
Zápisnica zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 18.06.2019

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 

Program:

1. Privítanie
2. Procedurálne záležitosti
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Zásady vybavovania sťažnosti v podmienkach Obce Tesárske Mlyňany
6. Záverečný účet obce Tesárske Mlyňany za rok 2018
7. Návrh úpravy rozpočtu
8. Vyradenie kníh z obecnej knižnice Tesárske Mlyňany
9. Žiadosť pani Harangózovej o odpredaj pozemku
10. Žiadosť pána Jozefa Kéryho o povolenie čistiacej šachty
11. Žiadosť Ing. Eriky Zlatňanskej o vybudovanie prístrešku na auto na verejnom priestranstve
12. Žiadosť AGRO Hosťovce, s.r.o.
13. Žiadosť Mgr. Šimegovej o prenájom pozemku
14. Rôzne
15. 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.  Stanislava  Babockého  a  pána  poslanca  Milana
Poláka. 

Do návrhovej  komisie  určil  pána poslanca Ing.  Jozefa Bullu a pána poslanca Františka Poláka.
Hlasovanie za 5 (Ing. Stanislav Babocký, Ing. Jozef Bulla, Vladimír Forgáč,  František Polák, Milan
Polák), proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0

K bodu 3:

Pán starosta dal hlasovať za program zasadnutia. Hlasovanie za 5 (Ing. Stanislav Babocký, Ing.
Jozef Bulla, Vladimír Forgáč,  František Polák, Milan Polák), proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0

Pán poslanec František Polák sa prihlásil o slovo. 

p. F. Polák – chcel by som navrhnúť, aby sme schválili určitý čas pri vystúpení našich občanov na
zastupiteľstvách, napr. na dobu 5 minút, aby sme predišli opakovaným sťažnostiam, ktoré sa na
zastupiteľstvách preberajú už dlhú dobu a predlžujú sa tým obecné zastupiteľstvá na niekoľko hodín
p. Ing. Bulla – v prípade, že by to bolo opodstatnené, tak určite nebude problém umožniť občanovi
dlhší čas, aby vysvetlil danú žiadosť, alebo problematiku
p. Ing. Babocký – treba občanov vypočuť
p. F. Polák – samozrejme, že ich treba vypočuť, ale niekedy sme tu boli do pol noci a riešili sa
opakovane tie isté sťažnosti ako napríklad manželov Kuťkových, alebo iných 
p. Ing. Babocký – ale pokiaľ si to nevypočuješ, tak nevieš
p. starosta – ale bavíme sa o tých opakovaných podnetoch
p.  Ing.  Bulla  –  určite  nebude  problém udeliť  slovo  aj  na  dlhšiu  dobu,  pokiaľ  to  bude  naozaj
opodstatnené, keď potrebuje občan viacej priblížiť danú okolnosť, ale nám ide teraz o tie opakované



záležitosti. Pozeral som na porovnanie aj iné obce, tiež to majú zakotvené vo VZN a majú to tiež
limitované. 
p. starosta dal hlasovať- hlasovanie za 5 (Ing. Stanislav Babocký, Ing. Jozef Bulla, Vladimír Forgáč,
František Polák, Milan Polák), proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0

K bodu 4:

Pani kontrolórka informovala prítomných poslancov o plnení uznesení. 

Prišiel pán poslanec Ing. Jozef Záhorský
p. starosta dal hlasovať- hlasovanie za 5 (Ing. Stanislav Babocký, Ing. Jozef Bulla, Vladimír Forgáč,
František Polák, Milan Polák), proti: 0, zdržal sa: 1 (Ing. Jozef Záhorský), nehlasoval: 0

K bodu 5:

p. starosta – prešli by sme k ďaľšiemu bodu a to sú zásady vybavovania sťažností v podmienkach
Obce Tesárske Mlyňany, tento bod bol prejednaný aj v komisiách, ktoré ho odporúčali schváliť.
Boli do neho zapracované aj pripomienky pána poslanca Záhorského. Pán starosta dal hlasovať-
hlasovanie za 6 (Ing. Stanislav Babocký, Ing. Jozef Bulla, Vladimír Forgáč,  František Polák, Milan
Polák, Ing. Jozef Záhorský), proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0

K bodu 6:

p.  starosta  –  záverečný  účet  Obce  Tesárske  Mlyňany  za  rok  2018.  Bod  prejednaný  finančnou
komisiou,  ktorá  odporúča  schváliť  tento  bod.  Pán  starosta  dal  hlasovať-  hlasovanie  za  6  (Ing.
Stanislav Babocký, Ing. Jozef Bulla, Vladimír Forgáč,  František Polák, Milan Polák, Ing. Jozef
Záhorský), proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0

K bodu 7:

p. starosta – návrh úpravy rozpočtu, tiež bol prejednaný na našich komisiách. Predkladala Vám to
pani Ing. Zlatňanská. 
p. Ing. Zlatňanská – do konca augusta môžeme presunúť z kapitálového účtu presunúť finančné
prostriedku do bežného účtu. Momentálne by sme potrebovali presunúť do bežného 20 000,- eur,
pretože nám tam vyskočili opravy, pokuty atď. Tento presun sa dá len do konca augusta. 
Pán starosta  dal  hlasovať-  hlasovanie za 6 (Ing.  Stanislav Babocký,  Ing.  Jozef  Bulla,  Vladimír
Forgáč,  František Polák, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský), proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0

K bodu 8:

p.starosta – ďaľším bodom je vyradenie kníh z obecnej knižnice. Materiál s vyradenými knihami ste
dostali a bod bol prejednaný aj finančnou komisiou, jedná sa o staršie publikácie, komisia  odporúča
vyradiť  knihy  z  obecnej  knižnice.  Pán  starosta  dal  hlasovať-  hlasovanie  za  6  (Ing.  Stanislav
Babocký, Ing. Jozef Bulla, Vladimír Forgáč,  František Polák, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský),
proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0

K bodu 9:

p. starosta -  na poslednom zastupiteľstve sme schvaľovali, že sa jedná o prípad hodný osobitného
zreteľa,  nakoľko  pani  Harangózová  sa  dlhodobo  stará  o  tento  pozemok.  Bod  bol  prejednaný
finančnou komisiou a odporúča predať pozemok vo výške 6,- eur / m2



p. Ing. Záhorský – bol privolaný súdny znalec?
p.  starosta  –  jedná  sa  o  prípad  osobitného  zreteľa  a  v  takomto  prípade  to  schvaľuje  obecné
zastupiteľstvo
p. Chrenová – znalecký posudok netreba, zadefinovala zákon
p.  M. Polák – ja  by som to nechal  na hodnote 6 eur/m2,  ako sme sa dohodli  aj  na komisií  a
odpredávali sme tak aj iným a toto je tiež už dlhodobá záležitosť
p. Ing. Záhorský – do budúcna treba zvoliť iný postup 
Pán starosta  dal  hlasovať-  hlasovanie za 6 (Ing.  Stanislav Babocký,  Ing.  Jozef  Bulla,  Vladimír
Forgáč,  František Polák, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský), proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0

K bodu 10:

p.  starosta  –  je  tu  pán  Jozef  Kéry,  ktorý  si  požiadal  o  povelenie  umiestnenia  čistiacej  šachty,
odovzdávam mu slovo
p. Kéry – začali sme spolu s p. Gažim robiť kanalizáciu, p. Mošková zakreslila túto kanalizáciu, ale
žiaľ je to taká dĺžka pod cestu, že mi to nikto žiadna firma nepretlačí pod hlavnú cestu. Tak by som
vás chcel poprosiť o povolenie uloženia čistiacej šachty pri tom stĺpe ako mám dom. 
Pán starosta  dal  hlasovať-  hlasovanie za 6 (Ing.  Stanislav Babocký,  Ing.  Jozef  Bulla,  Vladimír
Forgáč,  František Polák, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský), proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0

Odišiel pán Jozef Kéry.

K bodu 11:

p. starosta – máme tu žiadosť pani Ing. Zlatňanskej, o vybudovanie prístrešku na auto na verejnom
priestranstve.  Tento  bod  bol  tiež  prejednaný  na  stavebnej  komisií,  ktorá  odporúča  schváliť
vybudovanie prístrešku. 
p. Ing. Zlatňanská – ako ste si všimli, mám tam vysypané kamenivo, a nakoľko sme dvaja vo dvore,
tak  nemám  si  kde  inde  umiestniť  to  auto,  tak  by  som  Vás  prosila  o  povolenie  vybudovania
prístrešku na verejnom priestranstve, ak by došlo k situácií, že to bude obec potrebovať, tak nebude
problém ho rozobrať. Nie sú tam umiestnené inžinierske siete, starám sa o to priestranstvo. 
Pán starosta  dal  hlasovať-  hlasovanie za 6 (Ing.  Stanislav Babocký,  Ing.  Jozef  Bulla,  Vladimír
Forgáč,  František Polák, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský), proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0

p. Ing. Záhorský – v návrhu na uznesenie ešte bol definované na koľko rokov a za akú sumu
p. starosta – prijmeme ešte jedno uznesenie, kde to zakotvíme

p. starosta – môžeme to dať na dobu 10 rokov 
p. M. Polák – dávali sme za rok 1 euro,-
p. starosta – tak na dobu 10 rokov a 1 euro za 1 rok
Pán starosta  dal  hlasovať-  hlasovanie za 6 (Ing.  Stanislav Babocký,  Ing.  Jozef  Bulla,  Vladimír
Forgáč,  František Polák, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský), proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0

K bodu 12:

p. starosta – žiadosť od spoločnosti Agro – Hosťovce sme tiež prejednali na komisií finančnej, ktorá
odporučili tiež schváliť tento bod, že zriadime vecné bremeno na našich parceliach v tom prípade,
že nám darujú pól hektára darovacou zmluvou do vlastníctva našej obce. 
Pán starosta  dal  hlasovať-  hlasovanie za 6 (Ing.  Stanislav Babocký,  Ing.  Jozef  Bulla,  Vladimír
Forgáč,  František Polák, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský), proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0



K bodu 13:

p. starosta – jedná sa o predzáhradku pani Šimegovej, komisia odporúča schváliť tento bod. Určíme
tiež  dobu a  sumu nájmu za  rok.   V uznesení  zakotvíme ako bude vytýčený priestor  za  účasti
pracovníka obecného úradu. Navrhujem dobu nájmu na 10 rokov a 1 euro za rok ako pri žiadosti
pani Ing. Zlatňanskej.
Pán starosta  dal  hlasovať-  hlasovanie za 6 (Ing.  Stanislav Babocký,  Ing.  Jozef  Bulla,  Vladimír
Forgáč,  František Polák, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský), proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0

Rôzne:

a)
Pán starosta dal slovo pani Ševčíkovej.

p. Ševčíková – chcem sa spýtať, či môžem mať pridelený byt v obecnej bytovke, nakoľko sú predo
mnou cudzí ľudia, napísala som si o jedno izbový, ale chcem dvoj izbový byt. 
p. Ing. Záhorský – si v poradovníku?
p. Ševčíková – ako je možné, že sú tam ľudia, ktorí nemali žiadosť a dostali byt?
p. starosta – zo zákona sme povinný viesť evidenciu žiadostí, ktorú aj vedemie
p. Ševčíková- on tam žiadosť nemal, prečo neni teda v poradovníku
p. Bc. Behúlová – určite v poradovníku bol, je aj zápisnica, dozadu je to asi 4 – 5 rokov
p.  Ševčíková  –  chcem vidieť  ten  záznam inak od toho  neupustím,  viem že  Silvia  Fazekašová
odmietla byt
p. starosta – neodmietla byt. Doteraz nieje ukončená situácia ani s bytom o ktorom si myslíš, že
bude voľný, nakoľko sme doposiaľ nedostali žiadosť o ukončenie nájmu. 
p. Ševčíková – hlávná vec, že tam bývajú cudzí ľudia
p. starosta – akože tam bývajú cudzí ľudia?
p. Ševčíková – veď ten chlapec a tá žena pred ním
p.  starosta  – už  viem čo myslíš.  Si  ochotná  sa ospravedlniť  verejne,  keď ti  ukážeme záznam,
zápisnicu a žiadosť?
p. Ševčíková – on tam nebol, viem to. Ospravedlním sa ti. 
p. starosta – pani Strákošová bola tiež v tom poradovníku
p. Ing. Babocký – v bytovke je aj dosť neplatičov, majú pridelený byt a neplatia, je to tiež dosť
diskutabilné
p. starosta – áno poskytli sa im aj splátkové kalendáre, tým, ktorý samozrejme mali dlhy,pretože sú
tam aj nájomníci, ktorí platia na čas. 

b)
p. starosta – chcel by som Vás informovať, že môžeme zapojiť do projektu Požiarna zbrojnica, kde
môžeme získať dotáciu 30 000,- eur so spoluúčasťou 5%. Prvú etapu máme schválenú a z tejto
druhej ak by bola samozrejme schválená, by sa mohla spraviť strech, fasáda a podobné veci. Chceli
by sme podať tento projekt, môžem Vás poprosiť o hlasovanie?
Pán starosta  dal  hlasovať-  hlasovanie za 6 (Ing.  Stanislav Babocký,  Ing.  Jozef  Bulla,  Vladimír
Forgáč,  František Polák, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský), proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0

c)
p. starosta – kým pozrie sl. Behúlová materiály k obecnej bytovke, tak dávam zatiaľ slovo pani
Sobanskej ohľadom školskej kuchyni. Na komisiách sme sa už bavili, že pribudnú nám obedy v
Zákaldnej škole a tým pádom musíme zabezpečiť novú pracovnú silu, ktorá tam bude potrebná,
treba aj dovybavenie kuchyne, toto všetko sa nám odzrkadlí  na režijných nákladoch, ktoré sme
držali  na minimálnej hodnote doposiaľ a bude sa to týkať žiakov zo Základnej školy,Materskej
školy a dôchodcov, ktorým zabezpečujem stravu zo školskej kuchyne.





Uznesenie č. 39/2019
z 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 18.06.2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Určenie zapisovateľky
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 4. zasadnutí OZ konanom dňa 18.06.2019

prerokovalo

určenie zapisovateľky a 

berie na vedomie,
že Silvia Malá bola určená za zapisovateľku zápisnice na 4. zasadnutí OZ konanom dňa 18.06.2019

Hlasovanie:
za: 5 (Ing. Stanislav Babocký, Ing. Jozef Bulla, Vladimír Forgáč, František Polák, Milan Polák)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 40/2019
z 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 18.06.2019
Určenie overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 4. zasadnutí OZ konanom dňa 18.06.2019

prerokovalo

určenie overovateľov zápisnice a 

berie na vedomie
overovateľov zápisnice: p. poslanca Milana Poláka a p. poslanca Ing. Stanislava Babockého
z 4. zasadnutia OZ konaného dňa 18.06.2019

Hlasovanie:
za: 5 (Ing. Stanislav Babocký, Ing. Jozef Bulla, Vladimír Forgáč, František Polák, Milan Polák)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

                                                               Uznesenie č. 41/2019
z 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 18.06.2019
Voľba návrhovej komisie
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 3. zasadnutí OZ konanom dňa 18.06.2019
prerokovalo

voľbu návrhovej komisie a 



volí
členov návrhovej komisie: p. poslanca Ing. Jozef Bullu, Františka Poláka z 4. zasadnutia OZ 
konaného dňa 18.06.2019

Hlasovanie:
za: 5 (Ing. Stanislav Babocký, Ing. Jozef Bulla, Vladimír Forgáč, František Polák, Milan Polák)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 42/2019
z 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 18.06.2019
Schválenie programu rokovania
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 4. zasadnutí OZ konanom dňa 18.06.2019

prerokovalo

návrh programu 4. zasadnutia OZ konaného dňa 18.06.2019  a 

schvaľuje
program 4. zasadnutia OZ konaného dňa 18.06.2019

Hlasovanie:
za: 5(Ing. Stanislav Babocký, Ing. Jozef Bulla, Vladimír Forgáč, František Polák, Milan Polák)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 43/2019
z 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 18.06.2019
Vystúpenie občanov počas rokovania OZ 
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 4. zasadnutí OZ konanom dňa 18.06.2019

prerokovalo

poslanecký návrh určenia max. doby na vystúpenie občanov počas rokovania OZ a udelenia slova 
na dobu max. 5 minút

schvaľuje
vystúpenie občanov počas rokovania OZ na dobu max. 5. minút 

Hlasovanie:
za: 5 (Ing. Stanislav Babocký, Ing. Jozef Bulla, Vladimír Forgáč, František Polák, Milan Polák)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0



Uznesenie č. 44/2019
z 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 18.06.2019
Kontrola plnenia uznesení 
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 4. zasadnutí OZ konanom dňa 18.06.2019

prerokovalo

kontrolu plnenia uznesení a

berie na vedomie
kontrolu plnenia uznesení

Hlasovanie:
za: 5 (Ing. Stanislav Babocký, Ing. Jozef Bulla, Vladimír Forgáč, František Polák, Milan Polák)
Proti: 0
Zdržal sa: 1 (Ing. Jozef Záhorský)
Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 45/2019
z 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 18.06.2019
Návrh zásad vybavovania sťažností v podmienkach obce Tesárske Mlyňany
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 4. zasadnutí OZ konanom dňa 18.06.2019

prerokovalo

návrh zásad vybavovania sťažností v podmienkach obce Tesárske Mlyňany

schvaľuje

zásady vybavovania sťažností v podmienkach obce Tesárske Mlyňany

Hlasovanie:
za: 6 (Ing. Stanislav Babocký, Ing. Jozef Bulla, Vladimír Forgáč, František Polák, Milan Polák, 
Ing. Jozef Záhorský)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 

Uznesenie č. 46/2019
z 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 18.06.2019
Návrh záverečného účtu obce za rok 2018
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 4. zasadnutí OZ konanom dňa 18.06.2019

prerokovalo



návrh záverečného účtu obce za rok 2018 a

schvaľuje

záverečný účet obce za rok 2018

Hlasovanie:
za: 6 (Ing. Stanislav Babocký, Ing. Jozef Bulla, Vladimír Forgáč, František Polák, Milan Polák, 
Ing. Jozef Záhorský)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 47/2019
z 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 18.06.2019
Návrh úpravy rozpočtu zo dňa 31.05.2019
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 4. zasadnutí OZ konanom dňa 18.06.2019

prerokovalo

návrh úpravy rozpočtu zo dňa 31.05.2019

schvaľuje

presun z kapitálového rozpočtu do bežného rozpočtu v sume 20 000,- eur

Hlasovanie:
za:6 (Ing. Stanislav Babocký, Ing. Jozef Bulla, Vladimír Forgáč, František Polák, Milan Polák, 
Ing. Jozef Záhorský)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 48/2019
z 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 18.06.2019
Návrh na vyradenie kníh podľa zoznamu z Obecnej knižnice v Tesárskych Mlyňanoch
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 4. zasadnutí OZ konanom dňa 18.06.2019

prerokovalo

návrh na vyradanie kníh podľa zoznamu z Obecnej knižnice v Tesárskych Mlyňanoch

schvaľuje

vyradenie kníh uvedených v zozname z Obecnej knižnice v Tesárskych Mlyňanoch



Hlasovanie:
za: 6 (Ing. Stanislav Babocký, Ing. Jozef Bulla, Vladimír Forgáč,  František Polák, Milan Polák, 
Ing. Jozef Záhorský)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

                                           
                                                               Uznesenie č. 49/2019

z 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch
zo dňa 18.06.2019

Odpredaj časti obecného pozemku pre Elenu Harangózovú, trvale bytom Š. Moysesa 344, 
Tesárske Mlyňany
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 4. zasadnutí OZ konanom dňa 18.06.2019

prerokovalo
žiadosť Eleny Harangózovej o odkúpenie 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

v zmysle § 9a, ods. 8. písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení odpredaj
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 do vlastníctva žiadateľky 
- 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. …………
Dôvod hodný osobitného zreteľa.
Kúpna cena za citované pozemky bola stanovená 6 eur/m2.
Poplatky súvisiace s kúpnou zmluvou a prepisom pozemku znáša kupujúci.

Hlasovanie:
za: 6 (Ing. Stanislav Babocký, Ing. Jozef Bulla, Vladimír Forgáč, František Polák, Milan Polák,
Ing. Jozef Záhorský)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0



Uznesenie č. 50/2019
z 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 18.06.2019
Žiadosť pána Jozefa Kéryho o povolenie čistiacej šachty
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 4. zasadnutí OZ konanom dňa 18.06.2019

prerokovalo

žiadosť pána Jozefa Kéryho, bytom Hlavná 439, 951 76 Tesárske Mlyňany o povolenie osadenia
čistiacej šachty pre kanalizáciu pred rodinným domom v zelenom páse, ktorý je vo vlastníctve obce
Tesárske Mlyňany

schvaľuje

osadenie  čistiacej  šachty  pred  rodinným  domom  súp.č.  439,  ul.  Hlavná  v  zelenom  páse
nachádzajúcom  sa  na  parcele  registra  „C“  č.  2878/1  k.ú.  Tesáre  nad  Žitavou,  obec  Tesárske
Mlyňany, ktorá je vo vlastníctve obce Tesárske Mlyňany.

Hlasovanie:
za: 6 (Ing. Stanislav Babocký, Ing. Jozef Bulla, Vladimír Forgáč, František Polák, Milan Polák,
 Ing. Jozef Záhorský)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 51/2019
z 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 18.06.2019
Žiadosť pani Ing. Eriky Zlatňanskej o vybudovanie prístrešku pre parkovanie osobného auta 
na verejnom priestranstve
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 4. zasadnutí OZ konanom dňa 18.06.2019

prerokovalo

žiadosť pani  Ing.  Eriky Zlatňanskej o vybudovanie prístrešku pre parkovanie osobného auta na
verejnom priestranstve, ktorý sa bude nachádzať pred rod.domom súp. č. 222, ul. Lipová v obci
Tesárske Mlyňany, par. registra „C“ č. 135/1, k.ú. Mlyňany, obec Tesárske Mlyňany
o rozmere 4 x 5 m

schvaľuje

vybudovanie prístrešku pre parkovanie osobného auta na verejnom priestranstve,  ktorý sa bude
nachádzať pred rod.domom súp. č. 222, ul. Lipová v obci Tesárske Mlyňany, par. registra „C“ č.
135/1, k.ú. Mlyňany, obec Tesárske Mlyňany o rozmere 4 x 5 m

Hlasovanie:
za: 6 (Ing. Stanislav Babocký, Ing. Jozef Bulla, Vladimír Forgáč, František Polák, Milan Polák,
Ing. Jozef Záhorský)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0



Uznesenie č. 52/2019
z 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 18.06.2019
Žiadosť pani Ing. Eriky Zlatňanskej o prenájom verejného priestranstva pred rod.domom č. 
222, ul. Lipová, Tesárske Mlyňany 
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 4. zasadnutí OZ konanom dňa 18.06.2019

prerokovalo

žiadosť pani Ing. Eriky Zlatňanskej o prenájom verejného priestranstva pred rod.dom. súp. č. 222,
ul.  Lipová  v  obci  Tesárske  Mlyňany,  par.  registra  „C“  č.  135/1,  k.ú.  Mlyňany,  obec  Tesárske
Mlyňany 

schvaľuje

prenájom časti  pozemku pred  rod.dom.  súp.  č.  222,  ul.  Lipová v  obci  Tesárske  Mlyňany,  par.
registra „C“ č. 135/1, k.ú. Mlyňany, obec Tesárske Mlyňany,  do nájmu Ing. Erike Zlatňanskej,
nar. ………… na dobu 10 rokov za sumu 1 euro za rok.

Hlasovanie:
za: 6 (Ing. Stanislav Babocký, Ing. Jozef Bulla, Vladimír Forgáč, František Polák, Milan Polák, 
Ing. Jozef Záhorský)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 53/2019
z 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 18.06.2019
                                                            
Žiadosť AGRO Hosťovce, s.r.o. Hlavná 1, 951 91 Hosťovce o vydanie súhlasu s vedením sietí 
cez obecné pozmeky s následným zriadením vecného bremena
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 4. zasadnutí OZ konanom dňa 18.06.2019

prerokovalo

žiadosť AGRO Hosťovce, s.r.o. Hlavná 1, 951 91 Hosťovce o vydanie súhlasu s vedením sietí cez
obecné pozemky s následným zriadením vecného bremena

schvaľuje

zriadenie vecného bremena na parcele registra „C“ KN p.č. 589/3, k.ú. Tesáre nad Žitavou, Obec 
Tesárske Mlyňany a na parcele registra „C“ KN p.č. 589/2, k.ú. Tesáre nad Žitavou, Obec Tesárske 
Mlyňany, podľa vytýčovacieho plánu, ktorý je súčasťou tohto uznesenia. 
Zriadenie vecného bremena bude povolené  na základe prevodu:
- parcely reg. „E“ číslo 1383 k.ú. Tesáre nad Žitavou, Obec Tesárske Mlyňany druh pozemku orná 
pôda, o výmere 1228 m2
- parcela registra „E“ p.č. 2297, k.ú. Tesáre nad Žitavou, Obec Tesárske Mlyňany druh pozemku 
orná pôda, o výmere 713 m2



- parcela registra „E“, p.č. 2619, k. ú. Tesáre nad Žitavou, Obec Tesárske Mlyňany druh pozemku 
orná pôda, o výmere 2805 m2
- parcela registra „E“ p.č. 2624, k.ú. Tesáre nad Žitavou, Obec Tesárske Mlyňany,  druh pozemku 
orná pôda, o výmere 300,75 m2 do vlastníctva obce Tesárske Mlyňany darovacou zmluvou od 
AGRO Hosťovce, s.r.o., Hlavná 1, 951 91 Hosťovce.

Hlasovanie:
za: 6  (Ing. Stanislav Babocký, Ing. Jozef Bulla, Vladimír Forgáč, František Polák, Milan Polák, 
Ing. Jozef Záhorský)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

                                                               Uznesenie č. 54/2019
z 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 18.06.2019

Žiadosť Mgr. Jany Šimegovej o prenájom časti pozemku 
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 4. zasadnutí OZ konanom dňa 18.06.2019

prerokovalo

žiadosť Mgr. Jany Šimegovej o prenajatie časti obecnej parcely registra „C“ KN č. 2839/1,
k.ú. Tesáre nad Žitavou, obec Tesárske Mlyňany pred rod.domom s.č. 530, ul. Orechová

schvaľuje

prenajatie časti obecnej parcely registra „C“ KN č. 2839/1, k.ú. Tesáre nad Žitavou, obec Tesárske 
Mlyňany pred rod.domom s.č. 530, ul. Orechová na dobu 10 rokov za cenu 1 euro/rok pre 
Mgr. Janu Šimegovú,bytom Hradská 250, Tekovské Nemce za podmienky vytýčenia hraníc  
pracovníkom Obecného úradu. 

Hlasovanie:
za: 6 (Ing. Stanislav Babocký, Ing. Jozef Bulla, Vladimír Forgáč, František Polák, Milan Polák, 
Ing. Jozef Záhorský)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 55/2019
z 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 18.06.2019

Rekonštrukcia a prístavba požiarnej zbrojnice -Tesárske Mlyňany – II. etapa
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 4. zasadnutí OZ konanom dňa 18.06.2019

prerokovalo



návrh na predloženie projektu „ Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice- Tesárske Mlyňany – II. etapa“

schvaľuje

predloženie  projektu:  „  Rekonštrukcia  požiarnej  zbrojnice  –  Tesárske  Mlyňany  –  II.  etapa“   a
spolufinancovanie vo výške najmenej 5% z celkových výdavkov z vlastných prostriedkov vrámci
výzvy číslo V. P HaZZ 2019 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu
prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky  platný pre výzvu
podľa § 2 písm. c)bodov 1. až 3. zákona č. 526/2010 Z.z. ( ochrana pred požiarmi) v pôsobnosti
MV SR

Hlasovanie:
za: 6 ( Ing. Stanislav Babocký, Ing. Jozef Bulla, Vladimír Forgáč, František Polák, Milan Polák,
Ing. Jozef Záhorský)
proti: 0
zdržal sa: 0
nehlasoval: 0

Zapísala : Silvia Malá dňa 18.06.2019       ……………………………………
 
Overovatelia zápisnice : Ing. Stanislav Babocký  ………………….   dňa ……………………..
                                      
                                       Milan Polák  ……………………………..   dňa ……………………..

                                                                                                             
                                                                                                                    Ing. Štefan Valkovič
                                                                                                                           starosta obce

                                                                                 


