola. Je tu poslanec takže sa ho môžeš spýtať. 

p. Lipnický – vy mi fotíte hračky čo má malá na hranie?

p. Kuťková – to bolo do smetiakov!

p. Lipnický – odhŕňal som sneh, za ten čas som ich mal umiestnené pred bránou, moje vyjadrenie
bolo napísané 



p. starosta – čo sa týka domácnosti, máte vyjadrenie od pána Sendlaia, kde jasne zadefinovali, že
nežijú v spoločnej domácnosti

p. Kuťka – prečo nemajú dve súpisné čísla? To si budú hádzať dopisy do jednej schránky?

p. starosta – nemusia mať dve súpisné čísla.  Prezisťovali sme aj čipovanie kontajnerov, ktorý ste
priložili k vašej žiadosti a vyjadrenie z Technických služieb Zlaté Moravce bolo nasledovné

p.  Bc.  Behúlová  –  majú  zazmluvnených  15  obcí  a doposiaľ  nedostali  požiadavku  na  čipovanie
kontajnerov od žiadnej obce a nemajú na zakúpenie daného stroja ani finančné prostriedky

p. starosta – zo skúsenosti mikroregióna alebo z iných skúsenosti väčšina z neho ustúpila, lebo každý
chcel ušetriť a vyviezol odpad do lokality obce, len aby nemusel minúť žetón, ktorý si musel kúpiť

p.Kuťka – Čo sa týka spaľovania, kadí sa po obci kade tade, na to je tiež zákon z roku 2006, že sa to
nemá

p.Danko –  teraz máme chodiť  po dedine a sledovať,  kde sa  bude dymiť?  Na to sú  hasiči,  treba
informovať ich.

p.Kuťka – čo sa týka čiernych skládok v tejto dedine, to nieje ani pravda. Teraz som dával na životné
prostredie ďalší podnet

p. starosta – my nikoho nenabádame, aby robil divoké skládky

p. Kuťka – ja mám právo ako občan tejto dediny na čierne skládky poukazovať

p. starosta – a máte právo chodiť aj po súkromných pozemkoch? Po  mojich pozemkoch?

p. Kuťka – ty myslíš po tej ceste?

p.  starosta  –  áno po tej  ceste  a  teraz  vás  upozorňujem, že  z  tadiaľ  chodiť  nebudete,  je  to  môj
súkromný pozemok

p. Kuťka – keď tam bude tabuľa, tak tam nepôjdeme, ak tam tabuľa nebude, tak tam pôjdeme. A čo je
aj pod tým rybníkom ten kameň aj to dám na životné prostredie

p. starosta – je tam navozená zemina, pri tejto príležitosti Vám hovorím, že to čo je tam navozené
ako aj pobrežné pásmo, tak je v mojom vlastníctve a neprajem si, aby ste tam vstupovali. Vy ste si
podali žiadosť, ktorú máme riešiť teraz na obecnom zastupiteľstve ohľadom čipovania kontajnerov a
nie vy riešite môj súkromný pozemok.  Materiál  poslanci  dostali,  vyjadrenie z Technických služieb
mesta Zlaté Moravce som Vám povedal, že nemajú takú zabezpečovaciu techniku a ani financie na
zakúpenie čipovania strojov. Týmto ukončujem tento bod.

p. Ing. Záhorský – treba pripraviť materiál k VZN o prenájme Kultúrneho domu. Za akých podmienok
sa bude prenajímať, nakoľko sú tam rozložené pinpongové stoly, keď chcem mať nejakú akciu, tak si
to musí človek najskôr poumývať, poznášať stoly a stoličky dolu, proste Kultúrny dom má slúžiť na
kultúrne akcie. Treba tam doriešiť upratovanie, odvoz odpadu, buď sa tam dajú nádoby na kľúč, ktoré
sa odovzdajú pri akcii. Absentujú tam kontajneri na plast a komunálny odpad.

p. Forgáč – je to pravda, keď chce mať niekto akciu, tak si musí sálu najskôr umyť po nich nakoľko si
spracú iba stoly a keď si niekto zaplatí za kulturák tak si musíš umyť pred akciou a aj po akcii, ako aj
keď organizujeme plesy, tak si to musíme dať do poriadku

p. starosta – musíme to doriešiť



p. Ing. Záhorský – bolo by dobré tam doplniť aj nejaké stoly aspoň 6 kusov

p. Kuťka – aj kontajnery čo sú na papiere, koľkokrát sú tam hodené celé kusy krabíc, prečo sa nerobí v
tejto dedine osveta? Prečo sa nevyhlasuje, aby ľudia triedili a separovali, aby ľudia škatule rozrezali,
to sa nevyhlási, ale, že príde súkromný podnikateľ z Poľska to sa vyhlási

p. starosta – na to máme založené záznamy, ktoré boli odoslané aj na inšpekciu, že boli aj rozhlasové
relácie hlásené ohľadom separovania

p. Kuťka – treba si vedieť predstaviť čo je životné prostredie

p. starosta – robíme každý rok zber odpadov v obci, sú tam zapojené aj deti zo Základnej školy. Boli
ste na jednej akcii? Teraz to bude šiesty ročník, je to aj na internetovej stránke ako aj rozhlasová
relácia je vyhlásená 

p. Kuťková – ešte som nepočula v rozhlase, že bude brigáda

p. Kuťka – áno deti sú nafotené, fotky som videl, ale choďte sa pozrieť vedľa školky

p. starosta – tak potom by sme mali zriadiť obecnú políciu, každý rok sa zbiera v celej dedine a jej
lokalitách odpad, zbieram ja , kolegyne a ľudia ktorí chcú a vy mne poviete, že neviem čo je životné
prostredie? Vráťme sa k Vašej žiadosti ohľadom čipovania.

p. Ing. Končál – záver je teda taký, že požiadavka od pána Kuťku čo sa týka čipovania kontajnerov je
nezrealizovateľná,  nakoľko  odpoveď  z  Technických  služieb  bola  zadefinovaná  jasne.  Obec  bude
hľadať nejaký iný systém.

p. starosta – problematike so separovaním sa budeme venovať aj ďaľej, plus ďaľšim veciam, ktoré
boli spomenuté na zastupiteľstve.

p. starosta poďakoval prítomným poslancom za účasť a ukončil zasadnutie. 

Uznesenie č. 17/2019

z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 19.3.2019

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Určenie zapisovateľky

Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 3. zasadnutí OZ konanom dňa 19.3.2019

prerokovalo

určenie zapisovateľky a 

berie na vedomie,

Že Silvia Malá bola určená za zapisovateľku zápisnice na 3. zasadnutí OZ konanom dňa 19.3.2019



Hlasovanie:

za: 9 (Ing. Stanislav Babocký, Ing. Jozef Bulla, Miloš Danko, Vladimír Forgáč, Ing. Ján Končál,  Miloš 
Lipnický, František Polák, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský)

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 18/2019

z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 19.3.2019

Určenie overovateľov zápisnice

Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 3. zasadnutí OZ konanom dňa 19.3.2019

prerokovalo

určenie overovateľov zápisnice a 

berie na vedomie

overovateľov zápisnice: p. poslanca Milana Poláka a p. poslanca Ing. Jozefa Bullu

z 3. zasadnutia OZ konaného dňa 19.3.2019

Hlasovanie: 

Za: 9 (Ing. Stanislav Babocký, Ing. Jozef Bulla, Miloš Danko, Vladimír Forgáč, Ing. Ján Končál,  Miloš 
Lipnický, František Polák, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský)

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 0

                                                                    

Uznesenie č. 19/2019

z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 19.3.2019

Voľba návrhovej komisie

Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 3. zasadnutí OZ konanom dňa 19.3.2019

prerokovalo

voľbu návrhovej komisie a 

volí



členov návrhovej komisie: p. poslanca Ing. Stanislava Babockého a p. poslanca Ing. Jána Končála

z 3. zasadnutia OZ konaného dňa 19.3.2019

Hlasovanie:

Za: 9 (Ing. Stanislav Babocký, Ing. Jozef Bulla, Miloš Danko, Vladimír Forgáč, Ing. Ján Končál,  Miloš 
Lipnický, František Polák, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský)

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 0

            

                                                                           Uznesenie č. 20/2019

z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 19.3.2019

Schválenie programu rokovania

Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 3. zasadnutí OZ konanom dňa 19.3.2019

prerokovalo

návrh programu 3. zasadnutia OZ konaného dňa 19.3.2019  a 

schvaľuje

program 3. zasadnutia OZ konaného dňa 19.3.2019

Hlasovanie:

Za: 9 (Ing. Stanislav Babocký, Ing. Jozef Bulla, Miloš Danko, Vladimír Forgáč, Ing. Ján Končál,  Miloš 
Lipnický, František Polák, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský)

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 0

                                                                        Uznesenie č. 21/2019

z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 19.3.2019

Určenie sobášiacich a miestnosti na obrady

Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 3. zasadnutí OZ konanom dňa 19.3.2019

prerokovalo



Určenie sobášiacich a miestnosti na obrady

schvaľuje

Sobášiacich – starostu obce Ing. Štefana Valkoviča

- poslanca – zástupca starostu obce p. Františka Poláka
poslanca – p. Miloš Danko

Miestnosť na obrady – sobáše : Obradnú sieň  

Hodiny obradov –  piatok od 13.00 hod. do 16.00 hod.

       -   sobota od 13.00 hod. do 16.00 hod.

Hlasovanie:

Za: 9 (Ing. Stanislav Babocký, Ing. Jozef Bulla, Miloš Danko, Vladimír Forgáč, Ing. Ján Končál,  Miloš 
Lipnický, František Polák, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský)

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 22/2019

z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 19.3.2019

Žiadosť ŠK Tesárske Mlyňany
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 3. zasadnutí OZ konanom dňa 19.3.2019
prerokovalo
Žiadosť ŠK Tesárske Mlyňany o poskytnutie dotácie
schvaľuje
Finančnú dotáciu pre ŠK Tesárske Mlyňany vo výške 5750,- eur

Hlasovanie :

Za: 9 (Ing. Stanislav Babocký, Ing. Jozef Bulla, Miloš Danko, Vladimír Forgáč, Ing. Ján Končál,  Miloš 
Lipnický, František Polák, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský)

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 0



Uznesenie č. 23/2019

z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 19.3.2019

Žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Tesárske Mlyňany

Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 3. zasadnutí OZ konanom dňa 19.3.2019

prerokovalo

žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Tesárske Mlyňany o poskytnutie dotácie 

schvaľuje

finančnú dotáciu pre Rímskokatolícku cirkev, Farnosť Tesárske Mlyňany vo výške 300,- eur

Hlasovanie :

Za: 9 (Ing. Stanislav Babocký, Ing. Jozef Bulla, Miloš Danko, Vladimír Forgáč, Ing. Ján Končál,  Miloš 
Lipnický, František Polák, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský)

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 24/2019

z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 19.3.2019

Žiadosť CVČ Zlaté Moravce o poskytnutie dotácie

Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 3. zasadnutí OZ konanom dňa 19.3.2019

prerokovalo

žiadosť CVČ Zlaté Moravce o poskytnutie dotácie

schvaľuje

 Poskytnutie dotácie za dieťa Mia Novosadová vo výške 80,- eur, za dieťa Viktória Bosáková

 vo výške 80,- eur a za dieťa Patrik Gatyáš vo výške 80,- eur pre CVČ Zlaté Moravce

Hlasovanie :

Za: 9 (Ing. Stanislav Babocký, Ing. Jozef Bulla, Miloš Danko, Vladimír Forgáč, Ing. Ján Končál,  Miloš 
Lipnický, František Polák, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský)

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 0



Uznesenie č. 25/2019

z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 19.3.2019

Návrh rozpočtu na roky 2019 – 2021

Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 3. zasadnutí OZ konanom dňa 19.3.2019

prerokovalo

Návrh rozpočtu na roky 2019 -2021

schvaľuje

Rozpočet na rok 2019

Hlasovanie :

Za: 9 (Ing. Stanislav Babocký, Ing. Jozef Bulla, Miloš Danko, Vladimír Forgáč, Ing. Ján Končál,  Miloš 
Lipnický, František Polák, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský)

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 0

Obecné zastupiteľstvo 

berie na vedomie:

1. rozpočet obce na rok 2020

2. rozpočet obce na rok 2021

Uznesenie č. 26/2019
z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 19.3.2019
Odpredaj obecného pozemku ako prípad osobitného zreteľa

Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 3. zasadnutí OZ konanom dňa 19.3.2019

prerokovalo

žiadosť Eleny Harangózovej ako prípad hodný osobitného zreteľa, o odkúpenie novovytvorených
parciel podľa GP č. 101071/2018, ktorý vyhotovil GEO-PRE, s.r.o., prev. Zlaté Moravce,
Sládkovičova 3, Zlaté Moravce, IČO: 36720950, overil príslušný Okresný úrad v Zlatých Moravciach,
katastrálny odbor pod číslom 403/2018 a to:



- parcela registra „C“ KN p.č. 191/2,druh pozemku ostatná plocha o výmere 113 m2,k.ú. Tesáre nad
Žitavou, Obec Tesárske Mlyňany, ktorá vznikla z pôvodnej parcely registra „C“ KN č. 191, k.ú. Tesáre
nad Žitavou, Obec Tesárske Mlyňany, ktorá je vo vlastníctve obce.
- parcela registra „C“ KN p.č. 290/4 druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 11 m2, k.ú.
Tesáre  nad  Žitavou,  Obec  Tesárske Mlyňany,  ktorá  vznikla  z pôvodnej  parcely  registra  „C“ KN č.
290/1, k.ú. Tesáre nad Žitavou, Obec Tesárske Mlyňany, ktorá je vo vlastníctve Obce.

Schvaľuje

Žiadosť Eleny Harangózovej ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmlysle § 9 a, ods. 8, písm. e)
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení hlavne z nasledovných dôvodov:
-žiadateľka sa o okolie dlhodobo stará a využíva ho. Jedná sa o odpredaj novovytvorených parciel
podľa GP č. 101071/2018, ktorý vyhotovil GEO-PRE, s.r.o., prev. Zlaté Moravce, Sládkovičova 3,Zlaté
Moravce, IČO: 36720950, overil príslušný Okresný úrad v Zlatých Moravciach, katastrálny odbor pod
číslom 403/2018 a to:
- parcela registra „C“ KN p.č. 191/2,druh pozemku ostatná plocha o výmere 113 m2,k.ú. Tesáre nad
Žitavou, Obec Tesárske Mlyňany, ktorá vznikla z pôvodnej parcely registra „C“ KN č. 191, k.ú. Tesáre
nad Žitavou, Obec Tesárske Mlyňany, ktorá je vo vlastníctve obce.
- parcela registra „C“ KN p.č. 290/4  druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 11 m2,
k.ú. Tesáre nad Žitavou, Obec Tesárske Mlyňany, ktorá vznikla z pôvodnej parcely registra „C“ KN
č. 290/1, k.ú. Tesáre nad Žitavou, Obec Tesárske Mlyňany, ktorá je vo vlastníctve Obce do vlastníctva
žiadateľky Eleny Harangózovej, trvale bytom Tesárske Mlyňany, Š. Moysesa 344, nar. ………………..
r.č. ……………...

Hlasovanie :
Za: 9 (Ing. Stanislav Babocký, Ing. Jozef Bulla, Miloš Danko, Vladimír Forgáč, Ing. Ján Končál,  Miloš 
Lipnický, František Polák, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 27/2019

z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 19.3.2019

Žiadosť pána Horného o opravu -  dobudovanie prístupovej cesty

Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 3. zasadnutí OZ konanom dňa 19.3.2019

prerokovalo

žiadosť pána Štefana  Horného o opravu - dobudovanie prístupovej cesty Za Kostolom

schvaľuje

úpravu prístupovej miestnej komunikácie formou dosypania kamenivom.



Hlasovanie :

Za: 9 (Ing. Stanislav Babocký, Ing. Jozef Bulla, Miloš Danko, Vladimír Forgáč, Ing. Ján Končál,  Miloš 
Lipnický, František Polák, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský)

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 28/2019

z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 19.3.2019

Žiadosť pána Kurica o odstránenie plotu

Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 3. zasadnutí OZ konanom dňa 19.3.2019

prerokovalo

žiadosť pána Štefana Kurica o odstránenie tehlového plotu

schvaľuje

odstránenie plotu a vybudovanie nového plotu na obecnom pozemku pri obecnej nájomnej bytovke

Hlasovanie :

Za: 9 (Ing. Stanislav Babocký, Ing. Jozef Bulla, Miloš Danko, Vladimír Forgáč, Ing. Ján Končál,  Miloš 
Lipnický, František Polák, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský)

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 29/2019

z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 19.3.2019

Návrh zmeny stupnice pre posúdenie stravnej jednotky pre stravu dôchodcov

Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 3. zasadnutí OZ konanom dňa 19.3.2019

prerokovalo

návrh zmeny stupnice pre posúdenie stravnej jednotky pre stravu dôchodcov

schvaľuje



zmenu stupnice stravnej jednotky pre stravu dôchodcov

Hlasovanie :

Za: 9 (Ing. Stanislav Babocký, Ing. Jozef Bulla, Miloš Danko, Vladimír Forgáč, Ing. Ján Končál,  Miloš 
Lipnický, František Polák, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský)

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 30/2019

z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 19.3.2019

Žiadosť o spolufinancovanie projektov – modernizácia knižnice Tesárske Mlyňany

Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 3. zasadnutí OZ konanom dňa 19.3.2019

prerokovalo

žiadosť o spolufinancovanie projektov – modernizácia knižnice Tesárske Mlyňany

schvaľuje
-spolufinancovanie vo výške 10 % t.j. 320,- eur v rámci projektu 5.1.1. detský kútik- moderný interiér 
-spolufinancovanie vo výške 5 % t.j. 105,- eur v rámci projektu 5.1.4. nákup kníh

Hlasovanie :

Za: 9 (Ing. Stanislav Babocký, Ing. Jozef Bulla, Miloš Danko, Vladimír Forgáč, Ing. Ján Končál,  Miloš 
Lipnický, František Polák, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský)

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 31/2019

z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 19.3.2019

Návrh dodatku č. 4 k VZN Obce Tesárske Mlyňany  č. 6/2012 o výške príspevkov v školách 
a školských zariadeniach zriadených obcou Tesárske Mlyňany

Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 3. zasadnutí OZ konanom dňa 19.3.2019

prerokovalo



návrh dodatku č. 4 k VZN Obce Tesárske Mlyňany č. 6/2012 o výške príspevkov v školách a 
školských zariadeniach zriadených obcou Tesárske Mlyňany

schvaľuje

dodatok č. 4 k VZN Obce Tesárske Mlyňany č. 6/2012 o výške príspevkov v školách a školských 
zariadeniach zriadených obcou Tesárske Mlyňany

Hlasovanie :

Za: 9 (Ing. Stanislav Babocký, Ing. Jozef Bulla, Miloš Danko, Vladimír Forgáč, Ing. Ján Končál,  Miloš 
Lipnický, František Polák, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský)

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 32/2019

z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 19.3.2019

Návrh prílohy č.1 k VZN č. 2/2015 o poskytovaní finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku

Na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 3. zasadnutí OZ konanom dňa 19.3.2019

prerokovalo

návrh prílohy č.1 k VZN č. 2/2015 o poskytovaní finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku

na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

schvaľuje

Prílohu č. 1 k VZN č. 2/2015 o poskytovaní finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku

na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

Finančné prostriedky na rok 2019 na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských 
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

Kategória škôl a školských 
zariadení

Spôsob fin.na: Dotácia na mzdy a prevádzku 
na žiaka (dieťa) v eurách

Materská škola dieťa MŠ 2373,- eur
Školský klub detí dieťa ŠKD 534,- eur
Školská jedáleň dieťa ZŠ 265,- eur
Školská jedáleň dieťa MŠ 188,- eur



Hlasovanie :

Za: 9 (Ing. Stanislav Babocký, Ing. Jozef Bulla, Miloš Danko, Vladimír Forgáč, Ing. Ján Končál,  Miloš 
Lipnický, František Polák, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský)

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 33/2019

z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 19.3.2019

Návrh Programu odpadového hospodárstva na roky 2016 – 2020

Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 3. zasadnutí OZ konanom dňa 19.3.2019

prerokovalo

Návrh Programu odpadového hospodárstva na roky 2016 – 2020

Schvaľuje

- program odpadového hospodárstva na roky 2016 – 2020 

- zľavu vo výške 50 %  pri zakúpení zberných kontajnerov na plasty pre občanov Obce Tesárske 
Mlyňany

Hlasovanie :

Za: 8 (Ing. Stanislav Babocký, Ing. Jozef Bulla, Miloš Danko, Vladimír Forgáč, Ing. Ján Končál,  Miloš 
Lipnický, František Polák, Milan Polák)

Proti: 0

Zdržal sa: 1 ( Ing. Jozef Záhorský)

Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 34/2019

z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 19.3.2019

Projekt Sport 2019 – oplotenie ihriska pri ZŠ Tesárske Mlyňany – spolufinancovanie projektu

Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 3. zasadnutí OZ konanom dňa 19.3.2019

prerokovalo



spolufinancovanie projektu Sport 2019 – oplotenie ihriska pri ZŠ Tesárske Mlyňany

schvaľuje

- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu Sport 2019 – oplotenie ihriska 
pri ZŠ Tesárske Mlyňany

- zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce

Hlasovanie :

Za: 9 (Ing. Stanislav Babocký, Ing. Jozef Bulla, Miloš Danko, Vladimír Forgáč, Ing. Ján Končál,  Miloš 
Lipnický, František Polák, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský)

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 35/2019

z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 19.3.2019

Plán kontrolnej činnosti na rok 2019

Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 3. zasadnutí OZ konanom dňa 19.3.2019

prerokovalo

Plán kontrolnej činnosti na rok 2019

schvaľuje

Plán kontrolnej činnosti na rok 2019

Hlasovanie :

Za: 9 (Ing. Stanislav Babocký, Ing. Jozef Bulla, Miloš Danko, Vladimír Forgáč, Ing. Ján Končál,  Miloš 
Lipnický, František Polák, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský)

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 0

                                                                          Uznesenie č. 36/2019

z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 19.3.2019



Žiadosť rodičov o zabezpečenie bezpečnosti detí pri ZŠ Štefana Moysesa v Tesárskych Mlyňanoch

Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 3. zasadnutí OZ konanom dňa 19.3.2019

prerokovalo

žiadosť rodičov o zabezpečenie bezpečnosti detí pri ZŠ Štefana Moysesa v Tesárskych Mlyňanoch

schvaľuje

zakúpenie dvoch spomaľovačov a ich umiestnenie pri ZŠ Štefana Moysesa v Tesárskych Mlyňanoch

Hlasovanie :

Za: 9 (Ing. Stanislav Babocký, Ing. Jozef Bulla, Miloš Danko, Vladimír Forgáč, Ing. Ján Končál,  Miloš 
Lipnický, František Polák, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský)

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 37/2019

z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 19.3.2019

Projekt „Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Materskej školy v obci Tesárske Mlyňany“

Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 3. zasadnutí OZ konanom dňa 19.3.2019

prerokovalo

Projekt  s názvom:  ENVIROFOND  2019  L5  –  Zvýšenie  energetickej  účinnosti  budovy
Materskej  školy  v  obci  Tesárske  Mlyňany  v súlade  s podmienkami  Výzvy  Environmentálneho
fondu pre rok 2019.

Schvaľuje

-podanie  projektu  s názvom  :  :  ENVIROFOND 2019  L5  –  Zvýšenie  energetickej  účinnosti
budovy  Materskej  školy  v  obci  Tesárske  Mlyňany  v súlade  s podmienkami  Výzvy
Environmentálneho fondu pre rok 2019.
-zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci

- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu

 vo výške 5%, t.j. 10 000,- eur

Hlasovanie :

Za: 9 (Ing. Stanislav Babocký, Ing. Jozef Bulla, Miloš Danko, Vladimír Forgáč, Ing. Ján Končál,  Miloš 
Lipnický, František Polák, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský)



Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 38/2019

z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 19.3.2019

Dobudovanie cesty na „Podluží“

Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 3. zasadnutí OZ konanom dňa 19.3.2019

prerokovalo

dobudovanie cesty na Podluží

schvaľuje

dobudovanie cesty na Podluží postupnými úsekmi 

Hlasovanie :

Za: 9 (Ing. Stanislav Babocký, Ing. Jozef Bulla, Miloš Danko, Vladimír Forgáč, Ing. Ján Končál,  Miloš 
Lipnický, František Polák, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský)

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Nehlasoval: 0

Zapísala: Silvia Malá dňa 19.3. 2019   ……………………………

Overovatelia zápisnice:   Ing. Jozef Bulla  ……………………………  dňa  ……………………

 Milan Polák ……………………………….…  dňa  ……………………

Ing.  Štefan Valkovič

                    starosta obce


