
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 16.12.2019

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny 

Program: 
1. Privítanie
2. Procedurálne záležitosti
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Návrh Prílohy č. 1 k VZN obce Tesárske Mlyňany č. 2/2015 (e-mailom)
5. Návrh VZN Obce Tesárske Mlyňany č. 2/2019 (e-mailom)
6. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 02/2017 o výške úhrad za prenájom majetku vo vlastníctve obce Tesárske
Mlyňany (e-mailom)
7.  Návrh  Dodatku  č.  3  k  VZN  Obce  Tesárske  Mlyňany  č.  5/2012  o  poplatku  za  komunálne  odpady
a drobné stavebné odpady na území Obce Tesárske Mlyňany (e-mailom)
8. Rôzne
9. Interpelácie poslancov
10. 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 Ing. Jozefa Bullu a pána poslanca Vladimíra Forgáča.
Do návrhovej komisie určil pána poslanca Ing. Stanislava Babockého a pána poslanca Františka
Poláka.  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 3: 

Pán starosta dal hlasovať za program zasadnutia. 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 4:

p. starosta – bodom č. 4 je návrh Prílohy č.1 k VZN Obce Tesárske Mlyňany č. 2/2015, materiál bol
prejednaný na komisií finančnej a stavebnej. Obe komisie odporúčajú Prílohu č. 1 schváliť. 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 5:

p. starosta – ďalším bodom je návrh VZN Obce Tesárske Mlyňany č. 2/2019. Materiál bol tiež
prejednaný v komisiách. Ak máte nejaké dotazy, tak nech sa páči. 
p. Ing. S. Babocký – ja mám nejaké dotazy, týka sa to paragrafu 9 – citoval paragraf a je tam
uvedené pre objektoch, nedáva to význam, treba to opraviť pri objektoch, ďalej par. 9 bod 7 – tých
7 000 litrov to sa myslí ten veľkokapacitný kontajner? 
p. starosta – to sú tie čo sú umiestnené v cintorínoch
p. Ing. S. Babocký – to sú tie plechové na komunál? Chcem sa spýtať, ten kontajner na Železničnej
ulici tu nieje nikde spomenutý, je to obecný? Nikde to tu nieje spomenuté. 

 

          



p. starosta – je to obecný kontajner
p. Ing. S. Babocký – takže ho môžu využívať všetci občania?
p. M. Polák – ten kontajner bol veľmi zničený, my sme si pokúpili materiál, opravili ho, tak preto sa
mohol ďaľej využívať
p. Ing. S. Babocký – par. 13 spôsob zberu – citoval paragraf. Vykonáva sa tento zber? Alebo sa bude
vykonávať? 
p. starosta – bude sa vykonávať
p. Ing. S. Babocký – ďalej par. 14 bod 3 – citoval paragraf.
p. starosta – to bude na zbernom dvore, budeme Vás následne informovať. Pod prístreškami bude
určené miesto, kde sa bude tento elektroodpad dávať. 
p. Ing. S. Babocký – ďalej par. 15 bod 1 – citoval paragraf. Ako mám chápať túto vetu v bode 1?
p. starosta – jedná sa napríklad o lepenky, sú tak nazvané aj v kategorizácií odpadov, a tiež sa budú
zberať na zbernom dvore. A ak budú potrebné nádoby na ich uskladnenie, tak budeme si ich žiadať
od spoločností.
p. Ing. S. Babocký – ďalej je tam bod 3 v tom paragrafe, nemali by sa tam udať konkrétne miesta?
p. starosta – tie miesta tam nie sú udané z dôvodu, že odberné spoločnosti, si môžu počas roka
premiestniť kontajneri, alebo znížiť kapacitu, všetko záleží od kapacity naplnenia aj. Takže je to aj
kvôli tomu, aby sa stále neprerábalo VZN. 
p. Ing. S. Babocký – pri tie plasty, ako sa doriešili vlastne tie plasty? Nemalo by sa tam spomenúť aj
že sa môžu zakúpiť so zľavou? Je to paragraf 15 bod b.
p. starosta – to by bolo dobré dať osobitným uznesením
p. Ing. J. Končál – otázka je či to chceme robiť ako dlhodobé opatrenie, v tom prípade by to malo
byť vo VZN a keď to je len krátkodobá záležitosť, tak je to lepšie to do VZN nedávať a dať to len
uznesením obecného zastupiteľstva
p. starosta – ja to navrhujem dlhodobo, takže môžeme to zakotviť do VZN 
p. Ing. S. Babocký – potom mám ešte par. 20 bod 6 – citoval bod 6, ale jeden kontajner na textil
máme aj pri pošte
p. starosta – ten sa bude premiestňovať, mali sme takú požiadavku od ľudí, preto tam už nieje
spomenutý,  už  máme novú spoločnosť  Humana,  ktorá  nám odoberá  textil,  môžeme ho dať  na
Orechovú ulicu
p. Ing. S. Babocký – potom mám paragraf 21 bod 2 – citoval paragraf , tam len vypadlo slovíčko
povinná, ďalej par. 21 bod 6 – ohľadom tých komposterov? Tá výzva?
p. starosta – projekt je podaný, na zberný dvor už čakáme dva roky, je to dlhodobý proces, takže
ohľadom komposterov čakáme tiež a dúfame, že to prejde
p. Ing. S. Babocký – paragraf 24 bod 6c – že ten zberný dvor je vedený osobou Jozefom Ludvom,
malo by sa konkretizovať meno? Nemalo by tam byť povereným pracovníkom? Keď bude Dodo
napríklad PN, že či tam musí byť konkrétne meno.
p. starosta – toto VZN pripravoval človek, ktorý donedávna robil na životnom prostredí, on nám to
dal v takomto podaní, ale môžeme to preveriť a keď to bude možné, môžeme tam dať povereným
pracovníkom
p. Forgáč – nebolo by vhodné dať do Materskej školy kontajner na plast? Zrovna dnes som bol v
škôlke, tak ma to napadlo a aj kvôli deťom, že by sa aj oni týmto učili ohľadom separovania.
p. starosta – nieje problém 
p. Ing. J. Záhorský – ja sa chcem spýtať, či by nebolo možné dať kontajner na komunál pri Kultúrny
dom, napríklad ako je pri cintoríne ? nejak ho uzamknúť a v prípade, že tam bude akcia, tak sa im
odovzdá kľúč. 
p. starosta – nieje problém, dáme tam tam kontajner. 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 6:

p.  starosta  –  Návrh  dodatku  č.1  k  VZN  č.  02/2017  o  výške  úhrad  za  prenájom  majetku  vo
vlastníctve obce Tesárske Mlyňany,  materiál  prejednaný finančnou a stavebnou komisiou,  ktoré
odporúčajú schváliť dodatok. 
p. Ing. S. Babocký – prejednali ste aj keď budeme mať ples či budeme platiť?
p. V. Forgáč – ale tam je to tak ošetrené, treba zakotviť do dodatku upratovanie, ping-pongisti majú
stolami zapratané celé javisko, tým, že tam hrajú tak to tam je zapratané
p. Ing.  J.  Bulla  – aj  keď majú deti  vystúpenie  tie  ping – pongové stoly sú poukladané veľmi
nebezpečne a nijako nezabezpečené proti pádu. Deti sa okolo nich pohybujú. Treba upozorniť 
ping – pongistov o lepšie zabezpečenie týchto stolov.
p. Ing. J. Záhorský – s tým upratovaním je to tak, že chceš mať ples tak musíš si upratať pred ním a
následne aj  potom.  Myslím si,  že  keď chceš  mať akciu,  tak  by  si  mal  dostať  sálu  upratanú a
nachystanú. 
p. starosta – zašleme pánovi Šabíkovi prípis o údržbe Kultúrneho domu, že budú upozornení, že
kultúrny dom má byť odovzdaný v sto percentom stave
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 7:

p. starosta – posledným bodom je návrh Dodatku č. 3 k VZN Obce Tesárske Mlyňany č. 5/2012 o
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Tesárske Mlyňany. 
p. Ing. S. Babocký – treba sa zamyslieť nad komunálnym odpadom, niekto separuje a niekto nie.
Treba robiť osvetu, spraviť letáčik, prednášku ohľadom odpadov.
p. Ing. J. Bulla – preveroval som si, ako je to aj v iných dedinách ohľadom platieb, je to veľmi
porovnateľné s našou obcou, niektoré obce zdvihli poplatky aj viac
p. M. Polák – sumu sme rátali na komisií, vychádzali sme z výkazov 
p. Ing. J. Končál – teraz je príležitosť na osvetu, prerába sa VZN
p. starosta – požiadavku sme mali na Technických službách a odpoveď bola jasná. Skúsime nájsť
inú cestu, aby to bolo spravodlivé. Pán starosta dal hlasovať. Hlasovanie za: 6 ( Ing. Jozef Bulla,
Vladimír Forgáč, Ing. Ján Končál, František Polák, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský), proti: 0,
zdržal sa: 1(Ing. S. Babocký), nehlasoval: 0 

Rôzne: 

a)
p. starosta – máme tu opätovnú výzvu na podanie projektu Zvýšenie energetickej účinnosti budov
Materskej školy v obci Tesárske Mlyňany. Je tam 5% spoluúčasť čo činí 6.598,54 eura . Projekt sme
podali na jar, žiaľ neúspešne. 
p. Ing. J. Končál – čo to znamená neúspešne?
p. starosta – že sme sa nedostali medzi úspešných uchádzačov.
p. Ing. J. Končál – o čo sa tam vlastne jedná?
p. starosta – jedná sa tam o zateplenie, výmena strechy, výmena kúrenia.Bolo by dobré vyskúšať
podať projekt znovu.
p. M. Polák – určite poďme do toho.
p. Ing. J. Bulla – treba to skúsiť znovu. 
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 



b)
p.  starosta  – máme tu dnes podanú žiadosť od pána Martina Behula,  kde nás  žiada o vydanie
potvrdenia, že parcela registra „C“ KN č. 943/1,k.ú. Tesáre nad Žitavou, Obec Tesárske Mlyňany,
druh pozemku orná pôda o výmere 1760 m2 nachádzajúca sa mimo zastavaného územia obce je
vhodná na investičnú bytovú výstavbu
p. Ing. J. Záhorský – tam by bola dobrá ulica
p. Ing. J. Končál – jeden problém tam je, že je to veľmi úzka ulica, potom tam bude problém s
autami
p. Ing. J. Bulla – o ktorú časť sa jedná?
p. starosta – tam ako je pálenica ako sa budujú tie nové domy
p. Ing. J. Bulla – ešte nemáme doriešenú časť na Podluží, podľa mňa by mala byť istá postupnosť
p.  starosta  dal  hlasovať.  Hlasovanie  za:  6  (Ing.  Stanislav  Babocký,  Vladimír  Forgáč,  Ing.  Ján
Končál,  František  Polák,  Milan  Polák,  Ing.  Jozef  Záhorský),  proti:  0,  zdržal  sa:  1(  Ing.  Jozef
Bulla)nehlasoval: 0 

Pán starosta poďakoval prítomným poslancom a ukončil zasadnutie. 

Uznesenie č. 101/2019
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 16.12.2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Určenie zapisovateľky
Obecné  zastupiteľstvo  v Tesárskych  Mlyňanoch  na  mimoriadnom  zasadnutí  OZ konanom dňa
16.12.2019

prerokovalo

určenie zapisovateľky a 

berie na vedomie,
že Silvia Malá bola určená za zapisovateľku zápisnice na mimoriadnom zasadnutí OZ konanom dňa
16.12.2019

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

Uznesenie č. 102/2019
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 16.12.2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Určenie overovateľov zápisnice
Obecné  zastupiteľstvo  v Tesárskych  Mlyňanoch  na  mimoriadnom  zasadnutí  OZ  konanom  dňa
16.12.2019

prerokovalo

určenie overovateľov zápisnice a 

berie na vedomie
overovateľov zápisnice: p. poslanca Vladimíra Forgáča a p. poslanca Ing. Jozefa Bullu
z mimoriadneho zasadnutia OZ konaného dňa 16.12.2019

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

Uznesenie č. 103/2019
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 16.12.2019
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voľba návrhovej komisie
Obecné  zastupiteľstvo  v Tesárskych  Mlyňanoch  na  mimoriadnom  zasadnutí  OZ  konanom  dňa
16.12.2019
prerokovalo

voľbu návrhovej komisie a 

volí
členov návrhovej komisie: p. poslanca Ing. S. Babockého a p. poslanca Františka Poláka
z mimoriadneho  zasadnutia OZ konaného dňa 16.12.2019

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

Uznesenie č. 104/2019
z mimoriadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 16.12.2019
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Schválenie programu rokovania
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na mimoriadnom zasadnutí OZ konanom 
dňa 16.12.2019

prerokovalo

návrh programu mimoriadneho zasadnutia OZ konaného dňa 16.12.2019  a 

schvaľuje
program mimoriadneho zasadnutia OZ konaného dňa 16.12.2019

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

Uznesenie č. 105/2019
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 16.12.2019
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh Prílohy č. 1 k VZN Obce Tesárske  Mlyňany č. 2/2015

Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na mimoriadnom zasadnutí OZ konanom 
dňa 16.12.2019

prerokovalo
návrh prílohy č. 1 k VZN Obce Tesárske Mlyňany č. 2/2015

schvaľuje
prílohu č. 1 k VZN Obce Tesárske Mlyňany č. 2/2015

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

Uznesenie č. 106/2019
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 16.12.2019
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Návrh VZN Obce Tesárske Mlyňany č. 2/2019

Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na mimoriadnom zasadnutí OZ konanom 



dňa 16.12.2019

prerokovalo
návrh VZN Obce Tesárske Mlyňany č. 2/2019      

schvaľuje
VZN  Obce  Tesárske  Mlyňany  č.  2/2019  o  nakladaní  s  komunálnymi  odpadmi  a  s  drobnými
stavebnými odpadmi na území obce
     
Hlasovanie:
za: 7 (Ing. S. Babocký, Ing. J. Bulla,Vladimír Forgáč,  Ing. Ján Končál, František Polák, Milan
Polák, Ing. J. Záhorský)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 107/2019
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch
zo dňa 16.12.2019
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 02/2017 o výške úhrad za prenájom majetku vo vlastníctve 
Obce Tesárske Mlyňany

Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na mimoriadnom zasadnutí OZ konanom 
dňa 16.12.2019

prerokovalo
Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 02/2017 o výške úhrad za prenájom majetku vo vlastníctve 
Obce Tesárske Mlyňany a

schvaľuje
Dodatok č. 1 k VZN č. 02/2017 o výške úhrad za prenájom majetku vo vlastníctve 
Obce Tesárske Mlyňany 

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

Uznesenie č. 108/2019
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 16.12.2019
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Návrh Dodatku č.  3  k  VZN Obce  Tesárske Mlyňany č.  5/2012 o  poplatku za  komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Tesárske Mlyňany



Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na mimoriadnom zasadnutí OZ konanom 
dňa 16.12.2019

prerokovalo
Návrh Dodatku č. 3 k VZN Obce Tesárske Mlyňany č. 5/2012 o poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady na území Obce Tesárske Mlyňany

schvaľuje

Dodatok č. 3 k VZN Obce Tesárske Mlyňany č. 5/2012 o poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území Obce Tesárske Mlyňany

Hlasovanie:
za: 6 (Ing. J. Bulla,Vladimír Forgáč,  Ing. Ján Končál, František Polák, Milan Polák,  
Ing. J. Záhorský)
Proti: 0
Zdržal sa: 1(Ing. S. Babocký)
Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 109/2019
z mimoriadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 16.12.2019
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Projekt „Zvýšenie energetickej účinnosti budov – Materskej školy v obci Tesárske Mlyňany“

Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na mimoriadnom  zasadnutí OZ konanom 
dňa 16.12.2019

prerokovalo
Projekt „Zvýšenie energetickej účinnosti budov – Materskej školy v obci Tesárske Mlyňany“

schvaľuje

-podanie projektu  s  názvom :  „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. 6.598,54  a
zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce 

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

Uznesenie č. 110/2019
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 16.12.2019

Žiadosť pána Martina Behula o vydanie potvrdenia



Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na mimoriadnom  zasadnutí OZ konanom 
dňa 16.12.2019

prerokovalo
žiadosť pána Martina Behula, bytom Hlavná 416, Tesárske Mlyňany o vydanie potvrdenia, že 
parcela registra „C“ KN č. 943/1, k. ú. Tesáre nad Žitavou, Obec Tesárske Mlyňany, druh pozemku 
orná pôda o výmere 1760 m2 nachádzajúca sa mimo zastavaného územia obce je vhodná na 
investičnú bytovú výstavu a

schvaľuje

žiadosť pána Martina Behula, bytom Hlavná 416, Tesárske Mlyňany, že parcela 
registra „C“ KN č. 943/1, k. ú. Tesáre nad Žitavou, Obec Tesárske Mlyňany, druh pozemku 
orná pôda o výmere 1760 m2 nachádzajúca sa mimo zastavaného územia obce je vhodná na 
investičnú bytovú výstavu.

Hlasovanie:
za: 6 (Ing. Stanislav Babocký, Vladimír Forgáč,  Ing. Ján Končál, František Polák, Milan Polák,
Ing. Jozef Záhorský)
Proti: 0
Zdržal sa: 1(Ing. Jozef Bulla)
Nehlasoval: 0

Zapísala: Silvia Malá, dňa 16.12.2019 ……………………………………… 

Overovatelia zápisnice : 

Ing. Jozef Bulla ………………………. dňa ……………………… 

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

                                                                                                               Ing. Štefan Valkovič 
                                                                                                                       starosta obce 


