
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 25.6.2020

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny

1. Privítanie
2. Procedurálne záležitosti
3. Schválenie programu zasadnutia
4. Zloženie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva
5. Prejednanie žiadosti p. Jozefa Ivaničku
6. Rôzne
7. Interpelácie poslancov
8. 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  Mariana  Chlupa  a p.  poslanca  Miloša  Danka.  Do
návrhovej komisie navrhol p. poslanca Milana Poláka a p. poslanca Vladimíra Forgáča. Hlasovanie
za: 7 (Ing.  Stanislav Babocký, Ing. Jozef Bulla,  Miloš Danko, Vladimír Forgáč,  Marian Chlup,
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, Ing.
Jozef Bulla, Miloš Danko, Vladimír Forgáč, Marian Chlup, Milan Polák a Ing. Jozef Záhorský),
proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0.

K bodu 4:
Pán  starosta  –  nakoľko  sa  na  minulom  mimoriadnom  obecnom  zastupiteľstve  vzdal  svojho
poslaneckého  mandátu  pán  Miloš  Lipnický,  tak  ďalším  náhradníkom  v  poradí  je  pán  Michal
Pivarči. Pán poslanec obecného zastupiteľstva Michal Pivarči zložil zákonom predpísaný sľub. 

K bodu 5:
Pán  starosta  –  máme  tu  žiadosť  pána  Mariana  a  Jozefa  Ivaničku  ohľadom  odpustenia  daní  a
poplatkov. Táto žiadosť bola prejednaná vo finančnej komisii, ktorá odporúča ponúknuť nájom vo
výške 300 eur / ha / rok s prihliadnutím na ich výmeru, alebo ponúknuť cenu na základe znaleckého
posudku, ktorá je pre nás záväzná. 
p. Ing. Záhorský – my sa môžeme držať len znaleckého posudku a určite by som to neriešil cez
dane ako chce on, alebo napísať na finančnú správu, či je možné a za akých podmienok odpustiť
dane, nieje to až také jednoduché. 
p. starosta – znalecký posudok bol vyčíslený na 6 eur za m2, čo sa týka nájmu, tak Agrospol ponúka
za nájom 120 eur za ha a komisia sa dohodla, že mu ponúkneme 300 eur / ha/ rok s prihliadnutím
na ich výmeru
p. M. Polák – navrhujem skúsiť najskôr formou nájmu, nech sa vyjadrí či súhlasí alebo nie
p. V. Forgáč – zatiaľ nájom by som ponúkol
p. starosta – tak dávam hlasovať za ponúknutie nájmu. 
p. starosta dal hlasovať za nájom.  Hlasovanie za: 8 (Ing. Stanislav Babocký, Ing. Jozef Bulla, Miloš
Danko, Vladimír Forgáč, Marian Chlup, Michal Pivarči,Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský), proti: 0,
zdržal sa: 0, nehlasoval: 0.
p. starosta – čo sa týka ešte ihriska, tak na nás je ten starý murovaný bufet a kabíny, sformulovali
sme žiadosť pre urbarialistov, že máme záujem o odkúpenie častí, ktoré tam vlastnia, tak isto som sa
rozprával aj s Agrospolom, tiež tam majú nejaké pásma, majú záujem o zámenu tých parciel.



K bodu 6:

rôzne - 

a)
p. starosta  – včera sa stretli  niektorí  členovia stavebnej komisie ohľadne potrubí,  ktoré by boli
adekvátne vkladať na premostia, poprosím niekoho z Vás, aby sme k tomu niečo povedali
p. M. Danko – boli sme pozrieť u pána Minára, tam je rúra 400 uložená a je priechodná
p. V. Forgáč – začnime od pána Halandu, bolo by dobré osloviť NSK, aspoň cesta patrí pod nich a
od tej zastávky tam je cca 60 m a pri p. Halandovi tam sú dve 50 – tky rúre, ktoré sú zanesené,
takže treba ich vyzvať, či budú ochotní ich vyčistiť . Keď si to zoberieme spätne od cintorína 
k p. Halandovi tam jarky neexistujú. Je tam vysypaná drť, takže v tom prípade voda po tej strane
ani nemá z kadiaľ odtiecť. Ďalej ako býva Miro Solčiansky, Valovský tie mosty sú v poriadku, to sú
staré pôvodné rúre, ktoré tam boli vkladané akurát by bolo dobré vyčistiť jarok uds-kou. Treba
prehĺbiť tie jarky. 
p. starosta – nebolo by zlé zobrať aj dvoch dohodárov, nakoľko firmy ktoré sa zoberajú prečistením
týchto potrubí berú aj 100 eur na hodinu. Určite treba prehĺbiť tie jarky, nejakým JCB strojom,
svahovačkou
p. V. Forgáč – chcel by som poprosiť, ak by sa dalo v spolupráci s obcou vedľa Halandových, oni si
na svoj súkromný pozemok, tam bol jarok hlboký cca 50 cm a oni si vedľa domu zakopali rúru
neviem či 250 alebo 300 a to je veľmi málo, takže ak príde odtadiaľ voda, tam ju zdvihne a tú vodu
z toho jarky čo by mala vtekať, tá sa rozpustí kade tade a už ju nevráti do toho jarku nikto, bude
tiecť okolo domu, na hlavnú cestu. Keď tam chcú mať rúru tak určite iný priemer aspoň 500-tku.
Pokiaľ sa to nespraví tak pri takýchto situáciách bude tiecť voda po Hlavnej ceste stále. Pretože ju
neudrží nikto v tom koryte. Keď to má mať logiku tak musíme začať od začiatku, aby to malo hlavu
aj pätu. Pán Halanda by si to spravil aj na vlastné náklady, alebo aspoň tak pomôcť, že by sme
zakúpili  500-cm rúru a tú vodu by sme potom udržali aspoň tak, že by sa nám nevyliala kade tade.
Ďalej jarok vedľa p. Vlada Kéryho je urobený z betónových kociek 50 na 50 v niektorých jarkoch
tie kocky nieje ani vidieť, taký nános blata je tam, tak isto je zanesený aj pri p. Solčianskom. Pri 
p. Kuchárovi je 800 rúra tá je v poriadku, na Športovú čo je cesta tam je 600-vka a pri bytovke je
len 50-tka
p. M. Danko – najväčší problém je pri Mlynianskej bytovke
p. starosta – áno najlepšie by bolo rozpíliť ten asfalt, vytrhať to celé dať tam polosuchý betón uložiť
tam poriadnu rúru a zaliať to do roviny cestným betónom, to isté spraviť aj pri bytovke a musíme
prehĺbiť trošku jarok aj tam
p. starosta – napíšeme interný predpis o ktorom sme sa rozprávali a zahrnieme tam, že na základe
obhliadky stavebnou komisiou pri budovaní vjazdov do domácností musia byť dodržané stanovené
kritéria a to napr. uloženie rúry min. 500 cm s prihliadnutím na okolnosti môže byť uložená aj 400
cm rúra
p. Ing. Babocký – ja by som chcel ak sa bude pri bytovkách meniť tá rúra, bolo by dobré vyčistiť aj
jarok ako je diera cez ihrisko, dosť sa tam zachytáva bordel
p. starosta – ako je smer družstvo? Môžme to dať vyklčovať
p. Ing. Záhorský – mohla by sa robiť revízia jarkov častejšie
p. V. Forgáč – ešte čo sa týka ulici Krížnej, boli sme to pozrieť aj pri kolajniciach, tá cesta dosť zle
vychádza či by tam nebolo dobré spraviť nejaký val ako je pri Žitave v Mlyňanoch, aby tú vodu
odrazilo od mostu a tam spraviť nejaký rigol a odviesť do Žitavy ako si ty starosta hovoril
p. starosta – tam je zjazd pri ten plot ako je R1 a tam to potrebujeme odkloniť, samozrejme, že ten
lievik končí pri moste. To som Vám chcel ešte povedať, ako bude kopať stroj, tak nech rovno tam
necháva tú zeminu a spraví tam val. 



b)
p. starosta – pán Lipnický Miloš bol  členom finančnej komisie a stavebnej a predseda sociálno
zdravotnej  a  komisie kultúry a športu.  Pán poslanec Pivarči chcem sa ťa spýtať, či by si chcel byť
členom komisie stavebnej a finančnej a čo sa týka predsedu, tak by som rád oslovil Vás, ktorí sa
angažujete v športe.
Pán  poslanec  Pivarči  prijal  členstvo  do  finančnej  a  stavebnej  komisie.  Za  predsedu  komisie
Sociálno-zdravotnej a komisie vzdelávania kultúry a športu prijal členstvo p. Ing. Jozef Záhorský a
členstvo do komisie sociálno zdravotnej a vzdelávania kultúry a športu prijal p. Marián Chlup. Pán
starosta dal hlasovať. 
Hlasovanie za: 8 (Ing. Stanislav Babocký, Ing. Jozef Bulla, Miloš Danko, Vladimír Forgáč, Marian
Chlup, Michal Pivarči,Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský), proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 0.

c)
p. M. Danko – ešte čo sa týka jarku pri Kapášových, tam je veľmi slabý jarok a bolo by ho treba
prehĺbiť
p. V. Forgáč – tak isto ako sú aj bytovky v Tesároch tam ani nieje jarok, to je neskutočne plytké.
Najlepšie by bolo aby to išlo jarkom popod  ako je Orechová tam by mala byť rúra a to by malo
odvodňovať zhruba až tam kde je pán  Laurov. Je tam  rigol a ten by mal byť popod cestu a smer k
Žitave. Treba to prečistiť aj tam. 
p. M. Danko – lenže pri Bezuškových tam je to do stratena
p. starosta – tak by nebolo zlé svahovačkou pri Bezuškových spraviť nejaký jarok
p.  M. Danko – ešte  jedna vec,  budeme to musieť ísť pozrieť,  v  Pinároch čo kúpil  dom vedľa
Gašparíka, tak si ohradil aj na obecnom pozemku pred domom čo stavia
p.  starosta  –  dáme  premerať  pár  bodov  –  brán,  nebude  to  geometrický  plán  iba  zameranie  a
premietnu to na katastrálnu mapu a budeme vedieť na čom sme

Pán starosta poďakoval prítomným poslancom za účasť a ukončil zasadnutie. 

Uznesenie č. 150/2020
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 25.6.2020
Určenie zapisovateľky
Obecné  zastupiteľstvo  v Tesárskych  Mlyňanoch  na  mimoriadnom  zasadnutí  OZ  konanom  dňa
25.6.2020

prerokovalo

určenie zapisovateľky a 

berie na vedomie,
že Silvia Malá bola určená za zapisovateľku zápisnice na mimoriadnom zasadnutí OZ konanom dňa
25.6.2020

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

                                                                                                          



                                                              Uznesenie č. 151/2020
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 25.6.2020
Určenie overovateľov zápisnice
Obecné  zastupiteľstvo  v Tesárskych  Mlyňanoch  na  mimoriadnom  zasadnutí  OZ  konanom  dňa
25.6.2020

prerokovalo

určenie overovateľov zápisnice a 

berie na vedomie
overovateľov zápisnice: p. poslanca Miloša Danka a p. poslanca Mariana Chlupa
z mimoriadneho zasadnutia OZ konaného dňa 25.6.2020

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

Uznesenie č. 152/2020
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 25.6.2020
Voľba návrhovej komisie
Obecné  zastupiteľstvo  v Tesárskych  Mlyňanoch  na  mimoriadnom  zasadnutí  OZ konanom dňa
25.6.2020

prerokovalo

voľbu návrhovej komisie a 

volí
členov návrhovej komisie: p. poslanca Vladimíra Forgáča a p. poslanca Milana Poláka
z mimoriadneho  zasadnutia OZ konaného dňa 25.6.2020

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



Uznesenie č. 153/2020
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 25.6.2020
Schválenie programu rokovania
Obecné  zastupiteľstvo  v Tesárskych  Mlyňanoch  na  mimoriadnom  zasadnutí  OZ  konanom  dňa
25.6.2020

prerokovalo

návrh programu mimoriadneho zasadnutia OZ konaného dňa 25.6.2020  a 

schvaľuje
program mimoriadneho  zasadnutia OZ konaného dňa 25.6.2020

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

Uznesenie č. 154/2020
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 25.6.2020
Zloženie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva pána Michala Pivarčiho

Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch 

konštatuje, že 

- poslanec  obecného  zastupiteľstva   Michal  Pivarči  zložil  zákonom  predpísaný  sľub  poslanca
obecného zastupiteľstva

Uznesenie č. 155/2020
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 25.6.2020
Žiadosť o odpustenie daní a poplatkov pre Jozefa a Mariana Ivaničku
Obecné  zastupiteľstvo  v Tesárskych  Mlyňanoch  na  mimoriadnom  zasadnutí  OZ  konanom  dňa
25.6.2020

prerokovalo

žiadosť o odpustenie daní a poplatkov pre Jozefa a Mariana Ivaničku, bytom Pinárska 314, 951 76
Tesárske Mlyňany a

schvaľuje

nájom vo výške 300,- eur/ha/rok za parcelu reg. „E“ 1228/4, k. ú. Mlyňany, Obec Tesárske Mlyňany
s prihliadnutím na veľkosť spoluvlastníckych podielov žiadateľov pre p. Jozefa a Mariana Ivaničku,
bytom Pinárska 314, 951 76 Tesárske Mlyňany 



Hlasovanie:
za: 8 (Ing. Stanislav Babocký, Ing. Jozef Bulla,  Miloš Danko,  Vladimír Forgáč,  Marian Chlup,
Michal Pivarči, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Uznesenie č. 156/2020
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tesárskych Mlyňanoch

zo dňa 25.6.2020
Obecné zastupiteľstvo v Tesárskych Mlyňanoch 

volí :

- predsedu komisie Sociálno-zdravotnej a komisie vzdelávania kultúry a športu
  Ing. Jozefa Záhorského

- člena komisie Sociálno- zdravotnej a komisie vzdelávania kultúry a športu - Mariana Chlupa
   
- člena komisie stavebnej a ochrany verejného poriadku - Michala Pivarčiho

- člena finančnej komisie – Michala Pivarčiho

Hlasovanie:
za: 8 (Ing. Stanislav Babocký, Ing. Jozef Bulla,  Miloš Danko,  Vladimír Forgáč,  Marian Chlup,
Michal Pivarči, Milan Polák, Ing. Jozef Záhorský)
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Nehlasoval: 0

Zapísala : Silvia Malá, dňa 25.6.2020    ………………………..

Overovatelia zápisnice:

Miloš Danko ……………………………….. dňa …………………………..

Marián Chlup ……………………………….dňa …………………………...

                                                                                                          Ing. Štefan Valkovič   
                                                                                                                  starosta obce


