
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 15.6.2020

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

1. Privítanie
2. Procedurálne záležitosti
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Zloženie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva
5. Protipovodňové opatrenia
6. Žiadosť p. Anny Horníkovej o odkúpenie pozemku (e-mailom)
7.  Žiadosť Ing. Petra Jursu o vyjadrenie k funkčnému využitiu pozemku (e-mailom)
8.  Žiadosť  p.  Jána  Kráľa  a  Mgr.  Moniky  Hoštákovej  o  potvrdenie  k  funkčnému  využitiu  
     územia (e-mailom)
9.  Žiadosť  p.  Štefana  Koprdu  a  vlastníkov  priľahlých  nehnuteľností  o  vyjadrenie  k
funkčnému   využitiu územia (e-mailom)
10. Žiadosť p. Julii Stehlik – doplnenie informácie (e-mailom)
11. Prejednanie žiadosti p. Jozefa Ivaničku (e-mailom) 
12. Žiadosť p. Jany Chlupovej o riešenie  zaplatenia nájomného (e-mailom)
13. Žiadosť p. Stanislava Rajtára o umiestnenie kamery (e-mailom)
14. Správa o plnení PHSR obce za rok 2019 (e-mailom)
15.Návrh  Záverečného  účtu  obce  Tesárske  Mlyňany  a  stanovisko  hlavného
        kontrolóra (e-mailom)
16. Správa audítora k individuálnej účtovnej závierke za rok 2019 (e-mailom)
17. Rôzne
18. Interpelácie poslancov
19. Záver

K bodu 1 a 2:
Na úvod p. starosta privítal prítomných poslancov a určil za zapisovateľku pani Silvia Malú. Za
overovateľov  zápisnice  určil   p.  poslanca  Miloša  Danka  a  p.  poslanca  Vladimíra  Forgáča.  Do
návrhovej komisie navrhol p. poslanca Ing. Stanislava Babockého a p. poslanca Františka Poláka.
Hlasovanie  za:  7  (Ing.  Stanislav  Babocký,   Miloš  Danko,  Vladimír  Forgáč,  Miloš  Lipnický,
František Polák, Milan Polák a 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,  Miloš
Danko, Vladimír Forgáč,  Miloš Lipnický,  František Polák,  Milan Polák a Ing.  Jozef  Záhorský),
proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0.

O slovo požiadal pán poslanec Miloš Lipnický – k dnešnému dňu Vám oznamujem, že sa vzdávam
poslaneckého mandátu. Prosím uviesť do zápisnice. 
p. starosta – berieme na vedomie

K bodu 4:
Pán starosta – nakoľko sa vzdal svojho poslaneckého mandátu pán Ing. Ján Končál, náhradníkom v
poradí je pán Marian Chlup. Následne pán poslanec Marian Chlup zložil zákonom predpísaný sľub.
Odišiel p. Miloš Lipnický z mimoriadneho obecného zastupisteľstva.



K bodu 5:
p.  starosta  –  ďalším  bodom  máme  protipovodňové  opatrenia,  bod  bol  prejednaný  v stavebnej
komisii, kde sme pripravili nejaké návrhy. Neviem, či chcete vy občania predniesť nejaké návrhy,
alebo Vám povieme na čom sme sa zhodli my. Realizáciu máme teraz naplánovanú na leto 2020.
Pán starosta dal slovo pani Plaštiakovej.
p. Plaštiaková – priniesla som Vám žiadosť s krst tej situácie čo bola, a preto som prišla, aby sa
poriešili nejaké opatrenia
p. Kuťková – opakovalo sa to, čo bolo pred štyrmi rokmi, sme bezradný, pretože z tej strany ako
išla voda od cintorína, všetko som mala vymyté vo dvore kalnou vodou, do pivnice sa mi to všetko
dostalo a človek keď žije sám, tak povedzte mi čo má robiť. Mám pocit, že jarky z druhej strany sú
veľmi plytké , to bol proste hodinový mútny potok. 
p. starosta – poviem aj členom komisie, ktorí sa nezúčastnili alebo neboli členmi stavebnej komisie,
aby vedeli na čom sme sa dohodli. Situácia nastala v troch lokalitách, na Hlavnej ulici to bolo veľmi
závažné,  dolinka  a sčasti  Tesáre  na  domovine.  Opatrenia -  vybudovanie  odvodňovacieho  žľabu
rovnobežne  s  cestou  II.  tr.  cez  miestnu  komunikáciu  vedľa  cintorína  časť  Mlyňany.  Prestavbu
premostenia pri vstupe na Športovú ulicu a premostenie k bytovým domom pri ul.  Kapusničky.
Prehĺbenie  a  prečistenie  odvodňovacích  kanálov  v  časti  Mlyňany  -  zabezpečenie  odstránenia
nánosov pred premostením pri rodinným domom súp. č. 650 s osadením tlakovej kanalizačnej vetvy
od priľahlých nehnuteľností, zabezpečenie prečistenia odvodňovacieho žľabu „Dolinka“ v miestach
so zúženým prietočným profilom - vybudovanie odvodňovacieho žľabu pred mostom zo strany
„Agrochemického podniku“ v smere na ulicu M. R. Štefánika.  Definitívne s tým musíme niečo
urobiť. Súhlasíte s týmto stanoviskom?
p. Plaštiaková – my vieme, že dnes keď dáme žiadosť, tak nebude sa hneď robiť na druhý deň, ale
chceli by sme Vás ozaj poprosiť, aby sa s tým niečo robilo.
p. starosta – čo v najkratšom čase v priebehu leta sa začne s týmito aktivitami.
Pán starosta  dal  hlasovať.   Hlasovanie za:  7  (Ing.  Stanislav Babocký,   Miloš  Danko, Vladimír
Forgáč, Marian Chlup,  František Polák, Milan Polák a Ing. Jozef Záhorský), proti: 0, zdržal sa: 0,
nehlasoval: 0.

K bodu 6:
p. starosta – máme tu žiadosť p. Anny Horníkovej o odkúpenie pozemku, bol schválený predbežný
súhlas, následne bol aj  zverejnený zámer. Takže poprosím Vás o hlasovanie za odpredaj obecného
pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa pre pani Annu Horníkovú. Pán starosta dal hlasovať.
Hlasovanie  za:  7  (Ing.  Stanislav  Babocký,   Miloš  Danko,  Vladimír  Forgáč,  Marian  Chlup,
František Polák, Milan Polák a Ing. Jozef Záhorský), proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0.
p.  starosta  – dal  hlasovať za odpredaj  časti  obecného pozemku pre pani  Annu Horníkovú.  Pán
starosta dal hlasovať. Hlasovanie za: 7 (Ing. Stanislav Babocký,  Miloš Danko, Vladimír Forgáč,
Marian  Chlup,   František  Polák,  Milan  Polák  a Ing.  Jozef  Záhorský),  proti:  0,  zdržal  sa:  0,
nehlasoval: 0.

K bodu 7:
p. starosta – ďalším bodom je žiadosť pána Ing. Petra Jursu o vyjadrenie k funkčnému využitiu
pozemku.  Žiadosť  bola  prejednaná  v  komisií  stavebnej,  ktorá  odporúča  žiadosť  schváliť.  Pán
starosta dal hlasovať.  Hlasovanie za: 7 (Ing. Stanislav Babocký,  Miloš Danko, Vladimír Forgáč,
Marian  Chlup,   František  Polák,  Milan  Polák  a Ing.  Jozef  Záhorský),  proti:  0,  zdržal  sa:  0,
nehlasoval: 0.

K bodu 8:
p. starosta – žiadosť pána Kráľa a pani Mgr. Hoštákovej tiež bola prejednaná v komisii stavebnej,
taktiež žiadajú o potvrdenie k funkčnému využitiu územia. Komisia odporučila žiadosť schváliť.
Pán  starosta  dal  hlasovať.  Hlasovanie  za:  7  (Ing.  Stanislav  Babocký,   Miloš  Danko,  Vladimír



Forgáč, Marian Chlup,  František Polák, Milan Polák a Ing. Jozef Záhorský), proti: 0, zdržal sa: 0,
nehlasoval: 0.

K bodu 9:
p. starosta – žiadosť pána Štefana Koprdu a vlastníkov priľahlých nehnuteľností o vyjadrenie k
funkčnému využitiu územia bola tiež prejednaná v komisii stavebnej. Komisia odporúča žiadosť
schváliť. Pán Koprda chce rozparcelovať záhradu a jedná sa o tie pozemky čo siahajú až dozadu. Je
tam štátny prístup, jedná sa to o pozemky okrem pána Gajdošíka, tam ide vysoké napätie.
p. Ing. Babocký – ja mám pripomienku k tejto žiadosti, nieje zaevidovaná na obecnom úrade
a nemyslím si, že jeden pán Koprda dáva žiadosti za všetkých, podľa mňa by ste si mali dať žiadosť
každý za seba a nie takto. Ako mám vedieť, že ty súhlasíš?
p. starosta – aj ústne podaná žiadosť je žiadosť, ja by som si nedovolil povedať niečo za druhých o
čo ma nežiadali a keď oni nevyužijú možnosť IBV tak môžu ďalej siať.
p. Ing. Babocký – ale ja neviem o ústnej žiadosti
p. M.Polák – ja si myslím, že táto žiadosť nieje problém
p. Danko – ide o to, že keď im toto schválime, tak tam oni môžu stavať
p. Chlup – ja som to už dávno tvrdil, že je to škoda tam nevyužiť
Pán  starosta  dal  hlasovať.   Hlasovanie  za:  5  (Miloš  Danko,  Vladimír  Forgáč,  Marian  Chlup,
František Polák, Milan Polák), proti: 0, zdržal sa: 2 (Ing. S. Babocký, Ing. J. Záhorský) 
nehlasoval: 0.

K bodu 10:
p. starosta – ďalším bodom je žiadosť pani Júlii Stehlik, bola už prejednávaná aj na predošlom
zastupiteľstve, žiadali ste si ešte doplnenie a odôvodnenie k odkúpeniu parcely.
p. M. Danko – boli sme tam pozrieť, ona chce od družstva si to ohradiť, aby jej tam nechodili cudzí
ľudia a povedali sme jej, že jej to dáme do prenájmu na dobu 10 rokov za sumu 10 eur na 1 rok, ale
musí zanechať profil koryta. Ona s tým súhlasila.
Pán  starosta  dal  hlasovať.  Hlasovanie  za:  7  (Ing.  Stanislav  Babocký,   Miloš  Danko,  Vladimír
Forgáč, Marian Chlup,  František Polák, Milan Polák a Ing. Jozef Záhorský), proti: 0, zdržal sa: 0,
nehlasoval: 0.

K bodu 11:
p. starosta – nakoľko finančná komisia nebola z dôvodu ospravedlnenia sa väčšiny členov, tak tento
bod vypúšťame z dnešného zasadnutia

K bodu 12:
p. starosta – pani Jana Chlupová nás požiadala o riešenie zaplatenia nájomného obci z dôvodu
COVID-19, nemala otvorené kaderníctvo tak sa obrátila s touto žiadosťou na nás. Žiadosť bola
prejednaná v komisi stavebnej, ktorá odporúča odpustiť pani Jane Chlupovej odpustenie nájomného
za obdobie dvoch mesiacov v celkovej výške 88,- eur. Pán starosta dal hlasovať. Hlasovanie za: 5
(Ing. Stanislav Babocký,  Vladimír Forgáč, Marian Chlup,   Milan Polák a Ing. Jozef Záhorský),
proti: 0, zdržal sa: 2( Miloš Danko, František Polák) , nehlasoval: 0.

K bodu 13:
p. starosta – pán Rajtár Stanislav sa obrátil na nás so žiadosťou o umiestnenie kamery na ulicu
Športová,  nakoľko v poslednom čase je tam dosť narúšaný nočný kľud, otáčajú sa tam autá na
parkovisku. Komisia stavebná prejednala tento bod a vzhľadom na finančne náročné obdobie, ktoré
nás čaká neodporučili umiestniť kameru na danú ulicu. 
p. Ing. Babocký – aj ste sa bavili o tom či tam bude do budúcna, alebo nie? Keď už tak nech je na
ulici za Humnami, Športová, Kapusničky
p. V. Forgáč – keď už, tak by bolo dobré umiestniť kameru na lokalitu, ktorá bude snímať viacero
vstupov na ulice



p. starosta – pod patronát  si  berie  kamerový systém pán Pastier,  máme problém momentálne s
optikou, nevieme či nám to roztrhol nejaký nadrozmerný náklad, alebo nejakým tlakom  poškodil to
vedenie, momentálne nám nejdú
p. M. Polák – počkajme najskôr na to, koľko bude stáť oprava a potom sa od toho odrazíme
p. starosta – odporučil nám pán Pastier osloviť T-Com, aby nám tu zriadili nejaké vývody, aby sme
mali zabezpečný presnos. Druhá varianta ak premeria káble a nebude to finančne náročné, že sa to
bude dať opraviť len spojením roztrhnutého kábla. Počkáme si na vyjadrenie od pána Pastiera a
uvidíme. 
p. F. Polák – veď ak má problém pán Rajtár, tak sme sa bavili o tom aj na komisii a nech zavolá
políciu, ktorá určite to prešetrí. Na komisií to povedal aj Bulla, že nieje problém to prešetriť, keď
zavolá. 
p. V. Forgáč – odpísať mu, že na dané miesto určite nebudeme umiestňovať kameru, ak sa bude
umiestňovať, tak určite so širším záberom na viacero vstupov do ulíc
p. starosta – berieme na vedomie jeho žiadosť, odpíšeme, že na dané miesto momentálne nebudeme
umiestňovať kameru a nech kontaktuje políciu po 22.00 hodine

K bodu 14:
p. starosta – máme tu správu o plnení PHSR obce za rok 2019 – materiál ste dostali, komisia to
vzala na vedomie, nehlasuje sa o tomto bode. Poslanci berú na vedomie správu o plnení PHSR
Obce Tesárske Mlyňany za rok 2019.

K bodu 15:
p.  starosta  –  ďalším  bodom je  návrh  Záverečného  účtu  Obce  Tesárske  Mlyňany  a  stanovisko
hlavného kontrolóra , podklad ste dostali e-mailom
p. Ing. Babocký – chcem sa spýtať str.  7 eviduje pohľadávky za vývoz odpadov 8195,- eur, za
vypúšťanie odpadových vôd 8848,- eur, že čo to je?
p. Ing. Zlatňanská – to je to čo nezaplatili vlaňajší rok a staršie roky
p. starosta – my sme prijímali v minulosti uznesenie, kde sme charakterizovali sumu od ktorej sa
postupovalo exekúciou, keď je tu 650 domácností a sto eur na osobu a každá osoba si zodpovedá za
seba pokiaľ sú to neni máloleté deti, tak jednoducho, kým nieje suma prekračujúca tú sumu , ktorá
je stanovená v zastupiteľstve, tak sa nedáva exekúcia za sto eur.
p. Ing. Zlatňanská – je to 200,- eur 
p. Ing. Babocký – a je aj zoznam neplatičov?
p. Ing. Zlatňanská – pravdaže, pani Forgáčová mám dane a Lucka má smete a kanalizáciu
p. Ing. Babocký – aj sa upozorňujú?
p. Ing. Zlatňanská – áno posielame upomienky
p. starosta – už sme aj mali pár exekúcií
p. Ing. Babocký – preto sa pýtam, či by nebol dobrý ten systém čo som vám poslal. Že niekto si
neplatí dane a my mu vyvážame.
p. starosta – len je otázne, kde potom skončia tie smete tých ľudí?
p. Ing. Zlatňanská – buď pred obecným úradom alebo rôzne
p.  Ing.  Babocký  –  len  keď  vidíš,  že  ideš  po  dedine  a  máme ľudí,  ktorí  neplatia  a  majú  plné
kontajnery a ešte aj vrecia, tak je to nespravodlivé vočí iným 
p. starosta – nevyvozenie smetí tých ľudí, by viedlo k plateniu mechanizácií po jarkoch
p. Ing. Záhorský – treba zverejniť zoznam dĺžnikov
p. starosta – môžeme dať pripraviť zoznam dlĺžnikov ale iba sme na zastupiteľstvo, kvôli ochrane
osobných údajov
p. Ing. Záhorský - treba vyhlásiť do obecného rozhlasu raz mesačne, aby si pri uhradiť nedoplatky
na daniach
p. Forgáč – mama vyberá dane a aj stretne tých ľudí aj im povie aj slúbia, že prídu a nič neprídu
p. M. Polák – treba pripraviť zoznam neplatičov



p. Ing. Babocký – je to dosť peňazí, mohli by sme za ne spraviť napr. detské ihrisko. Ešte tu mám v
bode 7 str. 20, že obec eviduje záväzky voči Prima banke, voči dodávateľom 10 000,- eur,  voči
štátnemu rozpočtu 13 000,- eur, voči zamestnancom 14 000,- eur?
p. Ing. Zlatňanská – to sú výplaty, ktoré boli vyplatené v januári za december
p. Chrenová – to je tak vždy v každom účtovníctve
p. Ing. Babocký – aj voči dodávateľom?
p. Ing. Zlatňanská – bola vystavená faktúra, ktorá mala 4 zálohy a dve zálohy platím až tento rok
p. Ing. Babocký – ešte niečo tá istá strana je tam zostatok ku dňu 31.12.2018?
p. Zlatňanská – áno tam bola chyba, ja to už mám opravené, zostatky sú správne
p. Ing. Babocký – str. 24 zostatok doplatku dotácie prístavbe Materskej škole 2913, že obec použije
na modernizáciu školskej  jedálni.  Mňa napadlo,  že keď sem chodia deti  z  Viesky,  z  Choče zo
Slepčian, či by sme aj my nemohli niečo pýtať na tú školskú kuchyňu, nejakú dotáciu?
p. starosta – keď chcete, tak môžeme osloviť obecné úrady, máme tam tú výdajňu z dreva, tak to by
nebolo zlé spraviť a nieje to až tak náročné 
p. M. Polák – za opýtanie nič nedáme
p. Danko – veď aj my sponzorujeme naše deti na krúžky
p. starosta – môžem dať hlasovať za schválenie závereného účtu. Hlasovanie za: 7 (Ing. Stanislav
Babocký,  Miloš Danko, Vladimír Forgáč, Marian Chlup,  František Polák, Milan Polák a Ing. Jozef
Záhorský), proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0.

- informácia od pani Ing. Zlatňanskej
Použitie  rezervného fondu –  pani  Ing.  Zlatňanská  iformovala  poslancov či  súhlasia  s  použitím
prostriedkovz  rezervného fondu na realizáciu Zberného dvora vo výške 16 000,- eur. Pán starosta
dal hlasovať.
Hlasovanie  za:  7  (Ing.  Stanislav  Babocký,   Miloš  Danko,  Vladimír  Forgáč,  Marian  Chlup,
František Polák, Milan Polák a Ing. Jozef Záhorský), proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0.

K bodu 16:
p. starosta – správa audítora k individuálnej účtovnej závierke za rok 2019. Správa bola prejednaná
aj v komisii  stavebnej,  ktorá ju berie na vedomie.  Poslanci berú na vedomie správu audítora k
individuálnej účtovnej závierke za rok 2019.

Rôzne: 
a)
p.  starosta  –  chcel  by  som  Vás  informovať,  ohľadom  pána  Orlíka,  Podlužie  čo  je  cesta.
Prejednávali sme to aj na komisií.
p. Danko – nechce podpísať geometrák
p. starosta – chodí sa cez jeho pozemok, ďalší pozemok sa kúpil asi pred siedmymi rokmi  od pána
Solčianskeho a z neho sa prechádza na tú poľnú cestu, ktorá tam bola a my sme mu schvaľovali
investičnú bytovú výstavbu a aby sa pohlo z Podlužím, tak sme dali vypracovať geometrický plán a
on nám nepodpísal aby sme ho mohli dať vôbec zapísať a ďalej jednať. On povedal, že by chcel
trhovú cenu. Na komisii navrhli stanovisko ohľadom funkčného využitia parcely reg. „C“ č. 1104/2,
k.ú.  Mlyňany,  Obec  Tesárske  Mlyňany  a  komisia  odporúča  schváliť,   že  nieje  vhodná  na
vybudovanie vjazdov zo strany od parcely reg. „C“ 1173, k.ú. Mlyňany, Obec Tesárske Mlyňany a
par. reg. „C“ č. 1107, k.ú. Mlyňany, Obec Tesárske Mlyňany. Pán starosta dal hlasovať. Hlasovanie
za: 7 (Ing. Stanislav Babocký,  Miloš Danko, Vladimír Forgáč, Marian Chlup,  František Polák,
Milan Polák a Ing. Jozef Záhorský), proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0.

b)
p. starosta – žiadosť pána Meňharta, bola prejednávaná už v minulom zastupiteľstve, čakali sme na
znalecký posudok znalca. Orná pôda bola ohodnotená na sumu 3150,- eur t.j. orná pôda o výmere



6460 m2 v k.ú Mlyňany. My odpredávame nasledovné: - par. reg. „C“ č. 1047/1 o výmere 585 m2,
k.ú. Tesáre nad Žitavou, Obec Tesárske Mlyňany, ktorá je vo vlastníctve obce a -par. reg. „C“ 
č.  1050/1  o  výmere  207  m2,  k.ú.  Tesáre  nad  Žitavou,  Obec  Tesárske  Mlyňany,  ktorá  je  vo
vlastníctve obce. Takže poprosím Vás o hlasovanie za odpredaj  obecného pozemku ako prípad
hodný osobitného zreteľa pre pána Dušana Meňharta. Pán starosta dal hlasovať. Hlasovanie za: 7
(Ing. Stanislav Babocký,  Miloš Danko, Vladimír Forgáč, Marian Chlup,  František Polák, Milan
Polák a Ing. Jozef Záhorský), proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0.

p. starosta – dal hlasovať za odpredaj časti obecného pozemku pre pána Dušana Meňharta, Hlavná
446/59,  Tesárske  Mlyňany  a  zámenu  parcely  reg.  „E“  č.  298/1,  k.ú.  Mlyňany,  Obec  Tesárske
Mlyňany. Kúpna cena za citované pozemky bola stanovená 6 eur/m2. Žiadateľ ako protihodnotu
ponúkol parcelu reg. „E“ č. 298/1 o výmere 6460m2, k. ú. Mlyňany, Obec Tesárske Mlyňany, ktorá
bola ohodnotená znaleckým posudkom č. 13/2020 vypracovaným znalcom Ing. Jozefom Miklom,
Vodná 1443/15, Veľké Zálužie v hodnote 3150,- eur. Po prepočte žiadateľ Dušan Meňhart doplatí na
účet Obce Tesárske Mlyňany sumu 1602,- eur.   Pán starosta dal hlasovať. Hlasovanie za: 7 (Ing.
Stanislav Babocký,  Miloš Danko, Vladimír Forgáč, Marian Chlup,  František Polák, Milan Polák
a Ing. Jozef Záhorský), proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0.

c)
p. starosta – pán MUDr. Jakubovič platí stále po starom, nezakceptoval navýšenie. Zvyšovalo sa
všetkým celoplošne, všetci ju zakceptovali okrem neho. Spravili sa dodatky k zmluvám, pán MUDr.
Gašparík  ho  podpísala  a  platí  po  novom.  Navyše  sme  zateplovali  celý  strop  na  zdravotnom
stredisku.
p. M. Danko – treba mu ukončiť zmluvu a dať mu novú na dobu určitú, napr. na 3 roky
p. M. Polák – ja by som dal na 5 rokov
p.  starosta  – na konci  roka môžeme spraviť  bilanciu nákladov a môžeme sa opätovne baviť o
prerátaní nájmu.
p. M. Danko – veď náklady neustále rastú, všetko sa zdražuje.
p. starosta - komisia sa dohodla, že sa mu dá výpoveď z nájmu a spraví sa mu nová zmluva. Pán
Zmluvu nám nachystá právnik. Pán starosta dal hlasovať. Hlasovanie za: 7 (Ing. Stanislav Babocký,
Miloš  Danko,  Vladimír  Forgáč,  Marian  Chlup,   František  Polák,  Milan  Polák  a Ing.  Jozef
Záhorský), proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0.

d)
p.  starosta  –  na  stavebnej  komisii  sme  sa  rozprávali  ohľadom premostia  k  rodinným domom.
Navrhlo  sa,  že  podmienky premostenia  k rodinným domom a  úpravu premostení  k  rodinným
domom v Obci Tesárske Mlyňany bude schválené na základe podmienky súhlasného stanoviska
Obce Tesárske Mlyňany a dodržania podmienok stanovených interným predpisom vypracovaním
stavebnou komisiou. Pán starosta dal hlasovať. Hlasovanie za: 7 (Ing. Stanislav Babocký,  Miloš
Danko,  Vladimír  Forgáč,  Marian  Chlup,   František  Polák,  Milan  Polák a Ing.  Jozef  Záhorský),
proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0.

e)
p.  starosta  – nakoľko sa vzdal  poslaneckého mandátu  pán Ing.  Končál  a  bol  členom finančnej
komisie  a  ochrany verejného záujmu pri  výkone funkcií  verejných funkcionárov,  tak sa chcem
spýtať, či by si prijal toto členstvo.
p. Chlup – áno
p. starosta – tak dávam hlasovať. Hlasovanie za: 6 (Ing. Stanislav Babocký,  Miloš Danko, Vladimír
Forgáč,  František Polák, Milan Polák a Ing. Jozef Záhorský), proti: 0, zdržal sa: 1(Marian Chlup),
nehlasoval: 0.



p.  Ing.  Babocký  –  chcem  sa  spýtať,  v  akom  stave  je  podaná  žiadosť  na  dotáciu  ohľadom
komposterov?
p. starosta – je v procese vyhodnocovania. Tiež čakáme na odpoveď. 
p. Ing. Babocký – tak isto materská škola?
p. starosta – v čase COVID – 19 sú žiaľ tieto procesy zdĺhavejšie, takže musíme len čakať
p. Ing. Babocký – zberný dvor ako vyzerá? 
p. starosta – tam máme termín do konca júla, takže tam sú už prakticky také ukončovacie práce. 
p. Ing. Babocký - mám tu podnet od občanov nad kvalitou vykonaných prác, nepáči sa to ani mne a
ani občanom čo sa týka oplotenia pri ihrisku
p. starosta – mal som tam aj ja výhrady, rozprával som sa aj s majiteľom danej firmy, apeloval som
na to, že v prípade pokračovania v takejto kvalite prác ich budeme sankciovať. Chcel som Vám ešte
na margo toho povedať, s tým chodníkom sa nerátalo, že sa rozbije až do takých dôsledkov, lebo na
tých pilieroch bol betón, ktorý vytrhol hneď pól chodníka, čiže som nevedel, či tam nechať ten
kráter alebo nie, tak som to dal vybrať. Žiadali sme o 20 000 eur, nakoniec sme dostali 10 000 eur,
ale chodník nepatrí k tejto objednávke. V prvej etape sme potrebovali spraviť 40% prác z rozpočtu.
Boli tam aj nejaké práce na viac, čo sa týka planírovania, klčovania stromov. Chodník sa dal už
zamerať geometricky, spraví sa až po kostol, tak sme sa rozprávali aj na komisii stavebnej.  Ďalej
by  bolo dobré spraviť chodník aj v cintoríne časti Tesáre. 

p. Ing. Záhorský – ja sa chcem spýtať, bola tu podaná žiadosť od pána Švábu a bola vybavená
neuspokojivo. Chcel si odkúpiť pozemok pred domom, ktorý dlhodobo využíva a stará sa oň. Prečo
sa mu to nemohlo odpredať?
p. F. Polák – tam sa neodpredalo nikomu, všetkým na tej ulici sa dávalo iba do prenájmu 
p. Danko – áno preto sme to neodpredali
p. Ing. Záhorský – a nemôže sa to znova zaradiť do komisie?
p. starosta – nachystáme to

Pán starosta poďakoval prítomným poslancom za účasť a ukončil zasadnutie.

Uznesenie č. 129/2020
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 15.6.2020
Určenie zapisovateľky
Obecné  zastupiteľstvo  v Tesárskych  Mlyňanoch  na  mimoriadnom  zasadnutí  OZ  konanom  dňa
15.6.2020

prerokovalo

určenie zapisovateľky a 

berie na vedomie,
že Silvia Malá bola určená za zapisovateľku zápisnice na mimoriadnom zasadnutí OZ konanom dňa
15.6.2020

Hlasovanie:
za: 7 (Ing. Stanislav Babocký, Miloš Danko,  Vladimír Forgáč,  Miloš Lipnický, František Polák,
Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0



Uznesenie č. 130/2020
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 15.6.2020
Určenie overovateľov zápisnice
Obecné  zastupiteľstvo  v Tesárskych  Mlyňanoch  na  mimoriadnom  zasadnutí  OZ  konanom  dňa
15.6.2020

prerokovalo

určenie overovateľov zápisnice a 

berie na vedomie
overovateľov zápisnice: p. poslanca Miloša Danka a p. poslanca Vladimíra Forgáča
z mimoriadneho zasadnutia OZ konaného dňa 15.6.2020

Hlasovanie:
za: 7 (Ing. Stanislav Babocký, Miloš Danko,  Vladimír Forgáč,  Miloš Lipnický, František Polák,
Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 131/2020
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 15.6.2020
Voľba návrhovej komisie
Obecné  zastupiteľstvo  v Tesárskych  Mlyňanoch  na  mimoriadnom  zasadnutí  OZ konanom dňa
15.6.2020

prerokovalo

voľbu návrhovej komisie a 

volí
členov návrhovej komisie: p. poslanca Ing. Stanislava Babockého a Františka Poláka
z mimoriadneho  zasadnutia OZ konaného dňa 15.6.2020

Hlasovanie:
za: 7 (Ing. Stanislav Babocký, Miloš Danko,  Vladimír Forgáč, Miloš Lipnický, František Polák,
Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0



Uznesenie č. 132/2020
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 15.6.2020
Schválenie programu rokovania
Obecné  zastupiteľstvo  v Tesárskych  Mlyňanoch  na  mimoriadnom  zasadnutí  OZ  konanom  dňa
15.6.2020

prerokovalo

návrh programu mimoriadneho zasadnutia OZ konaného dňa 15.6.2020  a 

schvaľuje
program mimoriadneho  zasadnutia OZ konaného dňa 15.6.2020

Hlasovanie:
za: 7 (Ing. Stanislav Babocký, Miloš Danko,  Vladimír Forgáč, Miloš Lipnický, František Polák,
Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 133/2020
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 15.6.2020
Zloženie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva pána Mariana Chlupa

Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch 

konštatuje, že 

- poslanec  obecného  zastupiteľstva   Marian  Chlup  zložil  zákonom  predpísaný  sľub  poslanca
obecného zastupiteľstva

Uznesenie č. 134/2020
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 15.6.2020
Protipovodňové opatrenia

Obecné  zastupiteľstvo  v Tesárskych  Mlyňanoch  na  mimoriadnom  zasadnutí  OZ  konanom  dňa
15.6.2020

prerokovalo

Protipovodňové opatrenia v Obci Tesárske Mlyňany a

schvaľuje

v čo najkratšom časovom horizonte uskutočnenie aktivít v 3 prioritných lokalitách:



- vybudovanie odvodňovacieho žľabu rovnobežne s cestou II. tr. cez miestnu komunikáciu vedľa
cintorína  časť  Mlyňany.  Prestavbu  premostenia  pri  vstupe  na  Športovú  ulicu  a  premostenie  
k bytovým domom pri  ul.  Kapusničky. Prehĺbenie a  prečistenie  odvodňovacích kanálov v časti
Mlyňany

- zabezpečenie odstránenia nánosov pred premostením pri rodinným domom súp. č. 650 s osadením
tlakovej kanalizačnej vetvy od priľahlých nehnuteľností, zabezpečenie prečistenia odvodňovacieho
žľabu „Dolinka“ v miestach so zúženým prietočným profilom

- vybudovanie odvodňovacieho žľabu pred mostom zo strany „Agrochemického podniku“ v smere
na ulicu M. R. Štefánika

Hlasovanie:
za: 7 (Ing. Stanislav Babocký, Miloš Danko,  Vladimír Forgáč, Marian Chlup,  František Polák,
Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 135/2020
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 15.6.2020
Odpredaj obecného pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa pre pani Annu Horníkovú,
bytom Štefana Moysesa 332/34,  Tesárske Mlyňany,

Obecné  zastupiteľstvo  v  Tesárskych  Mlyňanoch  na  mimoriadnom zasadnutí  OZ  konanom  dňa
15.6.2020 

prerokovalo 

žiadosť  Anny  Horníkovej,  rod.  Kružlíkovej  ako  prípad  hodný osobitného  zreteľa,  o  odkúpenie
novovytvorenej parcely podľa GP č.  111144/2019, 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 669/2019 a to: 

- parcela registra „C“ KN č. 289/9, druh pozemku: zastavaná plocha o výmere 24 m2, k. ú. Tesáre
nad Žitavou, Obec Tesárske Mlyňany, ktorá vznikla z pôvodnej parcely registra „C“ KN č. 289/1, k.
ú. Tesáre nad Žitavou, Obec Tesárske Mlyňany, ktorá je vo vlastníctve obce a

schvaľuje 

žiadosť Anny Horníkovej, rod. Kružlíková ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9 a, ods.
8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení hlavne z nasledovných dôvodov:
- žiadateľ pozemok dlhodobo udržuje kosením a terénnymi úpravami. Uvedený pozemok sa viac
ako 20 rokov nachádza v oplotenom dvore žiadateľky, v ktorom stojí rodinný dom v jej vlastníctve.
Jedná sa o odpredaj novovytvorenej parcely podľa GP č. 111144/2019, 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 669/2019 a to:

- parcela registra „C“ KN č. 289/9, druh pozemku: zastavaná plocha o výmere 24 m2, k. ú. Tesáre
nad Žitavou, Obec Tesárske Mlyňany, ktorá vznikla z pôvodnej parcely registra „C“ KN č. 289/1, 



k.  ú.  Tesáre  nad  Žitavou,  Obec Tesárske  Mlyňany,  ktorá  je  vo  vlastníctve  obce  do  vlastníctva
žiadateľky Anny Horníkovej, rod. Kružlíkovej, trvale bytom Tesárske Mlyňany, Štefana Moysesa
332/34, nar. xxxxxxxx, r. č. xxxxxxxxxxxx.

Hlasovanie:
za: 7 (Ing. Stanislav Babocký, Miloš Danko,  Vladimír Forgáč, Marian Chlup,  František Polák,
Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 136/2020
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 15.6.2020
Odpredaj časti obecného pozemku pre pani Annu Horníkovú, bytom Štefana Moysesa 332/34,
Tesárske Mlyňany,

Obecné  zastupiteľstvo  v  Tesárskych  Mlyňanoch  na  mimoriadnom zasadnutí  OZ  konanom  dňa
15.6.2020 

prerokovalo 

žiadosť Anny Horníkovej  o odkúpenie novovytvorenej parcely podľa GP č. 111144/2019, 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 669/2019 a to:

 - parcela registra „C“ KN č. 289/9, druh pozemku: zastavaná plocha o výmere 24 m2, k. ú. Tesáre
nad  Žitavou,  Obec  Tesárske  Mlyňany,  ktorá  vznikla  z  pôvodnej  parcely  registra  
„C“ KN č. 289/1, 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
novovytvorenej parcely podľa GP č.  111144/2019, 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 669/2019 a to: 

- parcela registra „C“ KN č. 289/9, druh pozemku: zastavaná plocha o výmere 24 m2, k. ú. Tesáre
nad Žitavou, Obec Tesárske Mlyňany, ktorá vznikla z pôvodnej parcely registra „C“ KN č. 289/1, 
k.  ú.  Tesáre  nad  Žitavou,  Obec Tesárske  Mlyňany,  ktorá  je  vo  vlastníctve  obce  do  vlastníctva
žiadateľky Anny Horníkovej, rod. Kružlíkovej, trvale bytom Tesárske Mlyňany, Štefana Moysesa
332/34, nar. xxxxxxxxxx, r. č. xxxxxxxxxxx 

Kúpna cena za citované pozemky bola stanovená 6 eur/m2. Poplatky súvisiace s kúpnou zmluvou a
prepisom pozemku znáša kupujúci. 

Hlasovanie:
za: 7 (Ing. Stanislav Babocký, Miloš Danko,  Vladimír Forgáč, Marian Chlup,  František Polák,
Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0



Uznesenie č. 137/2020
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 15.6.2020
Žiadosť Ing. Petra Jursu o vyjadrenie k funkčnému využitiu pozemku

Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na mimoriadnom zasadnutí OZ konanom dňa 
15.6.2020

prerokovalo 

žiadosť o potvrdenie k funkčnému využitie územia 

schvaľuje 

využitie parciel registra „C“ č. 1376/46; 1376/47; 1376/81; 1376/82, k. ú. Mlyňany, Obec Tesárske 
Mlyňany ako parcely vhodné pre individuálnu bytovú výstavbu.

Hlasovanie:
za: 7 (Ing. Stanislav Babocký, Miloš Danko,  Vladimír Forgáč, Marian Chlup,  František Polák,
Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 138/2020
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 15.6.2020
Žiadosť pána Jána Kráľa a Mgr. Moniky Hoštákovej o vyjadrenie k funkčnému využitiu 
pozemku

Obecné  zastupiteľstvo  v  Tesárskych  Mlyňanoch  na  mimoriadnom zasadnutí  OZ  konanom  dňa
15.6.2020

prerokovalo 

žiadosť o potvrdenie k funkčnému využitie územia 

schvaľuje 

využitie parciel  registra „C“ č.  1376/51; 1376/73, k. ú. Mlyňany, Obec Tesárske Mlyňany ako
parciel vhodných pre individuálnu bytovú výstavbu.

Hlasovanie:
za: 7 (Ing. Stanislav Babocký, Miloš Danko,  Vladimír Forgáč, Marian Chlup,  František Polák,
Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0



Uznesenie č. 139/2020
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

                                                                zo dňa 15.6.2020
Žiadosť  Štefana Koprdu,  bytom Hlavná  654,  Tesárske Mlyňany  a  vlastníkov priľahlých
nehnuteľností o vyjadrenie  k funkčnému využitiu územia

Obecné  zastupiteľstvo  v  Tesárskych  Mlyňanoch  na  mimoriadnom zasadnutí  OZ  konanom  dňa
15.6.2020

prerokovalo 

žiadosť o potvrdenie k funkčnému využitie územia 

schvaľuje 

využitie parciel registra „C“ č. 58/1; 57/2; 57/3; 53/1; 51/1; 50/3 a parciel registra „E“ č. 52/101;
52/102, k. ú. Tesáre nad Žitavou, Obec Tesárske Mlyňany ako parciel vhodných pre individuálnu
bytovú výstavbu.

Hlasovanie:
za: 5 ( Miloš Danko,  Vladimír Forgáč, Marian Chlup,  František Polák, Milan Polák)
Proti: 0
Zdržal sa: 2 (Ing. Stanislav Babocký, Ing. Jozef Záhorský)
Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 140/2020
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 15.6.2020
Žiadosť  pani  Júlii  Stehlík  k  odkúpeniu  časti  obecného  pozemku  parcela  registra  „E“
č. 1361/1, k. ú. Mlyňany, Obec Tesárske Mlyňany

Obecné  zastupiteľstvo  v  Tesárskych  Mlyňanoch  na  mimoriadnom zasadnutí  OZ  konanom  dňa
15.6.2020

prerokovalo 

žiadosť p.  Julii  Stehlik   k  odkúpeniu časti  obecného pozemku parcela  registra  „E“ č.  1361/1,  
k. ú. Mlyňany, Obec Tesárske Mlyňany a

schvaľuje 

prenájom časti  pozemku za  rod.  domom Kapusničky  759/16,  Tesárske  Mlyňany,  par.  reg.  „E“
č. 1361/1, k.ú. Mlyňany, Obec Tesárske Mlyňany do nájmu Júlii Stehlík, nar. xxxxxxx, na dobu 10
rokov za sumu 10 eur na rok so zachovaním prietočného profilu koryta.

Hlasovanie:
za: 7 (Ing. Stanislav Babocký, Miloš Danko,  Vladimír Forgáč, Marian Chlup,  František Polák,
Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

                                                                                                             



                                                             Uznesenie č. 141/2020
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 15.6.2020
Žiadosť  kadernícky  salón  Jana  –  Jana  Chlupová  o  riešenie  zaplatenia  nájomného  obci  
z dôvodu COVID-19.

Obecné  zastupiteľstvo  v  Tesárskych  Mlyňanoch  na  mimoriadnom zasadnutí  OZ  konanom  dňa
15.6.2020

prerokovalo 

žiadosť pani Jany Chlupovej – kadernícky salón Jana – Jana o riešenie zaplatenia nájomného obci 
z dôvodu COVID-19 a

schvaľuje

odpustenie nájomného za obdobie dvoch mesiacov v celkovej výške 88,- eur

Hlasovanie:
za: 5 (Ing. Stanislav Babocký,   Vladimír Forgáč, Marian Chlup,  Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský)
Proti: 0
Zdržal sa: 2 (Miloš Danko, František Polák)
Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 142/2020
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 15.6.2020
Návrh Záverečného účtu Obce Tesárske Mlyňany a stanovisko hlavného kontrolóra

Obecné  zastupiteľstvo  v  Tesárskych  Mlyňanoch  na  mimoriadnom zasadnutí  OZ  konanom  dňa
15.6.2020

prerokovalo 

Návrh Záverečného účtu Obce Tesárske Mlyňany a stanovisko hlavného kontrolóra a

A) berie na vedomie

1. výsledok hospodárenia vyčíslený podľa § 10 odst.  3.  písm a,  b,b c,  zák.  č.  583/2004 Z. z.  
v sume 17 235,21 EUR, výsledok hospodárenia vyčíslený z podvojného účtovníctva ako rozdiel
nákladov a výnosov vo výške – 82 007,77 eur.
2. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu Obce Tesárske Mlyňany za rok 2019.

B) schvaľuje 

1.  Záverečný  účet  obce  Tesárske  Mlyňany  za  rok  2019  a  vyslovuje  súhlas  s  celoročným
hospodárením obce bez výhrad
2. Výsledok hospodárenia vyčíslený podľa § 10 ods. 3 písm. a, b. zák č. 583/2004 Z.z., schodok 
vo výške 14 311,79 eur



Hlasovanie:
za: 7 (Ing. Stanislav Babocký, Miloš Danko,  Vladimír Forgáč, Marian Chlup,  František Polák,
Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 143/2020
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 15.6.2020
Použitie rezervného fondu

Obecné  zastupiteľstvo  v  Tesárskych  Mlyňanoch  na  mimoriadnom zasadnutí  OZ  konanom  dňa
15.6.2020

prerokovalo 

použitie rezervného fondu a 

schvaľuje

použiť prostriedky rezervného fondu na realizáciu Zberného dvora vo výške 16 000,- eur.

Hlasovanie:
za: 7 (Ing. Stanislav Babocký, Miloš Danko,  Vladimír Forgáč, Marian Chlup,  František Polák,
Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 144/2020
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 15.6.2020
Funkčné využitie parcely reg. „C“ č. 1104/2, k.ú. Mlyňany, Obec Tesárske Mlyňany

Obecné  zastupiteľstvo  v  Tesárskych  Mlyňanoch  na  mimoriadnom zasadnutí  OZ  konanom  dňa
15.6.2020

prerokovalo 

funkčné využitie parcely reg. „C“ č. 1104/2, k.ú. Mlyňany, Obec Tesárske Mlyňany a

schvaľuje

že nieje vhodná na vybudovanie vjazdov zo strany od parcely reg. „C“ 1173, k.ú. Mlyňany, Obec
Tesárske Mlyňany a par. reg. „C“ č. 1107, k.ú. Mlyňany, Obec Tesárske Mlyňany

Hlasovanie:
za: 7 (Ing. Stanislav Babocký, Miloš Danko,  Vladimír Forgáč, Marian Chlup,  František Polák,
Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0



Uznesenie č. 145/2020
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 15.6.2020
Odpredaj obecného pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa – Dušan Meňhart,

Hlavná 446/59, Tesárske Mlyňany

Obecné  zastupiteľstvo  v  Tesárskych  Mlyňanoch  na  mimoriadnom zasadnutí  OZ  konanom  dňa
15.6.2020

prerokovalo 

žiadosť Dušana Meňaharta ako prípad hodný osobitného zreteľa a to na: 

- par. reg. „C“ č. 1047/1 o výmere 585 m2, k.ú. Tesáre nad Žitavou, Obec Tesárske Mlyňany, ktorá
je vo vlastníctve obce a

 -par. reg. „C“ č. 1050/1 o výmere 207 m2, k.ú. Tesáre nad Žitavou, Obec Tesárske Mlyňany, ktorá
je vo vlastníctve obce a

schvaľuje 

žiadosť Dušana Meňharta, rod. Meňharta ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9 a, ods.
8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení hlavne z nasledovných dôvodov:

-  pozemok  sa  nachádza  pod  časťou  rodinného  domu  so  súpisným číslom 446/59,  ul.  Hlavná,
Tesárske Mlyňany. Rodinný dom  je vo vlastníctve žiadateľa pričom žiadateľ tam býva a stará sa
o jeho okolie.

Jedná sa o odpredaj parciel:

- par. reg. „C“ č. 1047/1 o výmere 585 m2, k.ú. Tesáre nad Žitavou, Obec Tesárske Mlyňany, ktorá
je vo vlastníctve obce

 -par. reg. „C“ č. 1050/1 o výmere 207 m2, k.ú. Tesáre nad Žitavou, Obec Tesárske Mlyňany, ktorá
je vo vlastníctve obce 

do vlastníctva žiadateľa Dušana Meňharta, rod. Meňharta trvale bytom Tesárske Mlyňany, Hlavná
446/59, nar. xxxx , r. č. xxxxxxx

Hlasovanie:
za: 7 (Ing. Stanislav Babocký, Miloš Danko,  Vladimír Forgáč, Marian Chlup,  František Polák,
Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 146/2020
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 15.6.2020
Odpredaj  časti  obecného  pozemku  pre  pána  Dušana  Meňharta,  Hlavná  446/59,  
Tesárske Mlyňany a zámenu parcely reg. „E“ č. 298/1, k.ú. Mlyňany, Obec Tesárske Mlyňany

Obecné  zastupiteľstvo  v  Tesárskych  Mlyňanoch  na  mimoriadnom zasadnutí  OZ  konanom  dňa
15.6.2020



prerokovalo 

žiadosť Dušana Meňharta o odkúpenie parciel a to:

- par. reg. „C“ č. 1047/1 o výmere 585 m2, k.ú. Tesáre nad Žitavou, Obec Tesárske Mlyňany, ktorá
je vo vlastníctve obce a

 -par. reg. „C“ č. 1050/1 o výmere 207 m2, k.ú. Tesáre nad Žitavou, Obec Tesárske Mlyňany, ktorá
je vo vlastníctve obce a

schvaľuje 

v zmysle § 9a, ods. 8 písm. e) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení odpredaj
parciel a to: 

- par. reg. „C“ č. 1047/1 o výmere 585 m2, k.ú. Tesáre nad Žitavou, Obec Tesárske Mlyňany, ktorá
je vo vlastníctve obce a

 -par. reg. „C“ č. 1050/1 o výmere 207 m2, k.ú. Tesáre nad Žitavou, Obec Tesárske Mlyňany, ktorá
je vo vlastníctve obce 

do vlastníctva žiadateľa Dušana Meňharta, rod. Meňharta trvale bytom Tesárske Mlyňany, Hlavná
446/59, nar.  xxxxxxxxxx, r. č. xxxxxxx

Kúpna cena za citované pozemky bola stanovená 6 eur/m2. Žiadateľ ako protihodnotu ponúkol
parcelu reg. „E“ č. 298/1 o výmere 6460m2, k. ú. Mlyňany, Obec Tesárske Mlyňany, ktorá bola
ohodnotená  znaleckým  posudkom  č.  13/2020  vypracovaným  znalcom  Ing.  Jozefom  Miklom,  
Vodná 1443/15, Veľké Zálužie v hodnote 3150,- eur. Po prepočte žiadateľ Dušan Meňhart doplatí na
účet Obce Tesárske Mlyňany sumu 1602,- eur.  Poplatky súvisiace s kúpnou zmluvou a prepisom
pozemku znáša kupujúci. 

Hlasovanie:
za: 7 (Ing. Stanislav Babocký, Miloš Danko,  Vladimír Forgáč, Marian Chlup,  František Polák,
Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 147/2020
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 15.6.2020
Ukončenie zmluvného vzťahu s MUDr. Ján Jakubovičom

Obecné  zastupiteľstvo  v  Tesárskych  Mlyňanoch  na  mimoriadnom zasadnutí  OZ  konanom  dňa
15.6.2020

prerokovalo 

návrh ukončenia zmluvného vzťahu s MUDr. Jánom Jakubovičom a

schvaľuje 



ukončenie zmluvného vzťahu s MUDr. Jakubovičom ku dňu 30.6.2020 s trojmesačnou výpovednou
lehotou s možnosťou uzatvorenia novej nájomnej zmluvy za rovnakých podmienok ako má zubná
ambulancia. 

Hlasovanie:

za: 6 (Ing. Stanislav Babocký, Miloš Danko,  Vladimír Forgáč, Marian Chlup,  František Polák,
Milan Polák)
Proti: 0
Zdržal sa: 1( Ing. Jozef Záhorský)
Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 148/2020
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 15.6.2020
Premostenie k rodinným domom v Obci Tesárske Mlyňany

Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch na mimoriadnom zasadnutí OZ konanom dňa 
15.6.2020

prerokovalo 

podmienky premostenia k rodinným domom a 

schvaľuje

úpravu premostení k rodinným domom v Obci Tesárske Mlyňany za podmienky súhlasného 
stanoviska Obce Tesárske Mlyňany a dodržania podmienok stanovených interným predpisom 
vypracovaním stavebnou komisiou 

Hlasovanie:
za: 7 (Ing. Stanislav Babocký, Miloš Danko,  Vladimír Forgáč, Marian Chlup,  František Polák,
Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 149/2020
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 15.6.2020
Doplnenie člena komisií

Obecné  zastupiteľstvo  v  Tesárskych  Mlyňanoch  na  mimoriadnom zasadnutí  OZ  konanom  dňa
15.6.2020

volí

poslanca Mariana Chlupa ako člena  finančnej  komisie  a  komisie  podľa  čl.  7  ods.  5  ústavného
zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
v znení neskorších predpisov 



Hlasovanie:
za: 6 (Ing. Stanislav Babocký, Miloš Danko,  Vladimír Forgáč,   František Polák, Milan Polák, Ing.
Jozef Záhorský)
Proti: 0
Zdržal sa: 1 (Marian Chlup)
Nehlasoval: 0

Zapísala : Silvia Malá, dňa 15.6.2020  …………………………………

Overovatelia zápisnice:

Miloš Danko ……………………….dňa …………………………

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

                                                                                                             Ing. Štefan Valkovič
                                                                                                                     starosta obce


