
Zápisnica z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 12.12.2019

Prítomní : podľa priloženej prezenčnej listiny

Program: 
1. Privítanie
2. Procedurálne záležitosti
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Kontrola plnenia uznesení 
5. Žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov z rozpočtu obce – obecná knižnica
(e-mailom)
6. Žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov z rozpočtu obce – DHZ (e-mailom)
7. Žiadosť o pridelene finančných prostriedkov z rozpočtu obce – Spolok vinohradníkov a vinárov
Tesárske Mlyňany
8. Žiadosť o úpravu rozpočtu na rok 2019 – ZŠ Tesárske Mlyňany (e-mailom)
9. Návrh Prílohy č. 1 k VZN obce Tesárske Mlyňany č. 2/2015 (e-mailom)
10. Návrh rozpočtu ZŠ Štefana Moysesa v Tesárskych Mlyňanoch (e-mailom)
11. Návrh na zmenu rozpočtu za rok 2019 – rozpočtové opatrenia – Obec Tesárske Mlyňany    (e-
mailom)
12. Návrh rozpočtu obce na roky 2020 – 2022 (e-mailom)
13. Návrh VZN Obce Tesárske Mlyňany č. 2/2019 (e-mailom)
14. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2020 (e-mailom)
15.  Návrh  Poriadku  odmeňovania  poslancov  a  pracovníkov  Obce  Tesárske  Mlyňany
 (e-mailom)
16.  Sadzobník  úhrady  služieb  poskytovaných  obcou  Tesárske  Mlyňany  od  roku  2020
 (e-mailom)
17. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 02/2017 o výške úhrad za prenájom majetku vo vlastníctve obce
Tesárske Mlyňany (e-mailom)
18.  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)
19. Žiadosť p. Branislava Švábu o odkúpenie predzáhradky (e-mailom)
20. Žiadosť p. Dušana Meňharta o odkúpenie parcely 1050/1 a zámenu parcely 1047/1
(e-mailom)
21. Žiadosť p. Františka Rajtára o odkúpenie obecného pozemku – dolinka (e-mailom)
22. Žiadosť Romana a Aleny Solčianskych o vysporiadanie vlastníckych práv(e-mailom)
23. Rôzne
24. Interpelácie poslancov
25. Záver

K bodu 1 a 2:

 Na úvod pán starosta privítal prítomných poslancov a určil za zapisovateľku p. Silviu Malú. Za 
overovateľov zápisnice navrhol pána poslanca Miloša Danka a pána poslanca Františka Poláka.  Do 
návrhovej komisie navrhol pána poslanca Ing. Jána Končála a pána poslanca Milana Poláka. 
Hlasovanie za: 5 (Miloš Danko,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: 5 (Miloš Danko,Vladimír Forgáč, 
Ing. Ján Končál, František Polák, Milan Polák), proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0 



K bodu 4:

Pani kontrolórka informovala prítomných poslancov o plnení uznesení. 

K bodu 5:

p. starosta – tento bod bol prejednaný v komisií finančnej aj stavebnej. Obe komisie odporúčajú
schváliť finančné prostriedky z rozpočtu obce pre obecnú knižnicu t.j. na nákup knižničného fondu
vo výške 900,- eur, pre výpočtovú techniku vo výške 300 ,- eur a čistiace prostriedky vo výške
100,- eur. Spolufinancovanie projektu II. fázy obnovy interiérového vybavenia vo výške 1050,- eur.
Pán  starosta  dal  hlasovať.  Hlasovanie  za:  5  (Miloš  Danko,Vladimír  Forgáč,  Ing.  Ján  Končál,
František Polák, Milan Polák), proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0 

K bodu 6:

p. starosta – materiál bol prejednaný v oboch komisiách. Odporúčajú schváliť finančné prostriedky
z rozpočtu obce pre Dobrovoľný hasičský zbor v hodnote 7 000,- eur. Pán starosta dal hlasovať.
Hlasovanie za: 5 (Miloš Danko,Vladimír Forgáč, Ing. Ján Končál, František Polák, Milan Polák),
proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0 

K bodu 7:

p. starosta – materiál bol prejednaný v oboch komisiách. Odporúčajú  schváliť finančné prostriedky
z  rozpočtu  obce  pre  Spolok vinohradníkov v  Tesárskych Mlyňanoch v  hodnote  700,-  eur.  Pán
starosta dal hlasovať. Hlasovanie za: 5 (Miloš Danko,Vladimír Forgáč, Ing. Ján Končál, František
Polák, Milan Polák), proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0 

K bodu 8:

p. starosta – materiál prejednaný v oboch komisiách. Odporúčajú úpravu rozpočtu na rok 2019 pre
ZŠ Tesárske Mlyňany.  Pán starosta dal hlasovať. Hlasovanie za: 5 (Miloš Danko,Vladimír Forgáč,
Ing. Ján Končál, František Polák, Milan Polák), proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0 

K bodu 9:

p. starosta – Návrh Prílohy č. 1 K VZN obce Tesárske Mlyňany č. 2/2015 . Tento bod vypúšťame z
dnešného zasadnutia, nakoľko nie sme uznášania schopní. 

K bodu 10:

p. starosta – ďalším bodom návrh rozpočtu na rok 2020 a viacročný rozpočet na roky 2017-2020 ZŠ
Š. Moysesa v Tesárskych Mlyňanoch. Komisie odporúčajú návrh rozpočtu schváliť. Pán starosta dal
hlasovať. Hlasovanie za: 5 (Miloš Danko,Vladimír Forgáč, Ing. Ján Končál, František Polák, Milan
Polák), proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0 

K bodu 11:

p. starosta – ďalej tu máme návrh na zmenu rozpočtu za rok 2019 – rozpočtové opatrenia Obce
Tesárske  Mlyňany.  Bod  bol  tiež  prejednaný  v  oboch  komisiách.  Odporúčajú  ho  schváliť.  Pán
starosta dal hlasovať. Hlasovanie za: 5 (Miloš Danko,Vladimír Forgáč, Ing. Ján Končál, František
Polák, Milan Polák), proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0 



K bodu 12:

p. starosta – návrh rozpočtu obce Tesárske Mlyňany na roky 2020 – 2022 bol  prejednaný v oboch
komisiách. Odporúčajú rozpočet obce na roky 2020 – 2022 schváliť.  Pán starosta dal hlasovať.
Hlasovanie za: 5 (Miloš Danko,Vladimír Forgáč, Ing. Ján Končál, František Polák, Milan Polák),
proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0 

K bodu 13:

p. starosta – Návrh VZN Obce Tesárske Mlyňany č. 2/2019 . Tento bod  musíme vypustiť, nakoľko
nie sme uznášania schopní. 

K bodu 14: 

p. starosta – ďalším bodom je návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2020.
Bod prejednaný v oboch komisiách. Odporúčajú ho schváliť. Pán starosta dal hlasovať.   Hlasovanie
za:  5 (Miloš  Danko,Vladimír  Forgáč,  Ing.  Ján Končál,  František Polák,  Milan Polák),  proti:  0,
zdržal sa: 0, nehlasoval: 0 

K bodu 15:

p. starosta – ďalším bodom je návrh poriadku odmeňovania poslancov a pracovníkov Obce Tesárske
Mlyňany. Tento návrh vypracovala p. Ing. Forgáčová. Návrh predložil aj pán poslanec Ing. Končál. 
p. Ing. Končál – je tam pár úprav ako napríklad , že obecné zastupiteľstvo rozhoduje o plate starostu
a že by sa mal jeho plat raz ročne prehodnocovať.  Je to dané zo zákona. Čo sa týka hlavného
kontrolóra tam som doplnil,  lebo to  ako keby na prvý pohľad vyzeralo,  že tu  pracuje  na plný
úväzok.  Pokiaľ viem , tak nemá Zuzka plný úväzok.
p. Ing. Zlatňanská – nie je to na osem hodín týždenne
p. Ing. J. Končál – takže tam som doplnil tiež len bod, ktorý vyplýva len zo zákona, že hlavný
kontrolór pracuje na úväzok, ktorý mu schvaľuje obecné zastupiteľstvo, že nemusí byť plný. A na
odmeňovanie poslancov boli doteraz dva predpisy. Jeden bol poriadok odmeňovania a druhý zásady
odmeňovania. Tak tieto dva dokumenty som zlúčil do jedného. Do bodu štyri som dal všeobecné
pravidlá a do prechodu ustanovení som dal, že čo sa týka odmeňovania platia tie výšky, ktoré sme
schválili na prvom zasadnutí. A ďalšie zastupiteľstvo keď príde nové tak si to môže prehodnotiť. 
p. starosta – ak môžem povedať svoj názor, je tam nad rámec zákona, samozrejme ktorý môžete
prijať alebo nie je prehodnocovanie platu starostu každý rok. 
p. Ing. Končál – áno zákon to neukladá, ale kedykoľvek môže dať poslanec návrh na prehodnotenie
p. starosta – ale tu je to vyslovene príkazom
p. Ing. Končál – no áno, lebo mne sa zdá logické, aby sa tým raz za rok zaoberali poslanci ako to je
aj vo firmách
p. starosta – ale môže dať poslanecký návrh
p. Chrenová – lebo takto to vyplýva ako povinnosť 
p. starosta – tu možnosť máte stále, nebudem sa samozrejme o tom baviť, či to má byť, nemá byť, ja
na to dôvod nevidím, pokiaľ budete mať ten pocit, že treba sa tým zaoberať, myslím si, že sa to dá
hoci kedy
p. Danko – veď daj hlasovať o tomto bode samostatne
p. Ing. Končál – daj hlasovať o tomto bode č. 3 samostatne a potom o tom ostatnom zvyšku
p. Chrenová – v tom zmysle či tam má byť ukotvený ten bod alebo nie
p. Forgáč – ešte raz aby som porozumel
p. Ing. Končál – prehodnocovanie platu starostu minimálne raz za rok, teraz budeme hlasovať či ju
chceme alebo nechceme ako povinnosť, keď ju schválime tak ho budeme raz za rok prehodnocovať
a keď neschválime, tak sa plat bude prehodnocovať na návrh poslancov



p. M. Polák – a prehodnocovanie platu poslancov si tam nedal?
p. Ing. Končál – mne nepripadá logické aby si poslanci sami sebe prehodnocovali platy. Skôr by
som povedal, že iné veci treba zmeniť ohľadne účasti a neúčasti, keď tak, tak toto zmeňme, veď
vidíš koľko nás je tu aj teraz. Na začiatku boli nejaké pravidlá prijaté a výsledok je to toto čo je tu
teraz. 
p. M. Polák – Janko ja chodím
p. Ing. Končál – to platí o niekom inom
p. starosta – dávam hlasovať samostatne, kto je za to, aby sa preberal plat starostu aspoň raz ročne.
Pán starosta dal hlasovať. Hlasovanie za: 2(Vladimír Forgáč, Ing. Ján Končál), proti:2 (František
Polák, Milan Polák), zdržal sa: 1(M.Danko), nehlasoval:0
p. Ing. J. Končál – takže tento bod 3 vyškrtneme z návrhu a o tých všetkých kebyže dáš hlasovať
ako za celok, mali ste to inak aj v emaily, myslím si , že tam nieje nič nad rámec
p. starosta – dávam hlasovať o ostatných bodoch bez tej trojky so zapracovaním pripomienok pána
Ing. J. Končála . Pán starosta dal hlasovať. Hlasovanie za: 4 (Miloš Danko,Vladimír Forgáč, Ing.
Ján Končál,  Milan Polák), proti: 0, zdržal sa: 1(František Polák), nehlasoval: 0 

K bodu 16: 

p. starosta – sadzobník úhrady služieb poskytovaných obcou Tesárske Mlyňany od roku 2020. Bod
bol prejednaný v oboch komisiách. Odporúčajú ho schváliť. Pán starosta dal hlasovať.  Hlasovanie
za:  5 (Miloš  Danko,Vladimír  Forgáč,  Ing.  Ján Končál,  František Polák,  Milan Polák),  proti:  0,
zdržal sa: 0, nehlasoval: 0 

K bodu 17:

p. starosta – ďalším bodom je návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 02/2017 o výške úhrad za prenájom
majetku vo vlastníctve obce Tesárske Mlyňany. Bod vypúšťame z dnešného zasadnutia, nakoľko nie
sme uznášania schopní. 

K bodu 18:

p.  starosta  –  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 . Bod vypúšťame z
dnešného zasadnutia, nakoľko nie  sme uznášania schopní. 

K bodu 19:

p.  starosta  –  máme  tu  žiadosť  pána  Branislava  Švábu  o  odkúpenie  predzáhradky.  Bod  bol
prejednaný v komisii stavebnej a tá odporúča dať do nájmu časť daného pozemku na dobu 10 rokov
za sumu 1 euro za rok. Pán starosta dal hlasovať. Hlasovanie za: 5 (Miloš Danko,Vladimír Forgáč,
Ing. Ján Končál, František Polák, Milan Polák), proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0 

K bodu 20:

p. starosta – tak isto tu máme žiadosť pána Dušana Meňharta, ktorý žiada o odkúpenie parciel a
zámenu parcely. Bod bol prejednaný v komisii stavebnej. Stanovisko z komisie mu mal povedať
pán Ing. Končál . Ak ťa môžem poprosiť o nejaké vyjadrenie.



p. Ing. Končál –prečítal som mu návrh, na ktorom sme sa dohodli na komisií. On s tým súhlasí.
Doniesol aj náčrt. To vyšrafované je jeho a to nevyšrafované je obecné, ide mu to cez stred svojho
pozemku. On navrhol, že dá obci pôdu, ktorá mu zostala niekde v extraviláne a zvyšok doplatí
podľa toho ako sa dohodneme. 
p. starosta – tam sme sa predbežne bavili, že došlo k ponuke z jeho strany ornej pôdy, ako sa bude
rátať hodnota tej ornej pôdy . Dohodli sme sa, že tie pozemky čo máme otvorené sa predajú za 6 eur
za m2 aby všetci mali rovnakú mierku. On nám ponúka ornú pôdu, ktorá by sa odpočítala od toho.
Dosť korektná suma je 4500,- eur za ha. Na najbližšie zastupiteľstvo môžeme pripraviť podklady,
kde bude rátaná tá pôda, ktorú on ponúkal v cene po prepočte na 0,6 ha sa preráta koľko je to 4500,-
eur za ha a zvyšok na doplatenie? 
p. Ing. Končál – vyjde z toho tá suma o ktorej sme sa bavili? Tam vychádzal doplatok okolo 2.250,-
eur?
p. starosta – on si žiada dve parcely je to výmera 207 m2 a 585 m2 to je 792m2 krát 6 eur je to
4752,- eur. On ponúka pôdu o veľkosti 6460 m2 čo je niečo cez 2000 eur. Takže my ponúkame
pôdu za 6 eur za m2 a jeho pôdu sme ochotní akceptovať o výške 4500 eur za ha. 
p. Forgáč – kde sa nachádza tá orná pôda
p. Ing. Končál – ako sa ide na Choču veďla Jahodovej cesty
p.  starosta  – poprosím Vás o  hlasovanie  za  predbežný súhlas  s  prípravou a  zverejnením tohto
zámeru.  Pán  starosta  dal  hlasovať.  Hlasovanie  za:  5  (Miloš  Danko,Vladimír  Forgáč,  Ing.  Ján
Končál, František Polák, Milan Polák), proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0 

K bodu 21:

p. starosta – už dávnejšie sme sa zaoberali žiadosťou od pána Rajtára Františka, ktorý nás žiadal tiež
o odkúpenie obecného pozemku. Bod bol  prejednaný v komisii stavebnej.
p. Danko – on to od kade chce?
p. starosta – on to má hneď za záhradou
p. Forgáč – neviem o akú časť pozemku sa jedná
p. starosta – je to pozemok ako je dolinka 
p. Ing. Končál – je mu sa to už prisľúbilo dávno. On to aj čistí aj sa o to stará. Jedná sa o ten cvik, je
tam agačina
p. starosta – poprosím Vás o hlasovanie. Kto je za predbežný súhlas, prosím hlasujte. Pán starosta
dal hlasovať. Hlasovanie za: 4 (Miloš Danko, Ing. Ján Končál, František Polák, Milan Polák), proti:
0, zdržal sa: 1(Vladimír Forgáč), nehlasoval: 0 

K bodu 22: 

p. starosta – žiadosť pani Aleny Solčianskej a Romana Solčianskeho o odkúpenie časti obecného
pozemku. Bod bol prejednaný stavebnou komisiou, ktorá odporúča predbežný súhlas na odpredaj za
20 eur za m2. Pán starosta dal hlasovať. Hlasovanie za: 5 (Miloš Danko,Vladimír Forgáč, Ing. Ján
Končál, František Polák, Milan Polák), proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0 
Rôzne:

a)
p. starosta – prišiel pán Buxar osobne, bavili sme sa v komisiách o jeho žiadosti. Odovzdávam mu
slovo
p. Buxar –  chcel by som odkúpiť  predzáhradku pred mojim domom,  chcel by som si vybudovať
odstavnú plochu na auto alebo garáž. Nech si to môžem už doplotiť a dokončit. Pán Danko to bol
pozrieť. Do pálenice chodí veľa zákazníkov a ja tam nemám mať kde odparkované auto. 
p. starosta – koľko bude ten plot od asfaltovej cesty keď sa dodrží línia so susedmi?
p. Buxar – sused má nejakých 70 cm od cesty približne do jedného metra



p. Danko – pán Holečka je 1 meter od cesty a on chce vynechať 2 metre dozadu
p. Buxar – môžete stanoviť líniu aj vy ja sa prispôsobím
p. Ing. Končál – ja som proti tomu, pokiaľ sa nepozrie mapa 
p. Danko – ja som tam bol a pokiaľ to dá dva metre od cesty tak tam problém nebude
p. Ing. Končál – bolo by dobré aby ste priniesli mapu, toto sú len dohady a nevieme čo odsúhlasíme
p. M. Polák – prineste mapu
Pán Buxar išiel vziať mapu.

b)
p. starosta – máme tu požiadavku zo strany obyvateľov našej obce,  aby sme poskytli  finančné
prostiedky,  ktoré  by sme použili  na oslavy silvestra  pre  ľúdí,  ktorí  boli  postihnutí  nešťastím v
Prešove alebo na Malante. Ohňostroj už máme zadovážený, takže finančné prostriedky čo by boli
použité na občerstvenie a hudbu ak budete súhlasiť sa môžu poukázať na jednu zbierku. Neviem
aký je váš názor. 
p. M. Polák – ja by som radšej poslal na Malantu, zostali tam aj siroty
p. M. Danko – môžeme dať odsúhlasiť , že im pošleme 200 eur na účet
Pán starosta dal hlasovať. Hlasovanie za: 4 (Miloš Danko,Vladimír Forgáč,  František Polák, Milan
Polák), proti: 0, zdržal sa: 1(Ing. J. Končál), nehlasoval: 0 

c)
p. starosta – máme tu požiadavku z Rímskokatolíckeho farského úradu o pridelenie finančných
prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2020 v hodnote 300,- eur na vydanie časopisu Plamienok. 
Pán  starosta  dal  hlasovať.  Hlasovanie  za:  5  (Miloš  Danko,Vladimír  Forgáč,  Ing.  Ján  Končál,
František Polák, Milan Polák), proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0 

d)
p.  starosta  – tak  isto  si  požiadala  aj  Jednota  dôchodcov v Tesárskych Mlyňanoch o pridelenie
finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2020 v hodnote 1.500 eur. Hlasovanie za: 5 (Miloš
Danko,Vladimír  Forgáč,  Ing.  Ján Končál,  František  Polák,  Milan Polák),  proti:  0,  zdržal  sa:  0,
nehlasoval: 0 

pán Buxar priniesol mapu.
p. Buxar – ukázal na mape ako chce ohradiť pozemok. Línia plotov ide až takto hore.
p. Ing. Končál – tá línia ide aj ďalej, aby dedina vyzerala logicky, je zbytočné to pozerať. Jedna vec
je línia plotov a druhá vec sú vlastnícke vzťahy. 
p. Forgáč – preto som sa pýtal aj ja, či tie ploty naokolo sú vlastnícky vysporiadané, či to nieje na
obecnom.
p. Ing. Končál – my vám to vypustíme, potom príde ten, ten a ten a máme to takto celé
p. Danko – Holečka je až pri ceste a on chce až dva metre od cesty takže tam bude viacej placu
p. Ing. Končál -pýtam sa Vás vznikne tam zub?
p. Forgáč – určite tam vznikne, treba to ísť pozrieť

p. M.Polák – môžeme to ísť, pozrieť dohodneme sa napríklad na sobotu 
p. Forgáč – ja som ochotný isť sa tam pozrieť

e)
p. starosta – pani Ing. Zlatňanská Vám emailovo zasielala správu audítora, chcem sa len uistiť či ste
ju dostali a že to beriete na vedomie. 

f) 
p.  starosta  –  na  komisiách  sme  sa  bavili  ohľadom  chodníkov,  nedokončených  veciach  ako  je
parkovisko pri škôlke, Železničná ulica , na Krížnej ulici je povrch zničený, sú tam výtlky. Tak isto



koniec Mlynianskeho chodníka. Nazbierajú sa nám veci, ktoré neskrášľujú našu obec, spomínal
som vám, že momentálne sú výhodné úrokové sadzby , hýbe sa to do jedného percenta. Bolo by
možno z vašej strany akceptovať čerpanie takéhoto úveru na čerpanie týchto záležitostí.  Každý
jeden krok by prešiel cez komisiu o všetkom by ste boli informovaní. 
p. M. Polák – už je čas na takéto veci
p. F. Polák – tak isto by sa hodili aj chodníky na tesársky cintorín
p. starosta – vždy budú zvolané komisie, aby bolo všetko zosúladené 
p. Ing. Končál – spíš na papier čo sa bude opravovať, zhruba koľko budú stáť jednotlivé opravy, je
nás tu dnes málo na takéto rozhodnutie
p. M. Danko – je nás tu dosť
p. Ing. Končál – mne ide o to, aby mal úver väčšiu podporu poslancov a nie pri účasti 5 poslancov,
ja nie som proti úveru
p. V. Forgáč – nebolo by zlé pripoistiť zafixovanie aby nám nezmenili úrok
p. starosta – mohli by sme zobrať približne 220 000 eur a úroková sadzba sa dá vybaviť do 1 %,
splatnosť do 10 rokov
p. M. Polák – môžme zobrať 230 000,- eur lebo aj ceny stúpajú
p. starosta – a môže to byť rozložené na 10 rokov?
p. M. Polák – áno pri úrokovej miere do 1 %
Pán starosta dal hlasovať. Hlasovanie za: 4 (Miloš Danko,Vladimír Forgáč,  František Polák, Milan
Polák), proti: 0, zdržal sa: 1(Ing. J. Končál), nehlasoval: 0 

Pán starosta poďakoval prítomným poslancov za účasť a ukončil zasadnutie. 

Uznesenie č. 79/2019
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 12.12.2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Určenie zapisovateľky
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 5. zasadnutí OZ konanom dňa 12.12.2019

prerokovalo

určenie zapisovateľky a 

berie na vedomie,
že Silvia Malá bola určená za zapisovateľku zápisnice na 5. zasadnutí OZ konanom dňa 12.12.2019

Hlasovanie:
za: 5 (Miloš Danko,  Vladimír Forgáč,  Ing. Ján Končál, František Polák, Milan Polák)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 80/2019
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 12.12.2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Určenie overovateľov zápisnice
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 5. zasadnutí OZ konanom dňa 12.12.2019



prerokovalo

určenie overovateľov zápisnice a 

berie na vedomie
overovateľov zápisnice: p. poslanca Miloša Danka a p. poslanca Františka Poláka
z 5. zasadnutia OZ konaného dňa 12.12.2019

Hlasovanie:
za: 5 (Miloš Danko,  Vladimír Forgáč,  Ing. Ján Končál, František Polák, Milan Polák)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 81/2019
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 12.12.2019
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voľba návrhovej komisie
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 5. zasadnutí OZ konanom dňa 12.12.2019
prerokovalo

voľbu návrhovej komisie a 

volí
členov návrhovej komisie: p. poslanca Ing. Jána Končála a p. poslanca Milana Poláka
z 5. zasadnutia OZ konaného dňa 12.12.2019

Hlasovanie:
za: 5 (Miloš Danko,  Vladimír Forgáč,  Ing. Ján Končál, František Polák, Milan Polák)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 82/2019
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 12.12.2019
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schválenie programu rokovania
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 5. zasadnutí OZ konanom dňa 12.12.2019

prerokovalo

návrh programu 5. zasadnutia OZ konaného dňa 12.12.2019  a 

schvaľuje
program 5. zasadnutia OZ konaného dňa 12.12.2019



Hlasovanie:
za: 5 (Miloš Danko,  Vladimír Forgáč,  Ing. Ján Končál, František Polák, Milan Polák)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 83/2019
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 12.12.2019
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Žiadosť Obecnej knižnice Tesárske Mlyňany o pridelenie finančných prostriedkov z rozpočtu
obce na rok 2020

Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 5. zasadnutí OZ konanom dňa 12.12.2019

prerokovalo
žiadosť Obecnej knižnice Tesárske Mlyňany o pridelenie finančných prostriedkov z rozpočtu obce
na rok 2020 a

schvaľuje
finančné prostriedky z rozpočtu obce na rok 2020 pre Obecnú knižnicu na nákup knižničného fonku
vo výške 900,- eur, pre výpočtovú techniku vo výške 300,- eur a čistiace prostriedky vo výške 100,-
eur. Spolufinancovanie projektu II. fázy obnovy interiérového vybavenia vo výške 1050,- eur.

Hlasovanie:
za: 5 (Miloš Danko,  Vladimír Forgáč,  Ing. Ján Končál, František Polák, Milan Polák)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 84/2019
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 12.12.2019
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Žiadosť DHZ Tesárske Mlyňany o pridelenie finančných prostriedkov z rozpočtu obce
na rok 2020                                                                                                

Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 5. zasadnutí OZ konanom dňa 12.12.2019

prerokovalo
Žiadosť DHZ Tesárske Mlyňany o pridelenie finančných prostriedkov z rozpočtu obce
na rok 2020  a        

schvaľuje
finančné prostriedky z rozpočtu obce na rok 2020 pre Dobrovoľný hasičský zbor Tesárske Mlyňany
v hodnote 7.000,- eur. 
     



Hlasovanie:
za: 5 (Miloš Danko,  Vladimír Forgáč,  Ing. Ján Končál, František Polák, Milan Polák)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 85/2019
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 12.12.2019
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Žiadosť  spolku  vinohradníkov  a  vinárov  Tesárske  Mlyňany  o  pridelenie  finančných
prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2020

Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 5. zasadnutí OZ konanom dňa 12.12.2019

prerokovalo

žiadosť spolku vinohradníkov a vinárov Tesárske Mlyňany o pridelenie finančných prostriedkov
z ropočtu obce na rok 2020 a

schvaľuje

finančné prostriedky z rozpočtu obce na rok 2020 pre spolok vinohradníkov a vinárov Tesárske
Mlyňany v hodnote 700,- eur

Hlasovanie:
za: 5 (Miloš Danko,  Vladimír Forgáč,  Ing. Ján Končál, František Polák, Milan Polák)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 86/2019
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 12.12.2019
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Žiadosť o úpravu rozpočtu na rok 2019 pre Základnú školu Štefana Moysesa, 
Tesárske Mlyňany

Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 5. zasadnutí OZ konanom dňa 12.12.2019

prerokovalo
žiadosť o úpravu rozpočtu na rok 2019 pre Základnu školu Štefana Moysesa Tesárske Mlyňany a

schvaľuje

úpravu rozpočtu na rok 2019 pre Základnu školu Štefana Moysesa, Tesárske Mlyňany



Hlasovanie:
za: 5 (Miloš Danko,  Vladimír Forgáč,  Ing. Ján Končál, František Polák, Milan Polák)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 87/2019
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 12.12.2019
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Návrh rozpočtu ZŠ Štefana Moysesa Tesárske Mlyňany na rok 2020 a viacročný rozpočet na
roky 2017-2022

Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 5. zasadnutí OZ konanom dňa 12.12.2019

prerokovalo
návrh rozpočtu Základnej školy Štefana Moysesa v Tesárskych Mlyňanoch na rok 2020 a viacročný
rozpočet na roky 2017-2022 a

schvaľuje

rozpočtet  Základnej  školy  Štefana  Moysesa v Tesárskych Mlyňanoch na  rok  2020 a  viacročný
rozpočet na roky 2017-2022

Hlasovanie:
za: 5 (Miloš Danko,  Vladimír Forgáč,  Ing. Ján Končál, František Polák, Milan Polák)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 88/2019
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 12.12.2019

Návrh na zmenu rozpočtu za rok 2019 – rozpočtové opatrenia

Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 5. zasadnutí OZ konanom dňa 12.12.2019

prerokovalo
návrh na zmenu rozpočtu za rok 2019 – rozpočtové opatrenia a

schvaľuje

zmenu rozpočtu za rok 2019 – rozpočtové opatrenia

Hlasovanie:
za: 5 (Miloš Danko,  Vladimír Forgáč,  Ing. Ján Končál, František Polák, Milan Polák)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0



Uznesenie č. 89/2019
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 12.12.2019

Návrh rozpočtu obce Tesárske Mlyňany na roky 2020-2022

Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 5. zasadnutí OZ konanom dňa 12.12.2019

prerokovalo
návrh rozpočtu obce Tesárske Mlyňany na roky 2020-2022 a

schvaľuje
Rozpočet obce Tesárske Mlyňany na roky 2020-2022

Hlasovanie:
za: 5 (Miloš Danko,  Vladimír Forgáč,  Ing. Ján Končál, František Polák, Milan Polák)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 90/2019
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 12.12.2019
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2020

Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 5. zasadnutí OZ konanom dňa 12.12.2019

prerokovalo
návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2020 a

schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2020

Hlasovanie:
za: 5 (Miloš Danko,  Vladimír Forgáč,  Ing. Ján Končál, František Polák, Milan Polák)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0



Uznesenie č. 91/2019
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 12.12.2019

Návrh – Poriadok odmeňovania poslancov a pracovníkov Obce Tesárske Mlyňany

Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 5. zasadnutí OZ konanom dňa 12.12.2019

prerokovalo
návrh – poriadok odmeňovania poslancov a pracovníkov Obce Tesárske Mlyňany a

schvaľuje

poriadok odmeňovania poslancov a pracovníkov Obce Tesárske Mlyňany 

Hlasovanie:
za: 4 (Miloš Danko,  Vladimír Forgáč,  Ing. Ján Končál, Milan Polák)
Proti: 0
Zdržal sa: 1(F.Polák)
Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 92/2019
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 12.12.2019

Návrh – sadzobník úhrady služieb poskytovaných Obcou Tesárske Mlyňany od roku 2020

Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 5. zasadnutí OZ konanom dňa 12.12.2019

prerokovalo
návrh sadzobníka úhrad služieb poskytovaných Obcou Tesárske Mlyňany od roku 2020 a

schvaľuje
sadzobník úhrady služieb poskytovaných Obcou Tesárske Mlyňany od rokuu 2020

Hlasovanie:
za: 5 (Miloš Danko,  Vladimír Forgáč,  Ing. Ján Končál, František Polák, Milan Polák)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 93/2019
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 12.12.2019

Žiadosť pána Branislava Švábu o odkúpenie predzáhradky pred rod. domom č. 207, 
ul. Lipová, Tesárske Mlyňany



Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 5. zasadnutí OZ konanom dňa 12.12.2019

prerokovalo
žiadosť pána Branislava Švábu o odkúpenie predzáhradky pred rod. domom č. 207, ulica Lipová
v obci Tesárske Mlyňany, par. registra „C“ č. 135/1, k.ú. Mlyňany, Obec Tesárske Mlyňany
o výmere 25 m2 a

schvaľuje

prenájom časti pozemku pred rod.dom. súp. č. 207, ul. Lipová v obci Tesárske Mlyňany, 
par. registra „C“ č. 135/1, k.ú. Mlyňany, obec Tesárske Mlyňany o výmere 25 m2
do nájmu Branislavovi Švábovi, na dobu 10 rokov za sumu 1 euro za rok.

Hlasovanie:
za: 5 (Miloš Danko,  Vladimír Forgáč,  Ing. Ján Končál, František Polák, Milan Polák)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 94/2019
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 12.12.2019
Žiadosť pána Dušana Meňharta o odkúpenie parcely 1050/1 a zámenu parcely 1047/1 
za parcelu 298/1

Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 5. zasadnutí OZ konanom dňa 12.12.2019

prerokovalo
žiadosť pána Dušana Meňharta o odkúpenie parcely 1050/1 o výmere 207 m2 a zámenu parcely
1047/1 o výmere 585 m2 za parcelu 298/1 o výmere 6 460 m2 (orná pôda v časti Mlyňany) a

schvaľuje

predbežný súhlas na opdredaj parciel vo vlastníctve obce Tesárske Mlyňany a to :
- par. reg. „C“ č. 1047/1 o výmere 585 m2, k.ú. Tesáre nad Žitavou, Obec Tesárske Mlyňany 
-par. reg. „C“ č. 1050/1 o výmere 207 m2, k.ú. Tesáre nad Žitavou, Obec Tesárske Mlyňany 

Predmetné  parcely  s  celkovou  výmerou  792  m2  budú  odpredané  za  cenu  6  eur/m2.  Žiadateľ
ponúkol ako protihodnotu  parcelu reg.  „E“ č. 298/1 o výmere 6460 m2, k.  ú. Mlyňany, Obec
Tesárske Mlyňany. Táto protihodnota bude zohľadnená a odpočítaná z predajnej sumy 
vo výške 4.000 eur/ha.

Hlasovanie:
za: 5 (Miloš Danko,  Vladimír Forgáč,  Ing. Ján Končál, František Polák, Milan Polák)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0



Uznesenie č. 95/2019
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 12.12.2019

Žiadosť pána Františka Rajtára o odkúpenie obecného pozemku 

Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 5. zasadnutí OZ konanom dňa 12.12.2019

prerokovalo

žiadosť pána Františka Rajtára o odkúpenie časti obecného pozemku vo vlastníctve obce
Tesárske Mlyňany nachádzajúceho sa za záhradou rodinného domu vo vlastníctve žiadateľa

schvaľuje

predbežný súhlas na odpredaj časti parcely na základe návrhu nového geometrického plánu.

Hlasovanie:
za: 4 (Miloš Danko, Ing. Ján Končál, František Polák, Milan Polák)
Proti: 0
Zdržal sa: 1(V.Forgáč)
Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 96/2019
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 12.12.2019

Žiadosť Romana a Aleny Solčianskych o vysporiadanie vlastníckych práv

Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 5. zasadnutí OZ konanom dňa 12.12.2019

prerokovalo

žiadosť pána Romana Solčianskeho a Aleny Solčianskej, bytom Pinárska 309, Tesárske Mlyňany
o vysporiadanie vlastníckych práv

schvaľuje

predbežný súhlas na odpredaj  časti parcely vo vlastnícve obce Tesárske Mlyňany 
vo výške 20,- eur/m2. Táto parcela bude odčlenená Geometrickým plánom. 

Hlasovanie:
za: 5 (Miloš Danko,  Vladimír Forgáč,  Ing. Ján Končál, František Polák, Milan Polák)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0



Uznesenie č. 97/2019
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 12.12.2019

Silvestrovské oslavy – požiadavka zo strany občanov Tesárske Mlyňany

Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 5. zasadnutí OZ konanom dňa 12.12.2019

prerokovalo

požiadavku  časti  obyvateľov  obce  Tesárske  Mlyňany  o  poskytnutie  finančných  prostriedkov
určených na Silvestrovské oslavy pre obete tragických udalostí v meste Prešov a dopravnej nehody
pri Malante a 

schvaľuje

poskytnutie finančných prostriedkov určených na Silvestrovské oslavy pre obete tragickej nehody
pri Malante vo výške 200,- eur

Hlasovanie:
za: 4 (Miloš Danko,  Vladimír Forgáč, František Polák, Milan Polák)
Proti: 0
Zdržal sa: 1 (Ing. Ján Končál)
Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 98/2019
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 12.12.2019

Žiadosť Rímskokatolíckeho farského úradu o pridelenie finančných prostriedkov z rozpočtu
obce na rok 2020

Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 5. zasadnutí OZ konanom dňa 12.12.2019

prerokovalo
žiadosť Rímskokatolíckeho farského úradu o pridelenie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na
rok 2020 a

schvaľuje

finančné  prostriedky  z  rozpočtu  obce  na  rok  2020  pre  Rímskokatolícky  farský  úrad  Tesárske
Mlyňany v hodnote 300,- eur na vydanie farského časopisu Plamienok

Hlasovanie:
za: 5 (Miloš Danko,  Vladimír Forgáč,  Ing. Ján Končál, František Polák, Milan Polák)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0



Uznesenie č. 99/2019
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 12.12.2019

Žiadosť  Jednoty  dôchodcov  Slovenska  v  Tesárskych  Mlyňanoch  o  pridelenie  finančných
prostriedkov z rozpočtu Obce na rok 2020

Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 5. zasadnutí OZ konanom dňa 12.12.2019

prerokovalo

žiadosť  Jednoty  dôchodcov  Slovenska  v  Tesárskych  Mlyňanoch  o  pridelenie  finančných
prostriedkov z rozpočtu Obce na rok 2020 a

schvaľuje

finančné prostriedky z rozpočtu obce na rok 2020 pre Jednotu dôchodcov Slovenska v Tesárskych
Mlyňanoch v hodnote 1.500,- eur

Hlasovanie:
za: 5 (Miloš Danko,  Vladimír Forgáč,  Ing. Ján Končál, František Polák, Milan Polák)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 100/2019
z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 12.12.2019

Návrh na schválenie úveru pre zabezpečenie investičných akcií 

Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na 5. zasadnutí OZ konanom dňa 12.12.2019

prerokovalo

návrh na schválenie úveru pre zabezpečenie investičných akcií v sume 230 000,- eur a

schvaľuje

prijatie bankového úveru pre zabezpečenie investičných akcií v celkovej výške 230 000,- eur pri
maximálnej miere úrokov do 1% / rok  so splatnosťou do 10 rokov

Hlasovanie:
za: 4 (Miloš Danko,  Vladimír Forgáč, František Polák, Milan Polák)
Proti: 0
Zdržal sa: 1 (Ing. Ján Končál)
Nehlasoval: 0



Zapísala: Silvia Malá, dňa 12.12.2019 ……………………………………… 

Overovatelia zápisnice : 

Miloš Danko ………………………. dňa ……………………… 

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

                                                                              
                                                                                                          Ing. Štefan Valkovič  
                                                                                                                starosta obce 


