
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 28.08.2019

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 

Program:

1. Privítanie
2. Procedurálne záležitosti
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Návrh VZN obce Tes. Mlyňany č. 1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu         
nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jednálni v 
zriaďovateľskej pôsobnosti obce Tesárske Mlyňany
5. Prejednanie funkčného využitia kuchyne v ZŠ Š. Moysesa Tesárske Mlyňany
6. Interpelácie poslancov
7. Rôzne
8. Záver

K bodu 1 a 2:

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

Za overovateľov zápisnice určil pána poslanca Vladimíra Forgáča a pána poslanca Františka Poláka. 

Do návrhovej komisie určil pána poslanca Ing. Jozefa Bullu a pána poslanca Ing. Stanislava 
Babockého. Hlasovanie za 6 (Ing. Stanislav Babocký, Ing. Jozef Bulla, Vladimír Forgáč, Ing. Ján 
Končál,  František Polák, Milan Polák), proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0

K bodu 3:

Pán starosta dal hlasovať za program zasadnutia. Hlasovanie za 6 (Ing. Stanislav Babocký, Ing. 
Jozef Bulla, Vladimír Forgáč, Ing. Ján Končál, František Polák, Milan Polák), proti: 0, zdržal sa: 0, 
nehlasoval: 0

K bodu 4:

p. starosta – prejdeme k ďaľšiemu bodu, podklady ste dostali e-mailom, týka sa návrhu VZN obce 
Tesárske Mlyňany o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na 
režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni, ak máte nejaké pripomienky, tak si ich 
môžeme prejsť

p. Ing. Bulla – mám pripomienku k článku 3, bod 2 – či by sa dala upraviť platba pre celiatikov, 
nakoľko si sami nakupujú stravu a v školskej jedálni sa im len vydáva táto strava, vieme, že ich 
stravovanie je drahšie ako pre deti, ktoré môžu jesť všetko. Tieto detičky máme iba dve v Základnej 
škole, samozrejme musia svoj lekársky nález mať podložený doktorom špecialistom. Takže bol by 
som rád, kebyže sa vypustí bod č. 2 z článku 3 a tým by sa úplne vynechala platba pre týchto 
celiatikov. 

Prišiel pán poslanec Ing. Jozef Záhorský.

p. starosta – takže navrhujete vypustiť z bodu 2 článok 3, alebo doplní sa definícia do návrhu, 
pokiaľ si výdaj týchto jedál vyžaduje špeciálne zariadenie ?
p. F. Polák – doplňme definíciu do návrhu



p. Ing. Bulla – dobre, doplníme definíciu do návrhu

p. Ing. Bulla – ďalej v článku 7 odsek 4 sa mi nepáči posledná veta – v prípade neuhradenia 
príspevku nebude stravníkovi poskytnutá strava

p. starosta – keď sa deklaruje zo zákona, že dieťa má právo zo zákona na stravu a absolvuje 
vyučovací deň v škole a to , že mi si chceme režijné náklady účtovať to odporuje tomu, že keď nie 
sú uhradené obedy, tak my mu poprieme  právo na obed, čiže my by sme si to mali vymáhať od 
rodičov. Bude sa musieť spraviť sumarizáciu dĺžnikov. Ja by som navrhoval vypustiť tú vetu úplne.  
V prípade, že rodič neodhlási svoje dieťa, tak sa mu to bude strhávať zo zábezpeky. 

p. M. Polák – ja navrhujem to úplne vypustiť

p. Ing. Záhorský – v článku 4 vypustiť písmená a, b, c, d pretože to nedáva význam, ja navrhujem 
dať namiesto toho dotácia sa poskytuje na dieťa, nahradiť písmená predložkou na a z článku číslo 5 
dať preč 1 je tam úplne zbytočná.

Pán starosta dal hlasovať za  VZN obce o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, 
výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni so zapracovaním 
pripomienok a zmien . Hlasovanie za 7 (Ing. Stanislav Babocký, Ing. Jozef Bulla, Vladimír Forgáč, 
Ing. Ján Končál, František Polák, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský), proti: 0, zdržal sa: 0, 
nehlasoval: 0

K bodu 5:

p.starosta – na pracovnom stretnutí sme sa dohodli na dvoch variantoch ohľadom funkčného 
využitia kuchyne v Základnej škole. Variant A bude zahŕňať umývačku riadu, elektrický kotol 300 
litrový, pec elektrickú a Variant B bude zahŕňať umývačku riadu, elektrický kotol 300 litrový, pec 
elektrickú, elektrickú smažiacu panvicu 120 litrovú a konvektomat. Obe ponuky musia obsahovať 
aj vyčíslenú cenu s dovozom, montážou a zaškolením personálu, záručný a pozáručný servis. 
Podmienky financovania bude vo forme mesačných splátok po dobu 2 rokov t.j. 24 mesačných 
splátok a do výzvy zakotvíme, že harmonogram splátok bude potrebný od oslovených firiem 
vypracovať a zaslať spolu s cenovými ponukami. 
Pán starosta dal hlasovať. Hlasovanie za 7 (Ing. Stanislav Babocký, Ing. Jozef Bulla, Vladimír 
Forgáč, Ing. Ján Končál, František Polák, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský), proti: 0, zdržal sa: 0, 
nehlasoval: 0

K bodu rôzne:

a)

p. starosta – Agrospol 5.TM nám zaslal  návrh zmluvy ohľadom nájmu za pozemky o výmere 13,5 
hektára.  Doteraz nám ponúkali za 1 hektár 63,- eur teraz nám navrhli sumu 120,- eur za hektár. 
p. Ing. Končál – tá zmluva je dosť zazichrovaná
p. Ing. Záhorský – teraz nám platia 63,- eur?
p. M. Polák – na aký dlhý čas je to?
p. starosta – je to na dobu 15 rokov a platia nám 63,- eur, zmluva neskončila, ešte bude platná cca 6 
rokov, berte to ako informáciu, môžeme to prejednať na komisii



b)

p. starosta – teraz odovzdám slovo pani Ing. Zlatňanskej ohľadom presunu finančných prostriedkov.
p. Ing. Zlatňanská – potrebovali by sme presunúť finančné prostriedky z kapitálového účtu do 
bežného účtu v sume 7.000,- eur nakoľko nám vyskočili opravy na ČOV a sú zvýšené poplatky za 
uloženie odpadu tak by som tento presun potrebovala uskutočniť. 
Pán starosta dal hlasovať. Hlasovanie za 7 (Ing. Stanislav Babocký, Ing. Jozef Bulla, Vladimír 
Forgáč, Ing. Ján Končál, František Polák, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský), proti: 0, zdržal sa: 0, 
nehlasoval: 0

c)
p. starosta – máme tu žiadosť od pána riaditeľa Mgr. Pánika, ohľadom cesty, ktorá sa nachádza v 
školskom areáli, týka sa výtlkov. Problém to nieje zaplátať, ale ako to opraviť aby sa to nerosypalo 
zasa niekde inde. Nieje to ani dobre vyspádované, stojí tam voda. 
p.  Forgáč – treba to ísť pozrieť a vyčísliť hodnotu opravy
p. Ing. Končál – treba zvolať stavebnú komisiu 
p. starosta – na budúci týždeň zvoláme komisiu a dohodneme sa pri obhliadke aký postup ďalej 
zvolíme, čo by bolo  najvýhodnejšie

d)
p. starosta – máme tu ďalej návrh zmeny stupnice pre posúdenie stravnej jednotky pre stravu 
dôchodcov z dôvodu zvýšenia stravnej jednotky pre stravovanie dôchodcov v školskej jedálni . Túto 
stupnicu pripravila pani Ing. Zlatňanská.  

p. Ing. Zlatňanská – zvýšenie je kôli zvýšeniu režijných nákladov a zvýšeniu stravnej jednotky.

Pán starosta dal hlasovať. Hlasovanie za 7 (Ing. Stanislav Babocký, Ing. Jozef Bulla, Vladimír 
Forgáč, Ing. Ján Končál, František Polák, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský), proti: 0, zdržal sa: 0, 
nehlasoval: 0

e)

p. Ing. Babocký – v akom stave sú retardéry pri Základnej škole ?
p. starosta – dala sa vypracovať projektová dokumentácia, stále na ňu čakáme, ešte pripravujú 
technickú správu. 
p. Ing. Bulla – oslovili ma rodičia na rodičovskom združení v Materskej škole, že je dosť vysoký 
skok pri škôlke a pýtali sa ma, kedy bude hotové parkovisko vedľa škôlky
p. starosta – napíšeme list pánovi Andrášikovi ohľadom reklamácie skoku pri Materskej škole.  
Parkovisko tam by som chcel vybrať jednu vrstvu, potom uložiť obrubníky a nasypať makadam. 
Ale záleží od finančných prostriedkov, nakoľko to nieje lacná záležitosť.
p. Forgáč – nebolo by zlé tam spraviť asfaltovú cestu
p. Ing. Končál – malo by sa aj vpredu zväčšiť parkovanie, posunúť ohradu bližšie ku škôlke a treba 
dať opraviť schody k zubárovi. Chcem sa spýtať koľko stála lavička pri KSS v Tesároch, asi je to 
ojedinelý kúsok, plánuješ ešte jednu? Na najbližšie zastupiteľstvo treba doniesť doklad koľko stála.
p. starosta – áno chcem umiestniť ešte jednu pri Kultúrny dom a doklad nieje problém priniesť
p. Forgáč – chceme zabetónovať pätky pre uchytenie prístrešku a časom urobiť zámkovú dlažbu 
pod prístreškom
p. starosta – objednali sme detské atrakcie pre deti  a živú hudbu na hody do Mlynian

Pán starosta poďakoval prítomným poslancom a ukončil zasadnutie.



Uznesenie č. 56/2019
z  mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 28.8.2019

Určenie zapisovateľky

Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na mimoriadnom zasadnutí OZ konanom dňa 
28.8.2019

prerokovalo
určenie zapisovateľky a 

berie na vedomie,
Že Silvia Malá bola určená za zapisovateľku zápisnice na mimoriadnom zasadnutí OZ konanom 
dňa 28.8.2019

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

V Tesárskych Mlyňanoch, 28.8.2019                              
                                                                                                           
                                                                                                            

                                                               Uznesenie č. 57/2019
z  mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 28.8.2019

Určenie overovateľov zápisnice

Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na mimoriadnom zasadnutí OZ konanom dňa 
28.8.2019

prerokovalo
určenie overovateľov zápisnice a 

berie na vedomie
overovateľov zápisnice: p. poslanca Vladimíra Forgáča a p. poslanca Františka Poláka 
z mimoriadneho zasadnutia OZ konaného dňa 28.8.2019

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



                                                               Uznesenie č. 58/2019
z  mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 28.8.2019

Voľba návrhovej komisie

Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na mimoriadnom zasadnutí OZ konanom dňa 
28.8.2019

prerokovalo
voľbu návrhovej komisie a 

volí
členov návrhovej komisie: p. poslanca Ing. Stanislava Babockého a p. poslanca Ing. Jozefa Bullu
z mimoriadneho  zasadnutia OZ konaného dňa 28.8.2019

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

                                                               Uznesenie č. 59/2019
z  mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 28.8.2019

Schválenie programu rokovania

Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na mimoriadnom zasadnutí OZ konanom dňa 
28.8.2019

prerokovalo
návrh programu mimoriadneho zasadnutia OZ konaného dňa 28.8.2019  a 

schvaľuje
program mimoriadneho zasadnutia OZ konaného dňa 28.8.2019

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



                                                              Uznesenie č. 60/2019
z  mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 28.8.2019

Návrh VZN obce Tesárske Mlyňany č. 1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu 
nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v 
zriaďovateľskej pôsobnosti obce Tesárske Mlyňany

Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na mimoriadnom zasadnutí OZ konanom dňa 
28.8.2019

prerokovalo
návrh VZN obce Tesárske Mlyňany č. 1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu 
nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni 
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Tesárske Mlyňany a

schvaľuje
VZN obce Tesárske Mlyňany č. 1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu 
nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni 
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Tesárske Mlyňany 

Hlasovanie:
za: 7 (Ing. Stanislav Babocký, Ing. Jozef Bulla, Vladimír Forgáč, Ing. Ján Končál, František Polák, 
Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

                                                                Uznesenie č. 61/2019
z  mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 28.8.2019

Funkčné využitie kuchyne v ZŠ Š. Moysesa Tesárske Mlyňany

Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na mimoriadnom zasadnutí OZ konanom dňa 
28.8.2019

prerokovalo
funkčné využitie kuchyne v ZŠ Š. Moysesa Tesárske Mlyňany  a

schvaľuje
modernizáciu vybavenia kuchyne v ZŠ Š. Moysesa v Tesárskych Mlyňanoch s vypísaním 
výberového konania na dodanie tovaru a služieb do školskej jedálne v 2 variantoch A, B a to nákup 
formou   mesačných splátok po dobu 2 rokov, pričom OZ podľa ustáleného počtu stravníkov v ZŠ 
v mesiaci september rozhodne, ktorý variant nákupu sa uskutoční.

Hlasovanie:
za: 7 (Ing. Stanislav Babocký, Ing. Jozef Bulla, Vladimír Forgáč, Ing. Ján Končál, František Polák, 
Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský)



Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

                                                                Uznesenie č. 62/2019
z  mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 28.8.2019

Návrh úpravy rozpočtu zo dňa 1.8.2019

Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na mimoriadnom zasadnutí OZ konanom dňa 
28.8.2019

prerokovalo
návrh úpravy rozpočtu zo dňa 1.8.2019

schvaľuje
presun z kapitálového rozpočtu do bežného rozpočtu v sume 7.000,- eur

Hlasovanie:
za: 7 (Ing. Stanislav Babocký, Ing. Jozef Bulla, Vladimír Forgáč, Ing. Ján Končál, František Polák, 
Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

                                                                Uznesenie č. 63/2019
z  mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 28.8.2019

Návrh zmeny stupnice pre posúdenie stravnej jednotky pre stravu dôchodcov

Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na mimoriadnom zasadnutí OZ konanom dňa 
28.8.2019

prerokovalo
návrh zmeny stupnice pre posúdenie stravnej jednotky pre stravu dôchodcov

schvaľuje
zmenu stupnice od 1.9.2019 pre posúdenie stravnej jednotky pre stravu dôchodcov z dôvodu
zvýšenia stravnej jednotky



Výška dôchodku 
pôvodne

Výška dôchodku 
nová stupnica

Obedy ZŠ plná 
strava 2,46 – 
platí dôchodca

Prispieva obec v 
eurách

Obedy v 
Mlyňanke plná 
strava 3,50 platí 
dôchodca

Do 325,- Do 335,- 1,81 0,65 2,85

Do 345,- Do 355,- 1,88 0,58 2,92

Do 360,- Do 370,- 1,98 0,48 3,02

Do 380,- Do 395,- 2,11 0,35 3,15

Do 395,- Do 405,- 2,21 0,25 3,25

Do 430,- Do 445,- 2,28 0,18 3,32

Nad 430,- Nad 445,- 2,37 0,09 3,41

Hlasovanie:
za: 7 (Ing. Stanislav Babocký, Ing. Jozef Bulla, Vladimír Forgáč, Ing. Ján Končál, František Polák, 
Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Zapísala: Silvia Malá, dňa 28.08.2019    …………………………………………

Overovatelia zápisnice: 

Vladimír Forgáč ……………………….. dňa ………………………………

František Polák ………………………… dňa ……………………………….

                                             
                                                                                                                   Ing. Štefan Valkovič
                                                                                                                         starosta obce


